
TE-CL 18/2500 LiAC

Art.-Nr.: 45.141.45  I.-Nr.: 11019

3

DK/  Original betjeningsvejledning 
N Akku-lygte

S   Original-bruksanvisning
Laddningsbar lampa

EE    Originaalkasutusjuhend
Akulamp
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Fare! Læs betjeningsvejledningen for at reducere risikoen for personskade.

Forsigtig! Se ikke ind i lysstrålen.
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Fare! 
 Ved brug af elværktøj er der visse sikkerhedsfo-
ranstaltninger, der skal respekteres for at undgå 
skader på personer og materiel. Læs derfor bet-
jeningsvejledningen / sikkerhedsanvisningerne 
grundigt igennem. Opbevar betjeningsvejlednin-
gen et praktisk sted, så du altid kan tage den frem 
efter behov. Husk at lade betjeningsvejledningen 
/ sikkerhedsanvisningerne følge med værktøjet, 
hvis du overdrager det til andre. Vi fraskriver 
os ethvert ansvar for skader på personer eller 
materiel, som måtte opstå som følge af, at anvis-
ningerne i denne betjeningsvejledning, navnlig 
vedrørende sikkerhed, tilsidesættes.

1. Sikkerhedsanvisninger

Relevante sikkerhedsanvisninger fi nder du i det 
medfølgende hæfte.
Advarsel!
Læs alle sikkerhedsanvisninger, anvisninger, 
illustrationer og tekniske data, som dette 
el-værktøj er udstyret med. Følges de efterføl-
gende anvisninger ikke, kan dette føre til elektrisk 
stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.
Alle sikkerhedsanvisninger og øvrige anvis-
ninger skal opbevares for senere brug.

2. Oversigt og medfølgende dele  

2.1 Oversigt (fi g. 1)
1. Tænd/slukknap
2. ¼” indvendigt gevind
3. Ledning til 12 V-cigarettænderstik

2.2 Leveringsomfang
• Åbn emballagen, og tag forsigtigt delene ud.
• Fjern alle emballagedele.
• Kontroller, at alle dele forefindes.
• Kontroller, at udstyret ikke har transportska-

der.
• Gem om muligt emballagen, indtil garantien 

udløber.

Fare! 
Udstyret og emballagen er ikke legetøj. Lad 
ikke børn lege med plastposer, folie og små 
dele. Der er risiko for kvælning eller slugning.

• Akku-lygte
•  Original betjeningsvejledning 

3. Tekniske data

Spændingsforsyning:  ......................... 12/18 VDC
Lysstrøm:  ................................................2500 lm
Vægt: ..........................................................0,6 kg

4. Brug

4.1 Opladning af batteriet (Fig. 2-3)
• Tryk udløserknappen (b) ned, og tag batteriet
 af håndtaget.
• Kontroller, at lysnettets spænding svarer til 

den spænding, der er angivet på opladerens 
typeskilt. Sæt opladerens (e) stik i en stikkon-
takt. Den grønne lysdiode begynder at blinke.

• Sæt batteriet på opladeren.

I afsnit 8 (opladerens lysdioder) fi nder du et ske-
ma, som forklarer betydningen af lysdioderne.

Hvis batteriet ikke bliver ladet op, skal du kontrol-
lere:
• Om stikkontakten fungerer korrekt, og
• om batteriet er sluttet korrekt til opladeren.

Hvis batteriet fortsat ikke bliver ladet op, skal du 
indsende
• opladeren, adapteren
• og batteriet til salgsstedet.

Kontakt eventuelt forhandleren eller vores servi-
ceafdeling for at få vejledning om korrekt emballe-
ring af delene.

Ved forsendelse eller bortskaff else af batterier 
eller akku-værktøjer skal de pakkes individuelt i 
plastposer for at undgå kortslutning og brand.

For at batteriet kan holde bedst muligt, skal du 
oplade det med det samme, når det er nødven-
digt. Batteriet skal oplades, når du kan mærke, at 
udstyret taber kraft. Batteriet må aldrig afl ades 
fuldstændigt. Hvis det sker, tager batteriet varig 
skade.

4.2 Tænd/sluk-knap (Fig. 1/del 1)
Lygten har to lysstyrker, som styres ved hjælp af 
tænd/sluk-knappen (1):

1 tryk: Tænder for lygten → lysstyrke 1.000 lm.
2 tryk: Tænder for lygten på højeste lysstyrke → 
2.500 lm.
3 tryk: Slukker for lygten.
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4.3 Montering på trefod (Fig. 4/del 2)
Lygten kan monteres på en trefod med et ¼” 
udvendigt gevind, da den er forsynet med et ¼” 
indvendigt gevind som vist i Fig. 4.

4.4 Ledning til 12 V-cigarettænderstik (Fig. 5/
del 3) 

Med den medfølgende ledning til 12 V-cigaret-
tænderstik (3) kan lygten bruges uden et geno-
pladeligt batteri. Den skal så i stedet sluttes til et 
12 V-udtag i bilen ved hjælp af den medfølgende 
ledning.

4.5 Ladestandsindikator (Fig. 6)
Tryk på knappen for at se batteriets kapacitet (c). 
Ladestandsindikatoren (d) viser batteriets lade-
stand ved hjælp af tre lysdioder.

Alle 3 lysdioder lyser: 
Batteriet er fuldt opladet.

2 eller 1 lysdiode lyser:
Batteriet har tilstrækkelig kraft tilbage.

1 lysdiode blinker:
Batteriet er fl adt og skal oplades.

