
XXL LED MUNKALÁMPA

Használati 
útmutató

 



Függetlenül attól, hogy termékinformációkra, cserealkatrészekre 
vagy tartozékokra van szüksége, vagy a gyártói garanciát vagy a 
szervizhelyszínek listáját szeretné megtekinteni vagy csak egy videó 
útmutatót nézne meg – QR kódunkkal mindezt könnyen megteheti.

Mi az a QR kód?
A QR (Quick Response – Gyors) kódok olyan grafikus kódok, amelyek 
egy okostelefon kamerával beolvashatók és amelyek pl. egy internet 
oldalra irányítják vagy elérhetőség adatokat tartalmaznak.
Előnyei: Nem kell begépelni az internet oldal URL webcímét vagy az 
elérhetőség adatokat!

Hogyan működik?
A QR kódok használatához olyan okostelefon szükséges, amely  
rendelkezik QR kód olvasóval és internetkapcsolattal is.  
A QR kódolvasót rendszerint ingyen letöltheti okostelefonja 
alkalmazásboltjából.

Próbálja ki most
Olvassa be okostelefonjával a következő QR kódot és tudjon 
meg többet a megvásárolt ALDI termékről.

Az ALDI-szerviz oldala
Minden itt megadott információ elérhető az ALDI-szerviz 
oldaláról is; amelyet a következő weboldalról érhet el: 
www.aldi-szervizpont.hu.

QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni

 A QR kód olvasó használata során az internetkapcsolatért a  
szolgáltatójával fennálló szerződés szerint fizetnie kell.
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Alkatrészek
1 Munkalámpa, 2 db

2 Fénycső

3 Markolat

4 Főkapcsoló

5 Töltőkészülék

6 Kivágások

7 Műanyag csomók

8 Akasztó

9 Töltésjelző lámpa

10 Töltőaljzat

11 Mágnestartó

12 Kihajtható markolat

A csomag tartalma
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Általános tudnivalók
Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót

A használati útmutató az XXL LED munkalámpához (a továbbiakban: 
„munkalámpa”) tartozik. Fontos információkat tartalmaz a használatáról.
A munkalámpa használata előtt olvassa el alaposan a használati 
útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. A használati útmutató 

figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a munkalámpa károsodásához 
vezethet. 
A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályok alapján 
készült. Vegye figyelembe az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is.
A későbbi használathoz őrizze meg a használati útmutatót. Ha a munkalámpát 
továbbadja, feltétlenül mellékelje hozzá a használati útmutatót is.

Rendeltetésszerű használat
A munkalámpát kizárólag beltérben található munkahelyek megvilágítására 
terveztük. Kizárólag magánhasználatra készült, ipari, kereskedelmi használatra nem 
alkalmas.
A munkalámpa kizárólag a használati útmutatójának megfelelően használható. 
Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt és/vagy 
személyi sérülést okozhat. A munkalámpa nem gyermekjáték.
A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért 
nem vállal felelősséget.

Jelmagyarázat
A használati útmutatóban, a terméken és a csomagoláson a következő jelöléseket 
használtuk.

Ez a jel a használatról nyújt hasznos kiegészítő tudnivalókat.

Megfelelőségi nyilatkozat (lásd a „Megfelelőségi nyilatkozat” c. 
fejezetet): Az itt látható jellel ellátott termékek teljesítik az Európai 
Gazdasági Térség összes vonatkozó közösségi előírását.

ID 1419078525

A (GS jelzés) biztonsági tanúsítvány azt igazolja, hogy a 
töltőadapter megfelel a német termékbiztonsági törvény (ProdSG) 
követelményeinek.
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A töltőkészülék a II. érintésvédelmi osztályba tartozik.

A munkalámpa a III. védelmi osztályba tartozik.

Az itt látható jellel ellátott termékeket csak beltéri helyiségekben 
szabad üzemeltetni.

Ez a jel az egyenárammal üzemelő készülékeket jelöli.

A jel az USB-csatlakozó áramának polaritását jelöli.

Az itt látható jellel ellátott készülék kapcsolóüzemű tápegységgel 
rendelkezik.

Az ezzel a szimbólummal megjelölt termékek állandó rövidzárvédett 
biztonsági transzformátorral vannak ellátva.

