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 #45375 - Oplaadbaar aan/uit-lampje "Multi-Action"  

Gebruiksaanwijzing 

Levering:   

1x Power lamp met aansteker                                                                                                                                              

1x USB COB-boeklicht                                                                                                                                                          

1x USB miniventilator                                                                                                                                                                    

1x USB-oplaadkabel                                                                                                                                                               

1x Opbergdoos 

 

Specificaties: 

• Extra duurzame aluminium behuizing                                                                                                                            
• Heldere 5W LED met 450 lumen                                                                                                                                  
• Draaikop met zoomfunctie                                                                                                                                                    
• Verborgen aansteker - kan onmiddellijk en afzonderlijk  met een schuifschakelaar 

ingeschakeld worden                                                                                                                                                                                             
• Ingebouwde Li-ION batterij, type 18650 / 3.7V / 2000mAh, type 18650 / 3.7V / 2000mAh                                     
• 3 lichte functies: Sterk, Laag, Flash                                                                                                                                          
• USB laadkabel-ingang DC 5V met indicatielampje en Powerbank-functie, USB 

uitgangsspanning DC5V 1A                                                                                                                                                                                          
• USB-COB-boekenlamp 2W                                                                                                                                                             
• USB mini-ventilator                                                                                                                                                                       
• oplaadtijd: 3 tot 5 uur                                                                                                                                                                 
• Looptijd: 5 tot 8 uur                                                                                                                                                                      
• Gewicht inclusief batterij: 350g 

 

Vermijd direct oogcontact, omdat dit kan leiden tot ernstig oogletsel. Om beschadiging van uw 

gezichtsvermogen te voorkomen, kijk nooit in het licht als het aan is. Schijn niet in een gezicht. 

Dit object is geen speelgoed. Buiten het bereik van kinderen bewaren. 
 

Opladen: 

Sluit de meegeleverde Micro-USB-kabel rechtstreeks  op een USB-

voeding aan om deze op te laden.  

Een lampje onder de rubberen schakelaar geeft een blauw 

knipperend lichtje aan tijdens het opladen. Wanneer de batterij 

volledig is opgeladen, knippert deze groen.  

De oplaadtijd is 3 tot 5 uur, afhankelijk van de prestaties van de USB-

lader. Het opladen is eenvoudig en veilig, omdat de batterij niet overladen kan worden. De 

batterij stopt met opladen wanneer deze vol is. 
 

Functies: 

1. LED-zaklamp functie (3 modi):  

Druk meerdere malen op de rubberen schakelaar totdat de gewenste functie verschijnt, in de 

volgende volgorde:  Sterk licht, zwakker licht, flitser, flitser, uit. Draai de lampkop om de 

zoomfunctie te gebruiken. 
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2. Aansteker functie: 

Schuif de schakelaar naar boven - de spiraalvormige lamp 

glijdt uit de lampvoet en begint te gloeien. Na 10 seconden 

gaat hij automatisch uit  of na het loslaten van de 

schuifschakelaar,  en keert  terug naar de uitgangspositie. 

 

3. Powerbank-functie (USB-uitgangsvermogen DC5V):                                                                                                         

Steek de USB-aansluiting van het elektronische apparaat in 

de USB-poort aan de onderkant van de zaklamp. Het 

opladen begint automatisch. Alleen geschikt voor kleinere 

apparaten, zoals mobiele telefoons. 

 

Toebehoren: 

Plug-in USB-boeklichtje                                                                                                                                                             

Om de bijgeleverde leeslamp te gebruiken, sluit u deze eenvoudigweg 

aan op de USB-poort in de voet van de zaklamp. Door de zaklamp 

ondersteboven te draaien, kunt u het leeslampje eenvoudig instellen 

en uitlijnen. 
 

Plug-in USB mini-ventilator                                                                                                                                                 

Om de bijgeleverde ventilator te gebruiken, sluit u het hulpstuk 

eenvoudigweg aan op de USB-poort in de voet van de zaklamp. 

Door de zaklamp ondersteboven te draaien, kunt u de ventilator 

eenvoudig instellen en uitlijnen. De siliconen rotorbladen stoppen 

wanneer er een voorwerp tussen zit. 

 

 

Onderhoud: 

Alle accu's verliezen na verloop van tijd lading. Het wordt aanbevolen om de zaklamp om de 

2-3 maanden volledig op te laden wanneer deze niet in gebruik is.  

 

ATTENTIE!!! 
Ruilen of terugzenden is uitgesloten, indien de goederen door onkundig gebruik beschadigd zijn. 
 

AFVALVERWIJDERING: 
De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar 
milieuvriendelijkafvoeren. 
 

Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens 
milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte 
elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of 
bevoegde instanties voor de afvalverwijdering. 
 

Eurotops Versand GmbH 

Elisabeth-Selbert-Straße 3 

40764 Langenfeld, Duitsland 

 

Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen 
in Nederland tel.: 020 / 2621958 of info@eurotops.nl 
Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.  
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Schuif de 
schakelaar 
omhoog - de 
gloeidraad 
begint 
onmiddellijk 
te gloeien. 


