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Introduktion

Mange tak, fordi du har valgt LED-lygten fra Light.  
Du har dermed købt et produkt, som opfylder de højeste effekt-  

og sikkerhedsstandarder. Med henblik på korrekt håndtering og en lang levetid  
anbefaler vi dig at overholde efterfølgende anvisninger.

Du bedes læse instruktionsbogen og specielt sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem forud  
for anvendelse af udstyret. Her finder du en lang række vigtige og nyttige anvisninger,  

som forud for anvendelse skal forstås og overholdes af enhver bruger.  
Du bedes opbevare instruktionsbogen og medlevere den ved videregivelse af udstyret.  

Denne instruktionsbog kan også downloades som PDF-fil på internettet på vores hjemmeside.
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Model: WT8D03
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Leveringsomfang / udstyrsdele

 1  LED (front)

 2  Fod med magneter, kan indstilles i 7 trin

 3  Håndtagselementer i siden

 4  LED-stavlygte (front)

 5  Tænd-/slukknap

 6  Mikro-USB-stik

 7  USB-stik

 8  Adapterkabel, ca. 30 cm

 9  Ladelampe

 10  Bøsning med afdækning til mikro-USB-stikket

Lygten kan lades op med en USB-forbindelse eller en USB-lader med maksimal  
udgangseffekt DC 5V/1A. Laderen er ikke indeholdt i leveringsomfanget!
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Sikkerhed
Forskriftsmæssig anvendelse
Lygten er udelukkende konstrueret til belysning af  
arbejdsområdet indendørs, f.eks. på et værksted.  
Lygten er ikke egnet som læselampe.  
Den er udelukkende beregnet til privat brug og  
hverken egnet til erhvervsmæssig anvendelse eller 
udendørs. Lygten er ikke vandtæt.
Anvend kun lygten som beskrevet i denne instruktions-
bog. Enhver anden anvendelse betragtes som ikke  
forskriftsmæssig og kan medføre materielle skader  
eller endda personkvæstelser.
Lygten er ikke legetøj for børn.
Producenten eller forhandleren tager ikke ansvar  
for skader, som måtte være opstået på grund af ikke 
forskriftsmæssig eller forkert anvendelse.

Sikkerhedsanvisninger

ADVARSEL! 
Fare for elektrisk stød!

Ukyndig anvendelse, fejlbehæftet el- 
installation eller for høj netspænding kan 
medføre elektrisk stød.
• Tilslut kun lygten, når stikkontaktens  

netspænding stemmer overens med  
angivelsen på netadapterens typeskilt 
(100 - 240 V, DC 5V/1A). Laderen er ikke 
indeholdt i leveringsomfanget!

• Tilslut kun lygten til en lettilgængelig 
strømkilde, så du i tilfælde af uheld  
hurtigt kan koble den fra strømmen.

• Anvend ikke lygten, hvis den eller tilbehøret 
har synlige skader eller defekter.

• Anvend ikke lygten, hvis den har været 
tabt.

• Kabinettet må ikke åbnes, og der må ikke 
foretages ændringer på lygten.  
Reparation skal foretages af sagkyndige. 
Du skal i så fald henvende dig til den  
serviceadresse, som er angivet på garanti-
beviset. Ved selvstændigt udførte repara-
tioner, ukyndig tilslutning eller forkert  
betjening bortfalder ansvars- og garanti-
dækningen.

• Hverken lygten eller adapterkablet eller 
adapteren må nedsænkes i vand eller  
andre væsker.

• Den angivne netspænding  
(se „Tekniske data“) må ikke overskrides.

• Tag aldrig fat i adapteren med fugtige 
hænder.

• Hold lygten, adapterkablet og adapteren 
på afstand af åben ild og varme overflader.

• Bøj ikke adapterkablet, og læg det ikke 
hen over skarpe kanter.

• Anvend kun lygten og netadapteren in-
dendørs. Anvend den aldrig i fugtige rum 
eller i regnvejr.

• Anbring aldrig lygten og netadapteren  
således, at de kan falde ned i et kar eller 
en vaskekumme.

Generelt
Instruktionsbog læses og opbevares

Denne instruktionsbog hører til LED-lygten 
(i det følgende kun kaldet „lygte“). 
Den indeholder vigtige oplysninger om  
installation og håndtering.