Alle lysdioder blinker:
Batteriet er for varmt. Tag batteriet ud, og opbe-
var det ved stuetemperatur i et døgn. Hvis fejlen 
forekommer igen, har batteriet været udsat for ek-
strem afl adning og er blevet defekt. Tag batteriet 
af udstyret. Brug eller oplad ikke et defekt batteri!

5. Rengøring, vedligehold og 
bestilling af reservedele

Fare!
Tag altid batteriet at, før du rengør udstyret.

5.1 Rengøring
• Hold i videst muligt omfang alle sikkerhedsa-

nordninger, ventilationsåbninger og motor-
kabinettet fri for støv og snavs. Tør udstyret 
af med en ren klud, eller blæs det rent med 
trykluft ved et lavt tryk.

• Vi anbefaler, at du rengør udstyret efter hver 
brug.

• Rengør udstyret regelmæssigt med en hårdt 
opvredet klud og et mildt rengøringsmiddel.

• Brug ikke skrappe rengøringsmidler eller 
opløsningsmidler, da de kan beskadige ud-
styrets plastdele. Sørg for, at der ikke kommer 

vand ind i udstyret. Hvis der kommer vand ind 
i udstyret, øges risikoen for elektrisk stød.

5.2 Vedligehold
Udstyret indeholder ingen dele, som skal vedlige-
holdes.

5.3 Bestilling af reservedele:
Ved bestilling af reservedele skal følgende oply-
ses:
• Udstyrets type
• Udstyrets artikelnummer
• Udstyrets serienummer
• Reservedelsnummeret for den ønskede re-

servedel
Du fi nder aktuelle priser og oplysninger på 
www. Einhell-Service.com

6. Bortskaff else og genvinding

Udstyret leveres indpakket for at undgå trans-
portskader. Emballagen består af råmaterialer 
og kan genanvendes eller indleveres på gen-
brugsstation. Udstyret og dets tilbehør består af 
forskelligartede materialer, f.eks. metal og plast. 
Defekte produkter må ikke smides ud som al-
mindeligt husholdningsaff ald. Indlever i stedet ud-
styret på din lokale genbrugsstation, så det kan 
genvindes. Spørg din kommune, hvis du ikke ved, 
hvor din lokale genbrugsstation ligger.

7. Opbevaring

Opbevar udstyret og tilbehøret mørkt, tørt og 
frostfrit. Den ideelle opbevaringstemperatur er 
mellem 5 og 30 °C. Opbevar udstyret i den origi-
nale emballage.
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 Kun for EU-lande:

Smid ikke el-værktøj ud som almindeligt hushold-
ningsaff ald!

I medfør af Rådets direktiv 2012/19/EF om aff ald 
af elektrisk og elektronisk udstyr og dettes imple-
mentering i den nationale lovgivning skal brugt el-
værktøj indsamles separat og indleveres til videre-
anvendende formål på miljømæssig forsvarlig vis.

Recycling-alternativ til tilbagesendelse:
Ejeren af elværktøjet ermedmindre denne tilba-
gesender maskinen orpligtet til at bortskaff e mas-
kinen og dens dele ifølge miljøforskrifterne. Den 
brugte maskine kan indleveres på en genbrugs-
stationspørg evt. personalet her, eller forhør dig 
hos din kommune. Tilbehør og hjælpemidler, som 
følger med maskinen, og som ikke indeholder 
elektriske dele, er ikke omfattet af ovenstående.

Bemærk, at batterier og lyskilder (f.eks. pærer) 
skal afmonteres, inden udstyret bortskaff es.

Genoptryk eller anden kopiering af dokumen-
tation og følgedokumenter til produkter, også i 
uddrag, er kun tilladt med udtrykkelig tilladelse 
fra Einhell Germany AG.

Ret til tekniske ændringer forbeholdes
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8. Ladeindikator

Indikatorstatus
Beskrivelse og handlingRød lysdi-

ode
Grøn lysdi-
ode

Slukket Blinker Klar til brug
Opladeren er sluttet til lysnettet og er klar til brug. Der er ikke et batteri i 
opladeren.

Tændt Slukket Oplader
Opladeren lynoplader batteriet. Ladetiderne er vist på opladeren.
Vigtigt! De faktiske ladetider kan afvige let fra de viste ladetider afhængigt 
af batteriets faktiske ladestand.

Slukket Tændt Batteriet er ladet op og klar til brug. (READY TO GO)
Opladeren skifter til skånsom opladning, indtil batteriet er ladet helt 
op. Lad batteriet sidde i opladeren i cirka 15 minutter for at gøre 
dette.
Handling:
Tag batteriet ud af opladeren. Afbryd opladeren fra lysnettet.

Blinker Slukket Tilpasset opladning
Opladeren oplader batteriet skånsomt.
Af sikkerhedshensyn oplades batteriet langsommere, og det tager mere 
end 1 time. Årsagen kan være:
- Batteriet har ikke været brugt i meget lang tid.
- Batteriets temperatur er uden for det anbefalede   
   område. 
Handling:
Vent på at opladningen afsluttes. Du kan fortsat oplade batteriet.

