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W30 LEP elemlámpa 
 

1: A jogosulatlan szétszerelés károsíthatja az elemlámpát és érvénytelenítheti a garanciát. 

2: Normális, ha a kezelőfelület hője megemelkedik a kiváló hőelvezetési technológia miatt. 

Javasoljuk, hogy jól szellőző, környezeti hőmérsékletű helyen használja.  

3: Figyeljen rá, hogy felforrósodhat a hosszú használat alatt. Ne tegye hosszú ideig gyúlékony 

anyagokra. Bármiféle tűz, vagy biztonsági probléma nem vezethető vissza a gyártóra, vagy a 

forgalmazóra.  

4: Kérjük, rendszeresen ellenőrizze, szükség esetén cserélje ki az O-gyűrűt a vízállóság 

fenntarthatóságának érdekében.  

5: Kérjük, rendszeresen ellenőrizze és kenje a szálakat professzionális kenőanyaggal.  

6: Rendszeresen tisztítsa az érintkező felületeket, hogy az elemlámpa rendesen 

működhessen. Ha szabálytalan villogást, vagy bekapcsolást észlel, az érintkező felületek 

piszkosak lehetnek. Alkoholtartalmú törlőkendővel tisztítsa meg!  

7: Vegye ki az akkumulátort, ha hosszú ideig nem használja azt.  

8: A W30 egy professzionális búvárlámpa, víz alatt akár 100m-ig is használható. A felület 

korrózióállóan megfelelt a sóspray teszten. Ennek ellenére minden használat után tisztítsa 

meg az eszközt friss vízzel. 

9: Ne irányítsa az elemlámpát közvetlenül szembe! 18 év alatt használni tilos! Gyermekektől 

elzárva tartandó! 

10: AceBeam márkájú, vagy hasonló gyártótól származó akkumulátorokat használjon az 

eszközhöz, melyeknek a feszültsége, kapacitása és Watt értéke megegyezik az eredetivel. 

11: Az eszköz nem általános, civil felhasználásra tervezett és készített! 

12: A hátsó sapka „biztonsági kulcsként” működik és a legnagyobb biztonságban kell tartani 

azt. A hátsó kapcsolóval azonnal kikapcsolhatja a lámpát, vagy biztonsági okokból le is 

csavarhatja a hátsó sapkát. 

13: A lámpa egy harmadik fél által gyártott, nagy teljesítményű, LEP sugárzót használ 

(teljesítménye 0.22-0.25W között). 2M osztályú eszköz, ami megfelelt a CE, RoHS, FDA 

tanúsítványoknak! 

14: A megvilágítási elv hasonló a LED-hez, ami nem teljesen tiszta lézer termék. Kérjük, 

használja a lámpát a vonatkozó törvényeknek és előírásoknak megfelelően. A gyártó és 

kereskedő e téren felelősségre nem vonható. 

15: A termék használatával Ön igazolja, hogy használat előtt elolvasta a mellékelt 

„Lézerbiztonsági” figyelmeztetéseket. Ismerje meg és tartsa be azt. 


