
Manual de utilizare PROIECTOR HALOGEN DE MÂNĂ EXPLORER II CU ACUMULATOR 

PROIECTOR HALOGEN DE MÂNĂ EXPLORER II CU ACUMULATOR  
Nr. Articol: 855012 
  
Dragi clienţi, vă mulţumim pentru cumpărarea acestui produs.  
Acest proiector foloseşte un bec halogen Phillips de calitate superioară. 
 
CARACTERISTICI  
 
- Rezistent la şoc 
- Întrerupător rezistent la apă 
- Rază puternică Ø105 mm 
- Carcasă din plastic rezistent 
- Curea pentru umăr 
- Încărcător pentru încărcare la 12 V DC 
- Încărcător pentru încărcare la 230 V AC 
- Funcţie de lumină de urgenţă: Porniţi proiectorul. Încărcaţi acumulatorul cu unul dintre 
încărcătoare. Proiectorul se stinge pe durata încărcării. În caz de pană de curent proiectorul 
porneşte automat. 
 
DATE TEHNICE 
- Acumulator cu plumb şi acid 6V 4 Ah 
- Bec halogen 5.5V 1A 
- LED roşu: acest LED luminează continuu la oricare din metodele de încărcare a 
acumulatorului chiar dacă este încărcat la maxim. LED-ul nu se stinge şi nu-şi schimbă 
culoarea. 
- LED verde: bateria este încărcată 
- Timp de încărcare: aproximativ 24 de ore dacă acumulatorul este descărcat complet 
- Timp de luminare: aproximativ 3.5 ore 
- Încărcător 230V: Tensiune intrare: 230V 50 Hz / Tensiune ieşire: 9V 300 mA 
- Distanţă de proiectare a luminii: aproximativ: 600 m 
- Atenţie! A se folosi doar încărcătoarele incluse. 
 
Instrucţiuni şi sfaturi importante pentru mărirea duratei de viaţă a acumulatorului!! 
 
- Încărcaţi aproximativ 24 ore înainte de prima folosire 
- Acumulatoarele cu plumb şi acid ajung la durata de viaţă maximă atunci când sunt 
depozitate încărcate la maxim. Conectaţi proiectorul la încărcător după fiecare folosire. 
Bateria nu se poate supraîncărca. 
- Din nefericire, nu putem asigura garanţie pentru bec şi pentru acumulator 
 
Instrucţiuni privind depozitarea deşeurilor 
   
Proiectorul conţine un acumulator cu plumb şi acid. Acumulatoarele cu plumb şi acid uzate 
pot fi depozitate doar în locuri special amenajate. 
 
 
 
 

ACEST MANUAL POATE FI MODIFICAT DE CĂTRE PRODUCÎTOR FĂRĂ ALTE 
ÎNŞTIINŢĂRI PREALABILE. 
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