Biztonság
Megjegyzések magyarázata
A használati útmutatóban a következő jelöléseket és jelzőszavakat használjuk.

 FIGYELMEZTETÉS!
A jelölés/jelzőszó közepes kockázatú veszélyt 
jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár 
halálos sérüléshez vezethet.

 VIGYÁZAT!
Ez a jelölés/jelzőszó alacsony kockázatú veszélyt 
jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, kisebb vagy 
közepesen súlyos sérülésekhez vezethet.

ÉRTESÍTÉS!
Ez a jelzőszó lehetséges anyagi károkra 
figyelmeztet.
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Általános biztonsági utasítások

 FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély!
A munkalámpával való nem megfelelő bánásmód szemkárosodást 
okozhat, mivel a munkalámpa fénye nagyon erős.

 − Soha ne nézzen közvetlenül a munkalámpa fényébe.
 − Soha ne vakítson el vele embereket, más élőlényeket.

 FIGYELMEZTETÉS!

Tűzveszély!
A munkalámpa és a beépített akkumulátor szakszerűtlen kezelése 
oda vezethet, hogy a munkalámpa tűzveszélyt jelent.

 − Ne dobja a munkalámpát nyílt lángba.
 − A munkalámpát soha ne helyezze tűz- és robbanásveszélyes 

környezetbe.
 − Ha nem használja a munkalámpát, tisztítja vagy ha üzemzavar 

lép fel, a munkalámpát mindig kapcsolja ki
 − Amikor a készüléket tölti, gondoskodjon róla, hogy az sík, 

hőálló felületen legyen..

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!
A munkalámpában a szakszerűtlen használat kárt tehet.

 − A munkalámpát védje a rázkódásoktól.
 − Ha a munkalámpa műanyag részein repedések vagy 

vetemedések láthatók vagy deformálódott, akkor ne használja 
tovább.

 − A munkalámpa fényforrása nem cserélhető. Ha a fényforrás 
elérte élettartama végét, akkor a teljes munkalámpát ki kell 
cserélni.
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 − A munkalámpát csak beltéri helyiségekben használja. Ne 
használja nedves helyen vagy esőben.

 − A munkalámpát soha ne tegye ki magas hőmérsékletnek, 
szélsőséges hidegnek vagy az időjárás viszontagságainak.

 − Soha ne helyezze a munkalámpát forró felületre vagy annak 
közelébe (pl. tűzhelylap).

Töltőre vonatkozó biztonsági utasítások

 FIGYELMEZTETÉS!

Áramütés veszélye!
A hibás elektromos csatlakoztatás, illetve a túl magas hálózati 
feszültség áramütéshez vezethet.

 − A töltéshez csakis a mellékelt töltőkészüléket használja.
 − A hozzákapott töltőkészüléket ne használja más villamos 

készülék töltésére.
 − Csak a töltő adattábláján szereplő értékeknek megfelelő 

hálózati feszültségű dugaljhoz csatlakoztassa a terméket.
 − Csak jól hozzáférhető konnektorhoz csatlakoztassa a 

töltőkészüléket, hogy gond esetén gyorsan le tudja választani 
azt az elektromos hálózatról.

 − A hálózati adaptert soha ne fogja meg nedves kézzel.

 FIGYELMEZTETÉS!

Veszélyes a gyermekekre és a korlátozott fizikai, érzékszervi 
vagy mentális képességű személyekre (például az idősebb 
emberekre, és azokra, akik nincsenek fizikai vagy szellemi 
képességeik teljes birtokában) vagy azon személyekre, 
akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással 
(például a nagyobb gyerekekre).

 − A töltőkészüléket nyolc év feletti gyermekek, valamint 
korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű 
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személyek, továbbá olyanok, akik nem rendelkeznek 
megfelelő tapasztalattal és tudással, csak felügyelet mellett 
használhatják, vagy abban az esetben, ha eligazítást kaptak 
a töltőkészülék biztonságos használatára vonatkozóan, és az 
abban rejlő esetleges veszélyeket megértették. Gyermekek 
nem játszhatnak a töltővel. Tisztítást és felhasználói 
karbantartást gyermek felügyelet nélkül nem végezhet.