Blinker Blinker Fejl
Det er ikke muligt at oplade batteriet. Batteriet er defekt. 
Handling:
Forsøg aldrig at oplade et defekt 

Tændt Tændt Temperaturfejl
Batteriet er for varmt (f.eks. på grund af direkte sollys) eller for koldt (under 
0°C).
Handling:
Tag batteriet ud, og opbevar det ved stuetemperatur (ca. 20 °C) i et døgn.
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 Garantibevis

Kære kunde!
Vore produkter er underlagt en streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel på et tidspunkt skulle 
udvise fejl, beklager vi naturligvis dette, i dette tilfælde beder vi dig kontakte vores kundeservice på 
adressen, som er anført på dette garantibevis. Du kan naturligvis også ringe til os på det anførte service-
nummer. For indfrielse af garantikrav gælder følgende:
1. Disse garantibetingelser retter sig udelukkende til forbrugere, dvs. naturlige personer, der hverken 

vil bruge dette produkt i forbindelse med udøvelse af deres erhvervsmæssige eller andet selvstæn-
digt arbejde. Disse garantibetingelser regulerer ekstra garantiydelser, som nedenstående producent 
lover købere af sine nye apparater som supplement til den lovfastsatte garanti. Garantibestemmel-
ser fastsat ved lov berøres ikke af nærværende garanti. Vores garantiydelse er gratis.

2. Garantiydelsen dækker udelukkende mangler på et nyt apparat fra nedenstående producent, der 
skyldes materiale- eller produktionsfejl, og vi har ret til at vælge, om sådanne mangler afhjælpes på 
produktet, eller om produktet udskiftes.
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller faglig 
brug. Garantien dækker således ikke forhold, hvor produktet er blevet brugt i erhvervsmæssige, 
håndværksmæssige eller faglige virksomheder eller er blevet udsat for lignende belastning.

3. Garantien dækker ikke følgende: 
- Skader på produktet som følge af tilsidesættelse af montagevejledningens anvisninger eller som 
følge af usagkyndig installation, tilsidesættelse af brugsanvisningen (f.eks. tilslutning til forkert net-
spænding eller strømtype) eller tilsidesættelse af vedligeholdelses- og sikkerhedsforskrifter eller 
som følge af at produktet udsættes for ikke normale miljøbetingelser eller manglende pleje og vedli-
geholdelse. 
- Skader på produktet som følge af misbrug eller usagkyndig anvendelse (f.eks. overbelastning af 
produktet eller brug af værktøj eller tilbehør, som ikke er godkendt), indtrængen af fremmedlegemer 
i produktet (f.eks. sand, sten eller støv, transportskader), brug af vold eller eksterne påvirkninger 
udefra (f.eks. fordi produktet tabes). 
- Skader på produktet eller dele af produktet, der skyldes almindelig brug, normalt eller andet natur-
ligt slid.

4. Garantiperioden udgør 24 måneder at regne fra købsdatoen. Garantikrav skal gøres gældende in-
den garantiperiodens udløb og inden for to uger, efter at defekten er blevet konstateret. Garantikrav 
kan ikke gøres gældende efter garantiperiodens udløb. Reparation eller udskiftning af produktet 
medfører ikke forlængelse af garantiperioden, heller ikke for eventuelt indbyggede reservedele. Det-
te gælder også servicearbejder, der foretages på stedet.

5. Hvis du ønsker at gøre brug af garantien, bedes du melde det defekte produkt til: 
www.Einhell-Service.com. Sørg for at have købskvitteringen eller anden form for dokumentation af 
købet af det nye apparat ved hånden. Apparater, der sendes ind uden passende dokumentation el-
ler uden typeskilt, er udelukket fra garantiydelsen på grund af manglende identifi cering. Er defekten 
omfattet af garantien, vil produktet omgående blive repareret og returneret, eller du vil modtage et 
helt nyt.

Mod betaling udbedrer vi naturligvis også gerne defekter på produktet, som ikke/ikke længere er omfat-
tet af garantien. Du skal blot indsende produktet til vores serviceadresse.

Hvad angår slid- og forbrugsdele samt manglende dele henviser vi til garantiens indskrænkninger i hen-
hold til serviceinformationerne i nærværende betjeningsvejledning.
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Fara! Läs bruksanvisningen för att reducera risken för skador.

Var försiktig! Titta inte direkt i ljusstrålen. 
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Fara!
När du använder utrustningen måste några säker-
hetsåtgärder vidtas för att undvika personskador 
och materiella skador. Läs hela bruksanvisningen 
och säkerhetsanvisningarna noga. Förvara denna 
bruksanvisning på en säker plats så att informa-
tionen alltid är tillgänglig. Om du lämnar utrust-
ningen vidare ska denna bruksanvisning samt 
säkerhetsanvisningar följa med. Vi tar inte ansvar 
för skador eller olyckor som uppstår till följd av att 
dessa instruktioner samt säkerhetsanvisningarna 
inte följts.

1. Säkerhetsanvisningar

Säkerhetsinformation fi nns i medföljande häfte. 
Varning!
Läs all säkerhetsinformation, instruktioner, 
illustrationer och teknisk information 
om detta elverktyg. Om nedanstående 
instruktioner inte beaktas kan det leda till elstöt, 
brand och/eller allvarliga skador. Förvara all 
säkerhetsinformation och instruktioner på 
en säker plats för framtida bruk.

2. Uppbyggnad och medföljande 
delar

2.1 Uppbyggnad (fi g. 1)
1. Strömbrytare
2. ¼ tum hongänga
3. 12 V bilströmsladd

2.2 Medföljande delar
• Öppna förpackningen och ta försiktigt ut 

utrustningen.
• Ta bort förpackningsmaterialet och eventuella 

transportsäkringar.
• Kontrollera att alla delar finns på plats.
• Inspektera utrustningen och tillbehören så att 

de inte uppvisar transportskador.
• Om möjligt, behåll förpackningen tills garanti-

perioden löpt ut.

Fara!
Utrustningen och förpackningen är inte leksaker. 
Låt inte barn leka med plastpåsar, plastfi lm eller 
små delar. Risk för sväljning eller kvävning!