Tilsidesættelse af denne instruktionsbog kan forårsage 
alvorlige kvæstelser eller skader på personer eller  
lygten.
Instruktionsbogen er baseret på de normer og regler, 
som er gældende i Det Europæiske Fællesskab.  
I udlandet skal man også være opmærksom på  
landsspecifikke retningslinjer og bestemmelser.

Tegnforklaring
Følgende symboler og advarsler anvendes i denne  
instruktionsbog, på lygten eller på emballagen.

ADVARSEL! Dette symbol/advarsel betegner 
en fare med en mellemstor risikograd, som, 
hvis den ikke undgås, kan medføre døden 
eller en alvorlig kvæstelse.

FORSIGTIG! Dette symbol/advarsel betegner 
en fare med en lav risikograd, som, hvis den 
ikke undgås, kan medføre en mindre eller 
moderat kvæstelse.

HENVISNING! 
Denne advarsel advarer mod eventuelle 
materielle skader.

Med CE-mærkningen bekræfter producenten, 
at dette elektriske udstyr overholder de 
gældende europæiske retningslinjer.

Dette symbol betyder, at produktet arbejder 
med lavspænding (SELV / PELV).

Dette symbol kendetegner udstyr, som  
drives med jævnstrøm.

Produkter, som er mærket med dette  
symbol, må kun anvendes indendørs.
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• Tag netadapteren ud af stikkontakten
-  hvis værkstedslygten ikke anvendes, 

eller hvis ladeprocessen er færdig,
- forud for rengøring,
-  hvis der under anvendelse eller ved 

opladning konstateres en fejl, f.eks. røg 
eller lugt af brand etc.

- under uvejr.

 

Fare for børn og personer med nedsatte 
fysiske, sensoriske eller mentale evner 
(for eksempel delvist handicappede, 
ældre personer med begrænsning af 
fysiske og mentale evner) eller mangel 
på erfaring og kendskab (for eksempel 
ældre børn).
• Denne lygte kan anvendes af børn fra otte 

år og derover samt af personer med ned-
satte fysiske, sensoriske eller mentale  
evner eller mangel på erfaring og kend-
skab, hvis de er under opsyn, eller hvis de 
er blevet instrueret i sikker anvendelse af 
lygten og forstår de deraf resulterede risici. 
Børn må ikke lege med lygten.  
Rengøring og brugervedligeholdelse må 
ikke foretages af børn uden opsyn.

• Hold børn under otte år på afstand af  
lygten og dens tilbehør.

• Lad ikke lygten være uden opsyn under  
anvendelsen.

ADVARSEL! 
Eksplosionsfare!

Ukyndig håndtering af batteriet kan forårsage 
en eksplosion.
• Kortslut aldrig batteriet.
• Skil aldrig batteriet ad.
• Smid aldrig batteriet ind i åben ild.
• Lad kun lygten op med det medleverede 

tilbehør.
• Lad lygten op ved normal rumtemperatur 

(ca. 20 °C).

ADVARSEL! 
Brandfare!

Under anvendelse bliver dele på lygten  
varme. Ukyndig håndtering af lygten kan 
forårsage en brand.
• Anvend ikke lygten på områder, hvor der 

er fare for brand eller eksplosion.
• Opbevar ikke lygten ved ekstrem varme 

eller direkte sollys (f.eks. i bilen).
• Hold lygten på afstand af brændbare  

materialer.
• Hæng ikke genstande hen over lygten  

eller netadapteren.
• Dæk hverken lygten eller netadapteren  

til med genstande.

ADVARSEL! 
Fare for ætsning!

Udløbet batterivæske kan ved kontakt med 
huden eller andre legemsdele forårsage 
ætsninger.
• Batteriet må under ingen omstændigheder 

åbnes.
• Undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder 

ved udløbet batterivæske. I tilfælde af 
kontakt skylles de berørte steder straks 
med rigelige mængder rent vand, og der 
søges straks læge.

• I nødstilfælde skal man absolut bære  
beskyttelseshandsker.

FORSIGTIG! 
Fare for ulykker og kvæstelser!

Ukyndig behandling af lygten kan medføre 
kvæstelser.

HENVISNING! 
Fare for skader!

Ukyndig behandling af lygten kan medføre 
skader på lygten.
• Anvend kun lygten med en almindelig 

adapter (maksimal udgangseffekt  
DC 5V/1A).

• Sæt aldrig lygten på eller i nærheden  
af varme overflader (kogeplader etc.).

• Sæt ikke adapterkablet i berøring med 
varme dele.

