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Lampa serwisowa LEDHEAD (wszystkie modele)

OPIS
Lampy LEDHEAD to innowacyjne oświetlenie dla profesjonalistów.
Przeznaczone są do oświetlania bądź doświetlania obszaru pracy.
Lampy LEDHEAD mają zastosowanie w pracy mechaników, serwisantów, instalatorów różnych 
branż, służb ratowniczych, medycznych i mundurowych, w warunkach braku lub niedostatecz-
nego oświetlenia przy czynnościach wymagających zaangażowania obu rąk.
Źródłem światła są dwa reflektory diodowe dużej mocy, umieszczone w nakryciu głowy w 
sposób pozwalający na precyzyjne, szybkie i proste ukierunkowanie strumienia światła.
Pojemne akumulatory oraz układ stabilizacji światła umożliwiają prawidłowe 
i długotrwałe (do 7 godzin) działanie lamp.
Ładowanie akumulatorów możliwe jest poprzez ładowarkę z portem micro USB.
Modele LEDHEAD różnią się między sobą wyłącznie rodzajami nakryć głowy do których mo-
cowane są lampy.

UŻYTKOWANIE 
W celu uzyskania najlepszych efektów zastosowania lamp LEDHEAD, należy przestrzegać 
następujących zasad:

- Przed pierwszym użyciem naładować akumulatory poprzez złącze USB. 
W trakcie ładowania diody LED będą l e k k o  ś w i e c i ć. 
Po pełnym naładowaniu diody zgasną. Czas ładowania uzależniony jest od stopnia rozładowania 
akumulatorów oraz wydajności prądowej ładowarki.

UWAGA: W CZASIE ŁADOWANIA NIE WŁĄCZAĆ REFLEKTORÓW!

- Dopasować rozmiar nakrycia głowy za pomocą paska regulacyjnego.

- Zamocować moduły LEDHEAD zgodnie z rysunkiem.

- Ustawić położenie reflektorów poniżej poziomu uszu. Włączyć zasilanie przyciskami na 
zasilaczach i ukierunkować strumienie światła tak, aby oświetlały lekko wyciągnięte dłonie 
użytkownika.
Uwaga: w trakcie pracy obudowy reflektorów LED lekko się nagrzewają i jest to objaw 
prawidłowy.
Stabilizacja elektroniczna prądów diod LED w reflektorach gwarantuje stałość oświetlenia przez 
około 6-7 godzin ciągłej pracy. Po tym czasie następuje powolne zmniejszenie intensywności 
światła i jest to sygnał do powtórnego  naładowania akumulatorów. W przypadku zbyt długiego 
użytkowania lampy z rozładowanymi akumulatorami, układ zabezpieczający wyłączy zasilanie 
diod LED.
Reflektory należy ustawić pod takim kątem tak aby nie oślepiać pod czas pracy osób trzecich. 
Świecenie bezpośrednio w oczy może  spowodować efekt olśnienia (chwilowy brak widze-
nia, niewłaściwe postrzeganie przedmiotów kształtów i przestrzeni),  a konsekwencji może 
stanowić potencjalne zagrożenie wypadkowe. 
Należy unikać świecenia podczas pracy w rożnego rodzaju odbłyśniki, lustra oraz bezpośrednio 
w oczy.

Uwaga:
Moduły LEDHEAD chronić przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. 
W przypadku konieczności czyszczenia lub prania nakrycia głowy należy odczepić moduły 
LEDHEAD. 
Nakrycia głowy czyścić wyłącznie chemicznie. 
Zasilacze lamp zawierają akumulatory Li-poly dlatego należy je utylizować zgodnie z odpowied-
nimi przepisami.

DANE TECHNICZNE   

 czas pracy przy pełnym naładowaniu akumulatorów max 7 godz. 

 czas ładowania zależny od wydajności ładowarki do 10 godz. 

 prąd ładowania max 0,5 A 

 napięcie ładowania 5V  

 moc dostarczona do diod LED 2 x 0,7 W 

 akumulatory z zabezpieczeniem elektronicznym 2x Li-poly 1,6 Ah 3,7V

 Barwa światła diod LED (biała zimna) 6000 stopni K  

 Moc światła w polu operacyjnym (w zasięgu rąk użytkownika)  1200 - 1300 LUX 

 Waga modułów LEDHEAD 270 g

GWARANCJA

PHU Stratus Bartosz Dowiatt, ul.Kokoryczki 20, 04-191 Warszawa gwarantuje prawidłowe 
działanie lamp LEDHEAD w okresie 12 miesięcy od daty sprzedaży. Gwarancja nie obejmuje 
uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika, a także spowodowanych zalaniem 
lub nieprawidłowym ładowaniem akumulatorów. 
Uszkodzenie lub brak plomb jest równoznaczne z utratą gwarancji.


