
 

 

Multifunkciós kézi LED reflektor, keresőlámpa MW844LED 
Használati útmutató 

Újratölthető keresőlámpa típusú zseblámpa erős LED-ekkel és ZOOM funkcióval, hatalmas, akár 800 méteres 
hatótávolsággal. Nagyon tartós műanyagból készült, ütésálló, ellenáll a fröccsenő víznek és a zord időjárási 
viszonyoknak is. A készülék akár 10 000 mAh kapacitású beépített akkumulátort használ, amely akár 20 órás 
folyamatos működést tesz lehetővé (a kiválasztott módtól függően). Lehetőség van a fényerősség beállítására 
és a villogó üzemmód aktiválására. A kapcsoló és a töltőaljzat tömör gumival van rögzítve. Tökéletes hosszabb 
utazásokhoz és felfedezésekhez! 

Műszaki adatok: 
• Anyaga: ABS műanyag 
• Teljesítmény: beépített 10000 mAh akkumulátor 
• Akkumulátor töltöttségi szint jelző LED-ek 
• Teljesítmény: 30 W 
• Fényerősség: 1200 lumen 
• LED-ek száma: 45x SMD LED 
• Fényhőmérséklet: fehér 6000K 
• Fény módok (7): 100%, 75%, 50%, villogó, piros-kék vegyes módok 
• Fénytáv: 800 m 
• ZOOM funkció 
• Kényelmes fogantyú a felső részben 
• Vízálló, IPX4 
• Hosszúság: 17,7 cm 
• Szélesség: 10 cm 

A reflektor használata 
A zseblámpa bekapcsolásához nyomja meg a gumisapka feletti két gomb egyikét. A gomb minden további 
megnyomása megváltoztatja az üzemmódot, amíg a zseblámpa ki nem kapcsol. A két gomb mindegyike más-
más fényforrásért felel (elöl/hátul).  
A keresőlámpa powerbank funkcióval rendelkezik. A beépített akkumulátor töltéséhez távolítsa el az 
egyenáramú tápcsatlakozó gumisapkáját, és helyezze oda az USB tápkábel végét, a kábel másik végét 
csatlakoztassa a fali töltőhöz vagy a tápegységhez. Az akkumulátor töltöttségi állapotát 4 LED mutatja az 
oldalsó panelen. 4 világító LED jelzi a teljesen feltöltött akkumulátort. A világító diódák hiánya pedig a teljes 
kisülést jelenti. 

Figyelmeztetések! 
• Ne irányítsa a LED lámpa sugarát közvetlenül emberek vagy állatok szemébe. 
• Ne nyissa fel a lámpa házát. A szervizelést mindig csak a felhatalmazott szervizközpontok képzett 
személyzete végezheti. 
• Óvja a készüléket a vízbemerüléstől és az erős vibrációtól, tartsa távol hőforrásoktól. 
• Tisztítsa meg a készüléket egy száraz, puha ruhával. 
• Kerülje a lemerült zseblámpa hosszú távú tárolását. 

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem 
egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel 
együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket. 

 

Forgalmazza: Metroman Hungária Kft. - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8 
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