EMERGENCY RADIO TORCH USB
109004
BRUKSANVISNING – NO
Funksjoner







Lommelykt med to moduser 0,5 watt & 2 LED lys
Sveivegenerator til lading av enheten + USB-enheter
Innebygd USB-kabel til lading av enheten
Nødsirene med høy dB
FM radiosender
Batteristrømbryter

Tekniske Spesifikasjoner
Lykt:







Lumen strøm……………………………………………………………………..≥ 30 Lm
Lumen strøm (2 LEDs)………………………………………………………..≥ 6 Lm
Kapasitet ved full lading (0,5 W)..……………….………………………≥ 4 Timer
Kapasitet ved full lading (2 LEDs)…..………………………………….. ≥ 10 Timer
Etter 1 minutt håndsveiving (0,5 W) …………….……………..…….≥ 10 Minutter
Etter 1 minutt håndsveiving (2 LEDs)……………………….…………≥ 20 Minutter

Radio:




Radiotid ved full lading ………………………………………..……………≥ 5 Timer
Radiotid 1 minutt håndsveiving…………………….…………..……… ≥ 10 Minutter
Utgående strømstyrke…………………………………………………….….≥ 250-400 mA

Sirene:




Sirene………………………………………………………………………………...≥ 120 dB
Siren funksjonstid……………………………………………………………… ≥ 70 Minutter
Siren funksjonstid etter 1 minutt håndsveiving…………………. ≥ 2 Minutter

Annat:







Batterispesifikasjon………………………………………………….…….….3.7V 480mAH Polymer Li batteri
Diameter på den innebygde høyttaleren………………….…….….36 mm
Effekt……………………………………………………………………….………..2.5 W
Inngangsspenning og strøm………………………………………..……..5V og 0,45A
Utgangsspenning og strøm…………………………………………………5V og 0,4A
Ladetid for full effekt……………………………………………..………….Ca. 2 Timer

Brukermanual





Start med å sette strømbryteren (nr. 8) på ON for å bruke funksjonene nedenfor.
Lykt: Trykk på knapp (nr. 5) for å slå på/av lyset på lommelykten.
Radio: Vri på radioknappen (nr. 2) for å slå på/av radioen. Vri på samme knapp for å heve/senke volumet.
Still inn frekvensen på radioen ved hjelp av «+» og «-» knappene.
Sirene: Trykk på «Sirene» knappen (nr. 1) for å slå på og av sirenen.

Hvordan lade sveiveradioen
 Ladda via sveiv: Sett strømbryteren på ON. Sveiv ca. 2-3 runder per sekund.
LED indikatoren (nr. 6) begynner å lyse rødt når enheten lades.
 Lad via USB: Sett strømbryteren på ON. Koble den innebygde USB-kabelen til en strømadapter, PC etc.
Indikatorlampen lyser rødt når enheten lades og grønt når den er fulladet.
Hvordan lade en USB-enhet
 Sett strømbryteren på OFF og koble til enheten din med en USB-kabel i USB-porten (nr. 7) på undersiden
av lommelykten. Indikatoren blinker rødt ved lading og grønt når enheten er fulladet.
 OBS! Lading av enheter gjøres kun ved håndsveiving.

Sikkerhetsinformasjon





Ikke se direkte inn i lommelykten, det kan skade øynene.
Dette er ikke et leketøy.
Inneholder små deler, ikke anbefalt for barn under 5 år.
Slå av lommelykten under lading.

