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

Az első használat előtt távolítsa el a szigetelő fóliát, oldja fel az elemlámpát és töltse fel az 

akkumulátort. 

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

Javasoljuk, hogy jól szellőző, környezeti hőmérsékletű helyen használja. Ha túlmelegszik, 

kapcsolja ki a lámpát, vagy helyezze gyengébb üzemmódba. 

3: Figyeljen rá, hogy felforrósodhat a hosszú használat alatt, különösen Turbo módban. 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! A lencsén lévő idegen 

anyagok felforrósodhatnak, így azt is rendszeresen tisztítsa meg! 

7: Óvatosan tárolja az akkumulátort. Tartsa hűvös és száraz helyen. Körülbelül 4 havonta 

töltse fel a lítium-ion akkumulátorcsomagot. 

8: Ez a termék nem búvárlámpaként szolgál! 

9: Alacsony hőmérséklet esetén előfordulhat, hogy az elemlámpa gyengébb teljesítményt 

produkál. 

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

Gyermekektől elzárva tartandó! Mindig a vonatkozó jogszabályoknak, törvényeknek 

megfelelően használja az eszközt. 

11: Ne takarja le a lámpafejet, amikor a lámpa be van kapcsolva, és Ne helyezze a lámpafejet 

a földre. Ne világítson meg egy tárgyat közelről, a zseblámpa sugárzási energiája károsíthatja 

magát a zseblámpát, vagy akár más anyagok égését is okozhatja. 

12: AceBeam márkájú, 14,4 V/4250mAh 4x21700 beépített akkumulátorcsomaggal működik. 

Az akkumulátorcsomag töltése a mellékelt szabványos töltőkábellel és adapterrel történik. 

13: Az eszköz használatával Ön igazolja, hogy elolvasta a mellékelt Felhasználói kézikönyvet 

és Figyelmeztető kártyát és mentesíti a gyártót és a kereskedőket minden felelősség alól. 

 

 



 
 