• Batteridriven lampa
• Originalbruksanvisning

3. Teknisk information

Stromförsörjning batteri:  .................... 12/18 V DC
Lumen:  ....................................................2500 lm
Vikt:  ............................................................0,6 kg

4. Användning

4.1 Ladda litiumjonbatteriet (fi g. 2–3)
1. Ta av batteriet (a) från handtaget genom att 

trycka låsknappen (b) neråt.
2. Kontrollera att spänningen i ditt elnät 

motsvarar den på batteriladdarens typskylt. 
Sätt in laddarens kontakt (e) i eluttaget. Den 
gröna LED-lampan börjar blinka.

3. Skjut på batteriet på batteriladdaren.

I avsnitt 8 (Laddningsindikator) fi nns en tabell 
med en förklaring för LED-indikatorn på laddaren.

Om batteriet inte laddas, kontrollera följande:
• Att nätspänning finns.
• Att det finns god kontakt vid laddarens kon-

takter.

Om batteriet ändå inte laddas, skicka
• laddare, adapter
• och batteri
till vår kundservice.

För att säkerställa att delarna förpackas och 
levereras korrekt när du skickar dem till oss, var 
vänlig kontakta vår kundservice eller återförsälja-
ren där utrustningen köptes.

När du skickar eller kasserar batterier och 
sladdlösa verktyg, se alltid till att de packas indi-
viduellt i plastpåsar för att förhindra kortslutning 
och brand.

Ladda batteriet direkt för att säkerställa att det får 
en lång livslängd. Du måste ladda batteriet när du 
märker att den apparatens eff ekt avtar. Låt aldrig 
batteriet laddas ur helt. Detta gör att en defekt kan 
bildas.

4.2 Strömbrytare (fi g. 1/nummer 1)
Lampan har två nivåer för ljusstyrka, som kontrol-
leras med strömbrytaren (1):

1 tryck: Lampan tänds → ljusstyrka 1000 lm
2 tryck: Lampan växlar till högsta nivå → ljusstyrka 
2500 lm
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3 tryck: Stänger av lampan

4.3 Montering på stativ (fi g. 4/nummer 2) 
Utrustningen kan monteras på ett stativ med en
¼-tums hangänga med en ¼-tums hongänga (2) 
enligt fi g. 4.

4.4 12 V-bilströmsladd (fi g. 5/nummer 3)
12 V-bilströmsladden (3) som medföljer produkten 
kan användas för att driva lampan utan uppladd-
ningsbart batteri. Anslut 12 V-bilströmsladden (3) 
till ett 12 V-cigarettändaruttag.

4.5 Batteriladdningsindikator (fi g. 6)
Tryck på knappen för batteriladdningsindikatorn 
(C). Batteristatusindikatorn (d) visar laddnings-
status för batteriet via 3 LED-lampor.

Alla 3 LED-lampor är tända: 
Batteriet är fulladdat.

2 eller 1 LED-lampor är tända: 
Batteriet har tillräcklig laddning kvar.

1 LED-lampa blinkar:
Batteriet är tomt, ladda batteriet.

Alla LED-lampor blinkar:
Batteritemperaturen är för hög. Ta ut batteriet 
och förvara det i rumstemperatur under en dag. 
Om felet återkommer innebär detta att det up-
pladdningsbara batteriet har djupurladdats och är 
defekt. Ta ut batteriet från produkten. Använd eller 
ladda aldrig ett defekt batteri.

5. Rengöring, underhåll och 
beställning av reservdelar

Fara!
Dra alltid ut batteriet innan rengöring påbörjas.

5.1 Rengöring
• Håll alla säkerhetsanordningar, ventiler och 

motorhöljet fritt från smuts och damm i största 
möjliga mån. Torka av apparaten med en ren 
trasa eller blås den med tryckluft vid lägsta 
inställning.

• Vi rekommenderar att du rengör apparaten 
omedelbart varje gång du har använt den.

• Rengör apparaten regelbundet med en fuktig 
trasa och lite mild såpa. Använd inga rengö-

• ringsmedel eller lösningsmedel eftersom de 
kan angripa apparatens plastdetaljer. Se till 

att inget vatten kan tränga in i utrustningen. 
Om vatten tränger in i ett elektriskt verktyg 
ökar det risken för elstöt.

5.2 Underhåll
Det fi nns inga delar inuti utrustningen som kräver 
ytterligare underhåll.

5.3 Beställning av reservdelar:
Uppge följande information när du beställer 
reservdelar:
• Typ av utrustning
• Utrustningens artikelnummer
• Utrustningens ID-nummer
• Reservdelsnummer för önskad reservdel
För senaste information och priser, se 
www.Einhell-Service.com

6. Avfallshantering och återvinning

Utrustningen levereras i en förpackning som ska 
förhindra att den skadas under transport. Råmate-
rialen i denna förpackning kan återanvändas eller 
återvinnas. Utrustningen och dess tillbehör är 
tillverkade i olika material, som metall och plast. 
Kasta aldrig förbrukad utrustning i hushållssopor-
na. Utrustningen ska lämnas in på lämplig mil-
jöstation. Om du inte vet var du hittar en sådan, 
kontakta din kommun.

7. Förvaring

Förvara utrustningen och tillbehören på en mörk 
och torr plats vid över frystemperatur. Idealisk för-
varingstemperatur ligger mellan 5 °C och 30 °C. 
Förvara apparaten i originalförpackningen.
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Gäller endast EU

Släng aldrig elektriska apparater med hushållsav-
fallet.

I enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/ 
EG om avfall som utgörs av eller innehåller 
elektrisk och elektronisk utrustning, och dess 
tillämplighet i nationella lagar, ska förbrukade 
elektriska apparater sorteras ut från annat avfall 
och lämnas in på en miljöstation eller liknande för 
miljövänlig avfallshantering.

Alternativ för återvinning:
Som alternativ till att returnera utrustning till till-
verkaren, måste ägaren till den elektriska utrust-
ningen se till att den avfallshanteras korrekt om 
han inte vill behålla utrustningen. Den förbrukade 
utrustningen kan lämnas in till lämplig insamlings-
station som hanterar utrustningen i enlighet med 
gällande nationella lagstadgade regler. Detta 
gäller inte tillbehör och liknande som levererats 
tillsammans med utrustningen och som inte in-
nehåller elektriska komponenter.

Observera att batterier och lampor (t.ex. glöd-
lampor) måste tas bort från verktyget innan det 
avfallshanteras.

Kopiering eller någon typ av mångfaldigande av 
dokumentation som medföljer, i sin helhet eller 
delvis, är endast tillåtet efter skriftligt godkännan-
de från Einhell Germany AG.

Rätten till tekniska ändringar förbehålles
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8. Laddningsindikator

Indikatorstatus
Förklaringar och åtgärderRöd 

LED-lampa
Grön 

LED-lampa
Av Blinkar Redo att användas

Laddaren är ansluten till elnätet och är redo att användas. Det fi nns inget 
batteri i laddaren

På Av Laddning
Laddaren laddar batteriet i snabbladdningsläge. Laddningstiderna visas 
direkt på laddaren.
Viktigt! Faktiska laddningstider kan variera något från angivna 
laddningstider beroende på befi ntlig batteriladdning.

Av På Batteriet är laddat och redo att användas. (READY TO GO) 
Laddaren växlar till skonsam laddning tills batteriet är fulladdat.
Låt det återuppladdningsbara batteriet vara kvar i laddaren i ytterligare 
ca.15 minuter.
Åtgärd:
Ta ut batteriet ur laddaren. Koppla från laddaren från elnätet.

Blinkar Av Anpassad laddning
Laddaren befi nner sig i skonsamt läge.
Av säkerhetsskäl är laddningen långsammare. Orsakerna kan vara:
- Det laddningsbara batteriet har inte använts under en lång tid.
- Batteritemperaturen ligger utanför optimal intervall. 
Åtgärd:
Vänta på att laddningen ska fullföras. Du kan fortsätta att ladda batteriet.

Blinkar Blinkar Fel
Laddning är inte längre möjligt. Batteriet är defekt. 
Åtgärd:
Ladda aldrig ett defekt batteri. 
Ta ut batteriet ur laddaren.

På På Temperaturfel
Batteriet är för varmt (t.ex. på grund av direkt solljus) eller för kallt (under 
0° C).
Åtgärd:
Ta ut batteriet och förvara det i rumstemperatur (ca. 20 °C) under ett dygn.
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 Garantibevis

Bästa kund,
våra produkter genomgår en sträng kvalitetskontroll. Om denna produkt mot förmodan inte fungerar på 
rätt sätt, beklagar vi detta och ber dig att kontakta vår serviceavdelning under adressen som anges på 
garantikortet. Vi står även gärna till tjänst på telefon under servicenumret som anges nedan. Följande 
punkter gäller för att du ska kunna göra anspråk på garantin:
1. Dessa garantivillkor vänder sig enbart till konsumenter, dvs. naturliga personer som inte har för av-

sikt att använda denna produkt i kommersiellt syfte eller inom egen verksamhet. Dessa garantivillkor 
reglerar ytterligare garantitjänster som nedanstående tillverkare erbjuder köpare av nya produkter. 
Dessa tjänster är en komplettering till den lagstadgade garantin. Garantianspråk som regleras enligt 
lag påverkas inte av denna garanti. Våra garantitjänster är gratis för dig.

2. Garantitjänsterna omfattar endast sådana brister som bevisligen kan härledas till material- eller till-
verkningsfel. Produkten som du har köpt ska vara ny och härstamma från nedanstående tillverkare. 
Vi avgör om sådana brister i produkten ska åtgärdas eller om produkten ska bytas ut.
Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats 
för kommersiell, hantverksmässig eller yrkesmässig användning. Ett garantiavtal sluts därför ej om 
produkten inom garantitiden har använts inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella 
verksamheter eller har utsatts för liknande påkänning.

3. Garantin omfattar inte: 
- Skador på produkten som kan härledas till att monteringsanvisningen missaktats eller på grund av 
felaktig installation, åsidosatt bruksanvisning (t ex anslutning till felaktig nätspänning eller strömart), 
missaktade underhålls- och säkerhetsbestämmelser, om produkten utsätts för onormala miljöfakto-
rer eller bristfällig skötsel och underhåll. 
- Skador på produkten som kan härledas till missbruk eller ej ändamålsenlig användning (t ex över-
belastning av produkten eller användning av ej godkända insatsverktyg eller tillbehör), främmande 
partiklar som har trängt in i produkten (t ex sand, sten eller damm, transportskador), yttre våld eller 
yttre påverkan (t ex skador efter att produkten fallit ned). 
- Skador på produkten eller delar av produkten som kan härledas till bruksmässigt, normalt eller för 
övrigt naturligt slitage .