 − Nyolc évesnél fiatalabb gyerekeket ne engedjen a 
munkalámpa vagy a töltőkészülék közelébe.

 − Üzem közben ne hagyja felügyelet nélkül a munkalámpát.
 − Ne engedje, hogy gyermekek a csomagolófóliával játsszanak. 

A gyermekek megfulladhatnak a műanyag fóliától.

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!
A szakszerűtlen használattal kárt tehet a töltőkészülékben.

 − Tartsa távol a töltőkészüléket nyílt lángtól és forró felületektől.
 − Ne merítse a töltőkészüléket és a hálózati adaptert vízbe vagy 

más folyadékba.
 − Kerülje a mikro-USB kábel és a forró felületek közötti érintke-

zést.
 − A munkalámpát és a töltőkészüléket semmi esetre se tegye 

mosogatógépbe, mert akkor az tönkremegy.

Biztonsági előírások akkumulátorokhoz

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!
A munkalámpában a szakszerűtlen használat kárt tehet.

 − Ha azt veszi észre, hogy a munkalámpa fényereje alábbhagy, 
akkor töltse fel az akkumulátorokat, nehogy a mélykisülés 
állapotába kerüljenek.
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 − Ha a munkalámpát hosszabb ideig nem kívánja használni, 
akkor az akkumulátort tárolás előtt teljesen töltse fel.

Első használatba vétel
A munkalámpa és a csomag tartalmának ellenőrzése

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!
Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy más hegyes 
tárggyal nyitja ki, akkor a termék könnyen megsérülhet. 

 − A csomagolás kinyitásakor óvatosan járjon el.

1. Vegye ki a terméket a csomagolásból.
2. Ellenőrizze, hogy a csomag hiánytalan-e (lásd A ábra).
3. Ellenőrizze, hogy nem láthatók-e sérülések a terméken vagy bármely alkatrészén. 

Amennyiben igen, ne használja a terméket. Forduljon a gyártóhoz a jótállási 
adatlapon megadott szervizcímen.

Az akkumulátor feltöltése
1. Dugja a töltőkészülék 5  mikro-USB csatlakozóját a munkalámpa 1   

markolatán 3  levő töltőaljzatba 10  (lásd C ábra).
2. Csatlakoztassa a töltőkészüléket az elektromos hálózatra.

A töltésjelző lámpa 9  pirosan világít, az akkumulátor töltődik.
3. A töltésjelző lámpa zölden világít, amikkor az akkumulátorok teljesen feltöltődtek. 

A munkalámpát a feltöltést követően válassza le az elektromos hálózatról. 

• A munkalámpa részei tölthetők külön vagy egybe csatlakoztatva.
• Annak biztosítására, hogy a munkalámpa mindkét része azonos 

fényességgel világítson, úgy töltse fel a munkalámpát, hogy 
egybe legyenek csatlakoztatva.

Használat
A munkalámpa a következőképpen kezelhető:

 − A főkapcsoló 4  (lásd A ábra) egyszeri megnyomásakor a munkalámpa 1  
legvilágosabb módban (100 %) működik.
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 − A főkapcsoló kétszeri megnyomásakor a munkalámpa gyengébb erejű fénnyel 
(50 %-os mód) világít.

 − A munkalámpa kikapcsolásához nyomja meg ismét a főkapcsolót.
A munkalámpa világítási időtartama teljesen feltöltött akkumulátor esetén 2 óra.

A munkalámpa megvilágítási területének beállítása
A fénycső 2  forgatásával a munkalámpa 1  megvilágítási területe 
fokozatmentesen beállítható mintegy 90 °-os tartományban.

A munkalámpák összekapcsolása/szétválasztása
A munkalámpák összekapcsolása

1. Vegye bal kezébe az egyik munkalámpát 1 , a jobb kezébe pedig a másikat.
2. Az egyik munkalámpa elején levő műanyag csomókat 7  vezesse a másik 

munkalámpa elülső részén levő a kivágásokba 6 . Nincs jelentősége annak, 
hogy melyik munkalámpát melyik kézben tartja (lásd B ábra).

3. Ügyeljen rá, hogy a munkalámpák elején a nyilak egymásra kerüljenek, hogy a 
munkalámpában az összekapcsolás után is áthaladjon a fénycső (lásd B ábra).