• Udsæt ikke lygten for høje temperaturer 
(radiatorer etc.), ekstrem kulde eller  
vejrpåvirkninger (regn etc.).

• Beskyt lygten mod stærke vibrationer og 
stød.

• Anvend ikke lygten i længere tid end 3  
timer. For at undgå en skadelig dybdeaf-
ladning skal batteriet genoplades efter 
denne tid.

• Hvis LED-modulets lysstyrke bliver tydeligt 
dårligere, eller hvis alle LED-pærer i  
ladelampen (9) ikke længere lyser, skal 
batteriet omgående genoplades. Anvend 
aldrig lygten helt, til LED-pærerne går ud.
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• Efter hver anvendelse skal lygten frakobles 
strømforsyningen.

• Sørg for, at lygten altid er slukket, når den 
ikke anvendes.

• Hvis du ikke vil anvende lygten i en længere 
periode, skal du lade batteriet helt op  
forud for opbevaring.

• Anvend ikke lygten mere, hvis tilbehøret 
er beskadiget. Lad kun beskadigede dele 
erstatte af passende originale reservedele.

Første anvendelse
Lygte og leveringsomfang kontrolleres

HENVISNING! 
Fare for skader!

Hvis du åbner emballagen uforsigtigt med 
en skarp kniv eller andre spidse genstande, 
kan lygten nemt blive beskadiget.
• Anvend kun lygten med en almindelig 

adapter (maksimal udgangseffekt 
DC 5V/1A).
1.  Tag lygten ud af emballagen.
2.  Kontrollér, om leverancen er komplet 

(se fig. A ).
3.  Kontrollér, om lygten eller de enkelte 

dele er beskadiget.  
Hvis dette er tilfældet, må du ikke  
anvende lygten. Henvend dig til  
producenten på den serviceadresse, 
som er angivet på garantibeviset.

Forud for anvendelse
Hvis du vil anvende lygten, skal du først lade lygtens 
batteri op. Batteriet befinder sig i lygtens håndtag.
Opladningen varer ca. 4,5 timer.
Lygten kan lades op med en USB-forbindelse eller en 
USB-lader med maksimal udgangseffekt DC 5V/1A.  
Laderen er ikke indeholdt i leveringsomfanget!

HENVISNING!  
Fare for beskadigelse! 

Ukyndig behandling af lygten kan medføre 
skader på lygten.
• Lygten skal altid slukkes under opladningen.

1.  Adapterkablet 8  skal vikles helt ud.
2.  Bøsningens 10  afdækning åbnes  

(se fig. B ).
3.  Stik adapterkablets 8  mikro-USB-

stik 6  ind i lygten 10 .
4.  Stik adapter-kablets USB-stik ind  

i netadapterens bøsning.
5.  Batterivisningens LED-pærer 9   

blinker rødt (se fig. B ). Når alle 3 
LED-pærer lyser, er lampen ladet op.

6.  Jo lavere ladestatus, jo færre lamper 
lyser. Hvis ingen af de tre lampen lyser, 
er batteriet fuldstændigt tomt.

7.  Lygten kobles fra strømforsyningen.

Lygten har en indbygget beskyt-
telse mod overladning. Når lygten 
er ladet op, skal den altid frakobles 
strømforsyningen.

Betjening
Lygten har 1 LED-pære på fronten 4  og 1 LED-pære 
på oversiden 1 . For at sikre en optimal belysning  
af arbejdsområdet kan du tilpasse lygtens fod 2   
i 7 trin (se fig. C ).
Lygten har desuden to magneter 2  i foden, så du 
kan anbringe lygten på metalliske overflader.
Lyskilden i denne lygte kan ikke udskiftes.  
Når lyskildens levetid er udløbet, skal hele lampen  
udskiftes.
Du kan anvende lygten med eller uden elektrisk  
forbindelse. Hvis batteriet ikke er helt opladet, så  
du vil anvende lygten med elektrisk forbindelse,  
skal du gøre som beskrevet i næste kapitel.
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Lygte anvendes uden elektrisk 
forbindelse / lygte tændes 
Hvis lygtens batteri er helt ladet op, skal  
du gøre som følger for at tænde lygten:

Udstyr tændes
Tryk på tænd- / slukknappen 5  for at  
tænde udstyret.

Koblingscyklus vælges
• Tryk på tænd- / slukknappen 5  for  

at vælge mellem udstyrets forskellige  
lysfunktioner. Du bedes være opmærksom 
på nedenstående tabel til rækkefølgen  
af koblingscyklerne.