4. Garantitiden uppgår till 24 månader och gäller från datumet när produkten köptes. Medan garantiti-
den fortfarande gäller ska anspråk på garanti ställas inom två veckor efter att defekten fastställdes. 
Det är inte möjligt att ställa anspråk på garanti efter att garantitiden har löpt ut. Garantitiden förlängs 
inte när produkten repareras eller byts ut, dessutom medför sådana arbeten inte att en ny garantitid 
börjar gälla för produkten eller för ev. reservdelar som har monterats in. Detta gäller även vid hem-
besök.

5. Anmäl den defekta produkten på följande webbplats för att göra anspråk på garantin: 
www.Einhell-Service.com. Se till att du har sparat på kvittot eller ett annat köpebevis som påvisar att 
du har köpt denna produkt i nytt skick. Produkter som sänds in utan köpebevis eller utan märkskylt 
täcks inte av våra garantitjänster eftersom de inte kan identifi eras. Om defekten i produkten täcks av 
våra garantitjänster, får du genast en reparerad eller ny produkt av oss.

Givetvis kan vi även, mot debitering, åtgärda skador som antingen inte täcks av garantin eller som har 
uppstått efter garantitidens slut. Skicka in produkten till nedanstående serviceadress.

För slitage- och förbrukningsdelar samt för delar som saknas hänvisar vi till begränsningarna i garantin 
enligt serviceinformationen som anges i denna bruksanvisning.
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Oht! - vigastusohu vähendamiseks lugege kasutusjuhendit

Ettevaatust! Ärge vaadake kiirtesse.
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Oht!
Vigastuste ja kahjustuste vältimiseks tuleb 
seadme kasutamisel võtta tarvitusele mõningad 
ohutusabinõud. Seepärast lugege kasutusjuhend 
/ ohutusjuhised hoolikalt läbi. Hoidke need korra-
likult alles, et informatsioon oleks teil igal hetkel 
käeulatuses. Kui peaksite seadme teisele isikule 
edasi andma, siis andke talle ka kasutusjuhend / 
ohutusjuhised. Me ei võta endale vastutust õnne-
tuste või kahjude eest, mis tekivad käesoleva 
juhendi ja ohutusjuhiste mittejärgimisel.

1. Ohutusjuhised

Vastavad ohutuseeskirjad leiate kaasasolevast 
brošüürist.
Hoiatus!
Lugege kõiki ohutusjuhiseid, juhendeid, 
jooniseid ja tehnilisi andmeid, mis kuuluvad 
elektritööriista juurde. Järgnevalt toodud juhiste 
puudulik järgimine võib põhjustada elektrilöögi, 
põletuse ja/või raskeid vigastusi.
Hoidke kõik ohutusjuhised ja juhendid tulevi-
kuks alles.

2. Seadme kirjeldus ja 
tarnekomplekt 

2.1 Seadme kirjeldus (joonis 1)
1. Toitelüliti
2. ¼ tolli sisekeere
3. 12 V ühenduskaabel mootorsõiduki jaoks:

2.2 Tarnekomplekt
•  Avage pakend ja võtke seade ettevaatlikult 

välja.
•  Eemaldage pakkematerjal ning pakke- ja 

transporditoed (kui on olemas).
•  Kontrollige, kas tarnekomplekt on terviklik.
•  Kontrollige, ega seadmel ja tarvikutel pole 

transpordikahjustusi.
•  Hoidke pakend võimalusel kuni garantiiaja 

lõpuni alles.

Oht!
Seade ja pakkematerjal ei ole laste mänguas-
jad! Lapsed ei tohi kilekottide, fooliumi ja 
pisidetailidega mängida! Oht alla neelata ja 
lämbuda!

• Akulamp
•  Originaalkasutusjuhend 

3. Tehnilised andmed

Toitepinge:  ........................................12/18 V d.c.
Valgusvoog:  ............................................2500 lm
Kaal:  ...........................................................0,6 kg

4. Käitamine

4.1 Liitium-ioonaku laadimine (joonis 2-3)
1. Tõmmake aku (a) käepidemest välja, vajuta-

des samal ajal fi kseerimisnuppu (b) alla.
2. Kontrollige, kas aku tüübisildil toodud võrgu-

pinge vastab olemasolevale võrgupingele. 
Pange laadija toitepistik (e) pistikupessa. 
Roheline valgusdiood hakkab vilkuma.

3. Pange aku laadijale.

Punktis 8 (laadija näidik) leiate tabeli laadija val-
gusdioodinäidiku tähendustega.

Kui aku laadimine ei peaks võimalik olema, kont-
rollige palun
•  kas pistikupesas on pinget;
•  kas laadija laadimiskontaktidega on takistus-

teta ühendus.

Kui aku laadimine ei peaks ikka veel võimalik ole-
ma, palume teil saata
•  laadur ja laadimisadapter
•  ja aku
meie klienditeenindusesse.

Asjakohaseks toimetamiseks kogumiskohta 
võtke ühendust meie klienditeenindusega või 
kohaga, kust seade on ostetud.

Jälgige akude ja akuseadmete transportimi-
sel või utiliseerimisel, et need pakitaks üksi-
kult kilekotikestesse, et vältida lühiühendusi 
ja tulekahju!

Aku pika kasutusaja huvides peaksite hoolitsema 
aku õigeaegse laadimise eest. See on vajalik igal 
juhul, kui te märkate, et seadme võimsus nõrge-
neb. Ärge laske akut kunagi täiesti tühjaks. See 
kahjustab akut!
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4.2 Toitelüliti (joonis 1/ 1)
Lamp põleb kahes heledusastmes, mida saab 
juhtida toitelüliti (1) kaudu:

1x vajutada: Lamp lülitub sisse → heledusaste 
1000 lm
2x vajutada: Lamp lülitub kõrgeimale astmele → 
heledusaste 2500 lm
3x vajutada: Lamp lülitub välja

4.3 Statiivile kinnitamine (joonis 4/2)
Kinnitage seade ¼ tollise sisekeerme (2) abil ¼ 
tollise väliskeermega statiivi külge, nagu joonisel 
4 näidatud.