4. Jobb kézzel balra és ezzel egyidejűleg bal kézzel jobbra forgassa a munkalámpát, 
hogy a lámpák a kattanó szerkezettel összekapcsolódjanak.

A munkalámpát összekapcsoláskor a fénycsőnél és ne a markolatnál 
fogja meg. Ezáltal könnyebb lesz a munkalámpákat összekapcsolni.

Összekapcsolt munkalámpák szétválasztása
1. Szétválasztáskor fogja kézbe az egymással összekapcsolt munkalámpákat 1 .
2. Jobb kézével jobbra és ezzel egyidejűleg bal kezével balra fordítsa a terméket. 

Nincs jelentősége annak, hogy melyik munkalámpát melyik kézben tartja. 
A kattanó rögzítőszerkezet kioldódik.
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A munkalámpa elhelyezése

 FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély!
A munkalámpa nem szolgál támaszként vagy kapaszkodóként. 
Megsérülhet, ha a munkalámpa fogantyúját használja.

 − Ne kapaszkodjon, ne támaszkodjon a munkalámpára.

 VIGYÁZAT!

Becsípődés és beszorulás veszély!
A munkalámpának kihajtható markolata van. Figyelmetlenségből 
könnyen megsérülhet vagy becsípődhet az ujja a kihajtható 
markolat üregébe.

 − A kihajtható markolat használatakor ügyeljen kezére, ujjaira.

A munkahelyet rugalmasan, hatékonyan meg lehet világítani a következő opciók 
választásával:

 − Kösse össze a munkalámpát 1  a másik munkalámpával („A munkalámpák 
összekapcsolása” fejezetben leírt módon).

 − A munkalámpát a kihajtható, forgatható akasztóra 8  függessze fel.
 − Jobb tartás biztosításához a munkalámpát állítsa a mágnestartóval 11  

mágneses felületre.
 − Használja fel a munkalámpa leállításához a kihajtható markolatot 12 .

A munkalámpa felfüggesztése
1. Kapcsolja össze a két munkalámpát 1  egymással („A munkalámpák 

összekapcsolása” fejezetben leírt módon) (lásd B ábra).
2. Pattintsa ki az akasztót 8  a markolatból 3  (lásd C ábra).
3. A munkalámpát ekkor fel lehet függeszteni külön vagy összekapcsolt állapotban 

az akasztó segítségével.

A munkalámpa mágneses rögzítése
A markolat 3  végében 3 mágnes van. A munkalámpát 1  ezen a helyen a 
mágnestartóval 11  el lehet helyezni mágneses felületekre (lásd D ábra).
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A munkalámpa elengedése előtt ellenőrizze, hogy jól tart-e a munkalámpa. A 
felület jellegzetessége miatt lehet, hogy a munkalámpa külön vagy összekapcsolt 
állapotban nem áll meg biztosan, és leesik.

A munkalámpa felállítása
1. Kapcsolja össze a két munkalámpát 1  egymással („A munkalámpák 

összekapcsolása” fejezetben leírt módon).
2. Billentse a kihajtható markolatot 12  mindkét markolatnál 3  90fokkal felfelé 

vagy lefelé.
3. A munkalámpa ekkor önállóan meg tud állni (lásd E ábra).

Tisztítás

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!
A munkalámpában a szakszerűtlen használat kárt tehet.

 − Ne használjon agresszív tisztítószert, fém vagy műanyag 
sörtéjű kefét, éles, fém tisztítóeszközt, például kést, kemény 
kaparót vagy más hasonló tárgyat. Ezek károsíthatják a 
felületet.

 − Ne merítse a munkalámpát, a töltőkészüléket vízbe vagy más 
folyadékba.

 − Ügyeljen arra, hogy sem víz, sem más folyadék ne kerüljön a 
házba.

1. Hagyja a munkalámpát 1  és a töltőkészüléket 5  lehűlni.
2. Törölje át a munkalámpát és a töltőkészüléket puha, enyhén benedvesített 

kendővel.
3. Utána hagyja a munkalámpát és a töltőkészüléket teljesen megszáradni.

Tárolás
Csak akkor rakja el, ha minden része teljesen száraz.