Tænd- / slukknap 
(5) aktiveres

 
Lysfunktioner

1 x Lygte tændes

2 x Lygte tændes

3 x plus  
holdes nede

Lygtens  
lysdæmper  

(fra stærk til svag 
lysstyrke og 

tilbage)

4 x sluk

Rengøring
HENVISNING! 
Fare for kortslutning!

Vand eller andre væsker, som er trængt ind 
i kabinettet, kan forårsage en kortslutning.
• Lygten må aldrig nedsænkes i vand eller 

andre væsker.
• Sørg for, at vand eller andre væsker ikke 

trænger ind i kabinettet.
• Forud for rengøring skal adapteren tages 

ud af stikkontakten.

HENVISNING! 
Fare grundet fejlbetjening! 

Ukyndig behandling af lygten kan medføre 
skader på lygten.
• Anvend ikke aggressive rengøringsmidler, 

børster med metal- eller nylonbørster 
samt ingen skarpe eller metalliske 
rengøringsgenstande som knive, hårde 
spartler og lignende. De kan beskadige 
overfladerne.

• Læg under ingen omstændigheder lygten 
i opvaskemaskinen. Derved vil den blive 
ødelagt.

1. Kontrollér, at lygten er slukket og frakoblet  
strømforsyningen.

2. Rengør lygten med en blød, tør klud.
3. Ved genstridigt snavs anvendes en fugtig klud  

og evt. midt opvaskemiddel.
4. Tør lygten godt af eller lad den tørre helt.

Opbevaring
Ved opbevaring skal lampen opbevares på et tørt sted, 
som er utilgængeligt for børn.
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Fejlsøgning

Fejl Mulig årsag Udbedring af fejl
Lygten fungerer ikke. Batteriet er tomt. Tilslut lygten til en strømkilde og 

lad lygten op.

Netadapteren eller adapterkablet  
8  er ikke tilsluttet korrekt.

Kontrollér tilslutninger og 
forbindelser.

Tekniske data 
LED-lygte  
Model: WT8D03
Varenummer: 4001391
LED-lampe overside: Fareklasse  I
Batteritype: Li-Ion, 2200 mAh, 3,7 V
LED-effekt: Overside: 3 W; front: 3 W
Lysstrøm: LED-overside: maks. 300 lm / LED-front: maks. 300 lm
Indgangsspænding: 5 V  , maks. 500 mA
Beskyttelsesklasse: III 

Overensstemmelseserklæring
Vi, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, 
Lange Mühren 1, 20095 Hamborg, Tyskland, 
erklærer som eneansvarlig, at ovennævnte 
produkt opfylder de grundlæggende krav  
i de anførte EU-direktiver. 
EU-overensstemmelseserklæring kan  
rekvireres på den producentadresse, som  
er anført på garantibeviset.

Bortskaffelse
Emballage bortskaffes

Bortskaf emballagen sorteret efter ma-
teriale. Pap og karton skal afleveres som 
papiraffald, folie til genbrugsindsamling.

Plastemballage skal bortskaffes sorteret 
efter materiale og afleveres på genbrugs-
indsamlingen.

Lygte bortskaffes
(Kan anvendes i Det Europæiske Fællesskab 
og andre europæiske lande med systemer 
til separat indsamling af genbrugsmateri-
aler)

Kasseret udstyr må ikke komme i dag-
renovationen! Hvis lygten en gang ikke 
længere kan anvendes, er enhver forbruger 
lovmæssigt forpligtet til at aflevere 
kasseret udstyr separat fra dagreno-
vationen, f.eks. på en genbrugsplads i 
kommunen/bydelen. Dermed sikres det, at 
kasseret udstyr genbruges fagligt korrekt, 
og at negative påvirkninger af miljøet und-
gås. Derfor er elektrisk udstyr mærket med 
det her viste symbol.

Batterier må ikke komme i dagreno-
vationen!  
Som forbruger er du lovmæssigt forpligtet 
til at aflevere alle batterier, uanset om de 
indeholder forurenende stoffer* eller ej, 
på en genbrugsplads i kommunen/bydelen 
eller i forretningen, så de kan bortskaffes 
på en miljøvenlig måde.  
Aflevér lygten komplet (med batteri) og i 
afladet tilstand på din genbrugsplads.
* mærket med:  

Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly

01

PET
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