4.4 12 V ühenduskaabel mootorsõiduki jaoks 
(joonis 5/3)

Kaasasoleva 12 V ühenduskaabli (3) abil saate 
lambi tööle panna ilma akuta. Selleks ühendage 
12 V ühenduskaabel mootorsõiduki jaoks (3) 
mootorsõiduki 12 V pistikupesaga.

4.5 Aku täituvuse näidik (joonis 6)
Vajutage aku täituvuse näidiku nupule (c). Aku täi-
tuvuse näidik (d) annab aku laetuse taseme kohta 
märku 3 LEDi abil.

Kõik 3 LEDi põlevad:
Aku on täiesti täis.

2 või 1 LEDi põleb:
Aku on veel piisavalt laetud.

1 LED vilgub:
Aku on tühi, laadige akut.

Kõik LEDid vilguvad:
Aku temperatuur on ületatud. Eemaldage aku 
seadmelt ja laske akul üks päev olla toatempera-
tuuril. Kui viga esineb uuesti, on aku tühjenenud 
ja seega defektne. Eemaldage aku seadmelt. De-
fektset akut ei tohi rohkem kasutada ega laadida.

5. Puhastus, hooldus ja varuosade 
tellimine

Oht!
Enne kõiki puhastustöid tõmmake aku välja.

5.1 Puhastamine
•  Hoidke kaitseseadised, õhupilud ja mootori-

kestad võimalikult tolmu- ja mustusevabad. 
Hõõruge seade puhta rätikuga puhtaks või 
puhastage suruõhuga madalal survel.

•  Soovitame puhastada seadet otsekohe 
pärast iga kasutamist.

•  Puhastage seadet regulaarselt niiske rätikuga 
ja vähese koguse vedelseebiga. Ärge kasu-
tage puhastusvahendeid või lahusteid; need 
võivad kahjustada seadme plastdetaile. Ar-
vestage sellega, et seadme sisemusse ei tohi 
vett sattuda. Vee tungimine elektriseadmesse 
suurendab elektrilöögi saamise ohtu.

5.2 Hooldus
Seadme sisemuses ei asu muid hooldust vajavaid 
osi.

5.3 Varuosade tellimine
Varuosade tellimisel on vajalikud järgmised an-
dmed:
•  Seadme tüüp
•  Seadme artiklinumber
•  Seadme identifitseerimisnumber
•  Vajamineva varuosa varuosanumber
Kehtivad hinnad ja info leiate aadressilt 
www.Einhell-Service.com.

6. Jäätmekäitlus ja taaskasutus

Transpordikahjustuste vältimiseks on seade 
pakendis. See pakend on toormaterjal ja seega 
taaskasutatav ning selle saab toorainetöötlusse 
tagasi toimetada. Seade ja selle tarvikud koosne-
vad mitmesugustest materjalidest nagu nt metall 
ja plast. Katkised seadmed ei kuulu olmeprügi 
hulka. Asjatundlikuks käitlemiseks tuleks seade 
anda ära vastavasse kogumiskohta. Kui Te ei tea 
ühtki kogumiskohta, siis küsige teavet kohalikust 
omavalitsusest. 
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7. Hoiustamine

Hoidke seadet ja selle lisatarvikuid pimedas, 
kuivas ja külmakindlas ning lastele ligipääsmatus 
kohas. Optimaalne laotemperatuur on vahemikus 
5 kuni 30˚C. Hoidke elektritööriista originaalpa-
kendis.

 Ainult Euroopa Liidu riikidele

Ärge visake elektrilisi tööriistu olmeprügi hulka!

Euroopa Liidu direktiiviga 2012/19/EÜ elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja siseriikli-
kele kohaldamistele tuleb kasutatud elektrilised 
tööriistad koguda kokku eraldi ja leida neile 
keskkonnasäästlik taaskasutus.

Taaskasutusalternatiiv tagasisaatmisnõudele: 
Elektriseadme omanik on kohustatud omandisuh-
te lõppemisel alternatiivina tagasisaatmisele 
kaasa aitama sobivale taaskasutusele. Seega 
võib vana seadme loovutada ka tagasivõtukohta, 
mis korraldab selle kõrvaldamise riikliku ringlus-
majanduse ja jäätmeseadusandluse tähenduses. 
Asjasse ei puutu vanade seadmete elektrikompo-
nentideta lisaseadmed ja abivahendid.

Jälgige utiliseerimisel, et akud ja valgustussead-
med (nt hõõglamp) võetakse seadmest välja.

 Tootedokumentatsiooni ja kaasasolevate doku-
mentide kordustrükk või muul viisil paljundamine, 
ka osaliselt, on lubatud ainult Einhell Germany 
AG loal.

  Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud
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8. Laadija näidik

Näidiku olek Tähendus ja abinõu
Punane 

LED
Roheline 

LED
väljalülita-
tud

Vilgub Töövalmidus
Laadija on võrku ühendatud ja töövalmis, aku ei ole laadijas

Põleb väljalülita-
tud

Laadimine
Laadija laeb akut kiirrežiimil. Vastavad laadimisajad leiate vahetult laadijalt.
Märkus! Olenevalt olemasolevast laetuse tasemest võivad tegelikud laadi-
misajad etteantud aegadest natuke erineda.

väljalülita-
tud

Põleb Aku on täis ja töövalmis. (READY TO GO)
Seejärel lülitatakse ümber õrnale laadimisele, kuni aku on täiesti täis la-
etud.
Laske selleks aku umbes 15 minutit kauem laadijal olla.
Abinõu:
Võtke aku laadijast välja. Eraldage laadija vooluvõrgust.

