EMERGENCY RADIO TORCH USB
109004
BRUKSANVISNING – SE
Funktioner







Ficklampa med två lägen 0,5 watt & 2 LED lampor
Vevgenerator för laddning av enheten + USB-enheter
Inbyggd USB-kabel för laddning av enheten
Nödsiren med hög dB
FM radiosändare
Batteriströmbrytare

Tekniska Specifikationer
Lampa:







Lumen flöde……………………………………………………………………..≥ 30 Lm
Lumen flöde (2 LEDs)………………………………………………………..≥ 6 Lm
Kapacitet vid full laddning (0,5 W)..……………….…………………≥ 4 Timmar
Kapacitet vid full laddning (2 LEDs)…..…………………………….. ≥ 10 Timmar
Efter 1 minut handvevning (0,5 W) …………….……………..…….≥ 10 Minuter
Efter 1 minut handvevning (2 LEDs)……………………….…………≥ 20 Minuter

Radio:




Radiotid vid full laddning ………………………………………….………≥ 5 Timmar
Radiotid efter 1 minuts handvevning…………………….………… ≥ 10 Minuter
Utgående strömstyrka…………………………………………..………….≥ 250-400 mA

Siren:




Siren……………………………………………………………………………….….≥ 120 dB
Siren funktionstid……………………………………………………………… ≥ 70 Minuter
Siren funktionstid efter 1 minuts handvevning…………………. ≥ 2 Minuter

Annat:







Batterispecifikation…………………………………………………………….3.7V 480mAH Polymer Li batteri
Diameter på den inbyggda Högtalaren……………………………….36 mm
Effekt………………………………………………………………………………….2.5 W
Ingångsspänning och ström………………………………………………..5V och 0,45A
Utgångsspänning och ström……………………………………………….5V och 0,4A
Laddningstid för full effekt………………………………………………….Ca 2 Timmar

Användarmanual



Börja med att sätta strömbrytaren (nr 8) på ON för att använda funktionerna nedan.
Lampa: Tryck på knappen (nr 5) för att tända/släcka ljuset på ficklampan.
Radio: Vrid på radioknappen (nr 2) för att starta/stänga av radion. Vrid även på samma knapp för att
höja/sänka volymen. Ställ in frekvensen på radion med hjälp utav ”+” och ”-” knapparna.
Siren: Tryck på ”Siren” knappen (nr 1) för att starta och stänga av sirenen.

Hur du laddar vevradion
 Ladda via vev: Ställ strömbrytaren till ON. Veva ca 2-3 varv per sekund.
LED indikatorn (nr 6) börjar lysa rött när enheten laddas.
 Ladda via USB: Ställ strömbrytaren till ON. Anslut den inbyggda USB-kabeln till nätadapter, PC etc.
Indikatorlampan lyser röd när enheten laddas och lyser grönt när den är fullt laddad.
Hur du laddar din USB enhet
 Ställ strömbrytaren på OFF och koppla in din enhet med en USB-kabel i USB-porten (nr 7) i botten av
ficklampan. Indikatorn blinkar rött under uppladdning och grönt när det är fulladdat.
 OBS! Laddning av enheter sker endast vid handvevning.

Säkerhetsinformation





Titta ej direkt in i ficklampan, det kan skada ögonen
Detta är inte en leksak
Innehåller smådelar, ej lämplig för barn under 5 år
Stäng av ficklampan under uppladdning

