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Garanti
Vi lämnar 1 års garanti vid fabrikations eller 
materialfel från det ursprungliga inköpsdatumet. 
Spara alltid din faktura som gäller som garan-
tisedel. Varan ska inte ha utsatts för onormal 
användning eller vanvård och garantin omfattar 
inte slitagedelar och förbrukningsvaror. Garantin 
gäller inte om felet beror på en olyckshändelse 
efter att du fått varan eller om du låtit bli att följa 
skötsel och serviceanvisningar. Verktygsboden 
förbehåller sig rätten att reparera varan eller 
byta ut den.

Reklamation
Enligt konsumentköplagen har du 3 år på dig 
att reklamera ett ursprungligt fel på en vara. 
Du måste lämna ett meddelande om felet inom 
skälig tid efter det att du har upptäckt det. När 
garantitiden har gått ut är det köparen som ska 
bevisa att felet fanns från början.

Kontaktinformation

Källbäcksrydsgatan 1
SE-507 42 Borås 
Telefon:033-20 26 56
Mejl: verkstad@verktygsboden.se

Viktigt!
Läs noga igenom bruksanvisningen, säkerhets-
instruktioner och monteringsanvisningar innan 
du använder produkten. På så sätt får du ut 
mesta möjliga av din apparat och felaktig an-
vändning undviks. Spara bruksanvisningen för 
framtida behov och vid en eventuell försäljning 
ska anvisningen följa med produkten.

-3W COB LED 
-3.7V 2000Mah Li-ion Batteri
-Lätt användlig strömbrytare med två lägen.
-Lystid: Starkt ljus: 3h och svagare ljus: 6h 
-Laddningstid ca 2,5h
-360° roterbar krok

Användarinstruktioner
-Vid användning koppla in 100-240V AC ström-
källa. Låt lampan ladda till den gröna indikatorn 
lyser, då är lampan fulladdad. 
-Ladda gärna lampan minst en gång i månaden 
för att bevara batteriets kvalitet.

Varning
-Lampan är gjord för inomhusbruk, använd inte 
i vatten eller i allt för fuktiga miljöer. 
-Håll barn och obehöriga på avstånd.
-Håll borta från varma objekt.

Byt lins enligt följande 4 steg:

1. Skruva loss skruven i lampans 
övre del.

2. Ta bort den övre delen.

3. Skjut av den gamla linsen. 4. Byt ut linsen.

6. Avlägsna lampan från handtaget.

Byt lampa eller batteri på följande sätt:
Följ först momenten ovan, steg 1-4 och sedan steg 5-11.

5. Skruva av skruv och mutter från
den nere delen av handtaget. 

7.Skruva bort skruven från hand-
taget.

9. Skruva bort skruven på den övre 
delen av lampan.

10. Ta bort lampan och batteriet 
från aluminiumbehållaren.

11. Batteriet och lampan kan bytas 
ut genom att avlägsna de från 
mönsterkortet. 

8. Ta bort den nedre ljusslingan. 

12. Strömbrytare och ladduttag 
kan bytas genom att avlägsna de 
från mönsterkortet.



EG FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 

Zhenjiang Lujie Electronics Co., Ltd. 

No.3, Zongze Road, Jingkou Area, Zhenjiang, Jiangsu Province 

intygar att konstruktion och tillverkning av denna produkt 

Handlampa LED 3W  Modell: 200 SMD LED Work Light 

Marknadsförd under artikelnummer 507978 med varumärket               

 

Överensstämmer med följande direktiv: 

EMC Directive 2014/30/EU 

Standard:    EN 55015: 2013, EN 61547: 2009 

 EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013 

Denna produkt var CE märkt år: 2018 

Vi har ett internt kvalitetskontrollsystem i tillverkningsprocessen som försäkrar överensstämmelse 

mellan tillverkade produkter och den tekniska dokumentationen. 

Person som är behörig att ställa samman den tekniska dokumentationen, och är etablerad i 

Europeiska gemenskapen. 

 

Lars Edwardsson Källbäcksrydsgatan 1, 507 42 BORÅS 
………………………… ……………………………………………………… 
Namn  Adress 
 

Identitet på och namnteckning av den person som bemyndigats att upprätta försäkran på 

uppdrag av tillverkaren eller dennes representant (The identity and signature of the person 

empowered to draw up the declaration on behalf of the manufacturer or his authorized representative: 

 

………………………… ……………………………………………………… 
Place/location  Date 

Jiangsu                                                Sep.3
rd

,2018                       Manager Director 
 
………………………… …………………………        ……………………… 
Name  Authorized signature                          Position in company 