 − A munkalámpát mindig száraz helyen, az eredeti csomagolásban tárolja.
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Karbantartás
 − Tartsa a munkalámpát kifogástalan állapotban, azt rendeltetésszerűen 

üzemeltesse, és tisztítsa meg rendszeresen.
 − A munkalámpa fényforrása nem cserélhető. Ha a fényforrás elérte élettartama 

végét, akkor a teljes munkalámpát le kell cserélni.

Műszaki adatok
A fogyasztási cikk típusa: BM01009-COB
Cikkszám: 802606
Védelem típusa: IP20 (védelem a ∅≥12 mm méretű szilárd idegen 

testek behatolásával szemben. Víz elleni védelmet 
nem biztosít)

Világítótest: COB-LED max. 5 W
Fényerő egyes lámpák szerint:
   100 %-os intenzitás: max. 600 lumen / COB-LED
   50 %-os intenzitás: kb. 300 lumen / COB-LED
Lámpa összekapcsolt 
állapotban:
   100 %-os intenzitás: kb. 1 200 Lumen
   50 %-os intenzitás: kb. 600 Lumen
Munkalámpa védelmi osztály: III 
Töltőadapter
Gyártó: Yuyao Huazhang Electrical Factory 

No. 76 Fangshan, Fincheng Village,  
Linshan Town, Yuyao City, Zhejiang Province

Modell: HZ-G0501000USB
Tápfeszültség: 100–240 V~, 50/60 Hz
Bemeneti feszültség: 100–240 V~, 50/60 Hz
Kimeneti feszültség: 5 V  / 1 000 mA / max. 5 W
Kimeneti áram: 1,0 A
Kimeneti teljesítmény: 5,0 W
Átlagos hatékonyság üzem 
közben: 

 
73,62 %

Hatékonyság alacsony tehernél 
(10%):

 
64,59 %
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Teljesítményfelvétel nulla 
tehernél:

 
0,10 W

Védelmi osztály: II 
Védettségi fokozat: IP20 (védelem a ∅≥12 mm méretű szilárd idegen 

testek behatolásával szemben. Víz elleni védelmet 
nem biztosít.)

Akkumulátorok
Modell: 18650 3.7V2.0Ah
Feszültség: 3,7 V 
Kapacitás: 2 000 mAh
Típus: újratölthető, beépített lítiumionos akkucsomag
Feltöltési idő: kb. 4–5 óra

Megfelelőségi nyilatkozat
Az EU megfelelőségi nyilatkozatot szükség esetén kérje a jótállási 
adatlapon feltüntetett címtől.

Leselejtezés
A csomagolás leselejtezése

A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a 
papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.
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A munkalámpa ártalmatlanítása
(Az Európai Unión belül alkalmazandó, illetve azokban az országokban, ahol van 
szelektív hulladékgyűjtés)

A leselejtezett készülék nem kerülhet a háztartási hulladékba!
Amennyiben a munkalámpa használhatatlanná válik, a törvény 
előírásai szerint a felhasználó köteles a háztartási hulladéktól 
elkülöníteni és például a legközelebbi gyűjtőállomáson leadni. 
Így biztosítható a kidobott készülékek szakszerű újrahasznosítása, 
és megelőzhető a környezet károsítása. Ezért vannak ellátva az 
elektromos készülékek az itt látható jelöléssel.

Az elemek és akkumulátorok nem kerülhetnek a háztartási 
hulladékba!
 A fogyasztó törvényi kötelezettsége, hogy a használt elemeket 
és akkumulátorokat leadja a lakókörnyezetében felállított 
gyűjtőpontokon vagy az üzletekben, függetlenül attól, hogy 
tartalmaznak-e káros anyagot* vagy sem. Így érhető el, hogy 
az elemek és akkumulátorok bekerüljenek a környezetkímélő 
hulladékkezelési rendszerbe.
 A munkalámpát hiánytalan állapotban (az akkumulátorral együtt) és 
lemerült állapotban adja le a gyűjtőpontokon!
*a következő jellel ellátva: Cd = Kadmium, Hg = Higany, Pb = Ólom

Értesítés: Csavarhúzóval távolítsa el a markolat csavarjait a készülékház kinyitásához 
és az akkumulátor kivételéhez. 
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