Vilgub väljalülita-
tud

Paindlik laadimine
Laadija asub säästva laadimise režiimil.
Akut laetakse turvalisuse tõttu aeglasemalt ja selleks kulub aega kauem. 
Sellel võivad olla järgmised põhjused.
- Akut ei ole pikka aega laetud.
- Aku temperatuur ei ole ideaalses vahemikus.
Abinõu:
Oodake, kuni laadimine on lõpetatud, akut saab sellele vaatamata edasi 
laadida.

Vilgub Vilgub Viga
Laadimine ei ole enam võimalik. Aku on defektne.
Abinõu:
Defektset akut ei tohi rohkem laadida.
Võtke aku laadijast välja.

Põleb Põleb Temperatuurihäire
Aku on liiga kuum (nt otsese päikesekiirguse tõttu) või liiga külm 
(madalam kui 0 °C).
Abinõu:
Eemaldage aku ja hoidke seda 1 päev toatemperatuuril (umbes 20 °C).
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 Garantiitunnistus 

Lugupeetud klient!
Meie tooted läbivad range kvaliteedikontrolli. Kui seade ei peaks siiski korralikult töötama, on meil siiralt 
kahju ja me palume Teil pöörduda meie klienditeenindusse selle garantiitunnistuse lõpus toodud aad-
ressil. Oleme meelsasti Teie teenistuses ka telefoni teel alltoodud teeninduse telefoninumbritel. Garanti-
inõuete esitamisel kehtib järgnev:
1. Käesolevad garantiitingimused on suunatud ainult tarbijatele, st füüsilistele isikutele, kes ei soovi 

toodet kasutada oma kommerts- või muuks iseseisvaks tegevuseks. Käesolevad garantiitingimused 
reguleerivad täiendavaid garantiiteenuseid, mida allpool nimetatud tootja lubab oma uute seadmete 
ostjatele lisaks seaduslikule garantiile osutada. See garantii ei puuduta Teie seaduslikke garanti-
inõudeid. Meie garantiiteenus on Teile tasuta.

2. Garantiiteenus hõlmab ainult teie poolt ostetud, allpool nimetatud tootja toodetud uue seadme neid 
puudusi, mis tulenevad materjali- või tootmisvigadest, ning piirneb meie valikul nende puuduste kõr-
valdamise või seadme vahetamisega.
Võtke palun arvesse, et meie seadmed ei ole konstrueeritud ettevõtluses, käsitöönduses ega kutse-
tegevuses kasutamise otstarbel. Seetõttu ei kehti garantiileping juhul, kui seadet kasutatakse garan-
tiiajal ettevõtluses, käsitöönduses või tööstuses jt sarnastel tegevusaladel.

3. Meie garantii alla ei kuulu: 
- kahjud, mis on tekkinud montaažijuhendi mittejärgimise või asjatundmatu paigalduse, kasutus-
juhendi mittejärgimise (nagu nt vale võrgupinge või vooluliigi ühendamisel) või hooldusjuhendi ja 
ohutusnõuete eiramise tõttu, samuti seadme jätmise tõttu ebaharilike keskkonnatingimuste kätte või 
puuduliku hoolduse ja kontrolli tõttu. 
- seadme kahjustused, mis on tekkinud kuritegeliku või asjatundmatu käsitsemise tõttu (nagu nt 
seadme ülekoormamine või lubamatute instrumentide või tarvikute kasutamine), võõrkehade (nt liiv, 
kivid või tolm, transpordikahjustused) seadmesse tungimisel, jõu kasutamisel või välisjõudude mõju 
korral (nt kahjustused mahakukkumise tagajärjel). 
- kahjustused seadmel või seadme osadel, mis on põhjustatud kasutamisest tingitud, tavalise või 
muu loomuliku kulumise tagajärjel.

4. Garantiiaeg on 24 kuud ning see algab seadme ostmise kuupäevaga. Garantiinõuded tuleb esitada 
garantiiajal kahe nädala jooksul pärast defekti tuvastamist. Garantiinõuete esitamine pärast garan-
tiiaja kestuse lõppu on välistatud. Seadme remont või väljavahetamine pikendab garantiiaega või 
antakse nõude tõttu seadmele ja võimalikele paigaldatud varuosadele uus garantiiaeg. See kehtib 
ka kliendi juures kohapeal teostatud teeninduse korral.

5. Garantiinõude esitamiseks registreerige defektne seade aadressil: www.Einhell-Service.com. Ho-
idke oma seadme ostukviitung või teised ostutõendid alles. Seadmete korral, mis saadetakse ilma 
vastavate tõenditeta või ilma tüübisildita, on klassifi tseerimise võimaluse ebapiisavuse tõttu garantii 
välistatud. Kui seadme defekt käib meie garantii alla, saate esimesel võimalusel tagasi remonditud 
või uue seadme.

Enesestmõistetavalt kõrvaldame seadmel ka neid defekte, mis ei käi garantii alla või kui garantiiaeg on 
läbi, kuid sel juhul tuleb Teil kulud tasuda. Selleks saatke seade meie teeninduse aadressil.

Kulu-/tarbe- ja puuduolevate detailide osas juhime tähelepanu garantiipiirangutele vastavalt selles kasu-
tusjuhendis antud hooldusteabele.
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