
Garantie & ondersteuning
Dit product heeft een eenjarige garantie voor problemen die zich voordoen tijdens 
normaal gebruik. Het verkeerd gebruik van Easi-Torch™ of het openen van de 
eenheid zullen de garantie doen vervallen.

Alle reparaties buiten garantie zijn onderhevig aan een vervangingsvergoeding.

Technische ondersteuning
Ga voor de laatste productinformatie naar www.tts-group.co.uk.

Stuur een e-mail naar feedback@tts-group.co.uk voor technische ondersteuning.

TTS Group Ltd.
Park Lane Business park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire,
NG17 9GU, VK.
Gratis telefoon: 0800 318686 Gratis fax: 0800 137525

TTS Productcode:
EL00101

WAARSCHUWING: Gooi dit product niet weg in het 
huishoudafval. Breng het naar een inzamelpunt voor 
de recycling van elektronische toestellen.

WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen 
onder 36 maanden wegens kleine onderdelen - 
verstikkingsgevaar. Gemaakt in China, ten behoeve van 
de TTS Group Ltd.
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Easi-Torch™

TTS is er trots op deel uit te maken van  PLC



6 oplaadbare led-zaklampen en 
docking station

Easi-Torch™

www.tts-shopping.com

GEBRUIKERS-HANDLEIDING



Belangrijke informatie
Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u de Easi-Torch™es gebruikt en 
bewaar voor toekomstig gebruik.

n	Easi-Torch™ bevat een niet-vervangbare, oplaadbare batterij.

n	Probeer niet om de batterij te verwijderen.

n	Laat uw Easi-Torch™ niet in contact komen met water of andere vloeistoffen.

n	 In het geval van een statische ontlading kan uw Easi-Torch™ slecht werken. 
Schakel hem in dit geval uit en daarna opnieuw aan om hem te resetten.

Uw Easi-Torch™ opladen
Voordat u uw Easi-Torch™ voor de eerste keer gebruikt, moet de zaklamp opgeladen 
worden. Plaats alle zaklampen in het docking station, steek de stroomadapter in het 
docking station en er zal een groen lampje branden op het docking station om aan 
te tonen dat het docking station stroom krijgt. Er zal een rood lampje branden op 
elk van de zaklampen om aan te geven dat ze worden opgeladen. Na ongeveer vier 
uur zal het oranje lampje op de zaklamp branden, wat aangeeft dat de Easi-Torch™ 
volledig opgeladen en klaar voor gebruik is.

Uw Easi-Torch™ gebruiken
Een volledig opgeladen Easi-Torch™ is goed voor ongeveer twee uur continu 
gebruik. De levensduur van de batterij-indicator (boven de aan/uit-schakelaar geeft 
de resterende levensduur van de batterij aan (100%, 75%, 50%, 25%). Wanneer 
er minder dan 10% van de levensduur van de batterij overblijft, zal het rode lampje 
beginnen te knipperen. Wanneer dit gebeurt, moet de zaklamp uitgezet worden en 
teruggebracht worden naar het docking station om op te laden. Let erop dat 
de zaklamp uitgeschakeld moet worden of ze zal niet opladen.

Easi-Torch™-oplader
De Easi-Torch™ wordt geleverd met een oplader. De adapter wordt geleverd met 
enkel een Britse stekker.



De isolerende veiligheidstransformator die gebruikt moet worden met het docking 
station moet regelmatig gecontroleerd worden voor potentiële gevaren zoals schade 
aan de kabel, draad, stekker, omhulling of andere onderdelen. In het geval van schade 
mag het docking station niet gebruikt worden totdat de schade correct gerepareerd is.

n	Het docking station is niet bedoeld voor kinderen onderen drie jaar.

n	De transformator is geen speelgoed.

n	Het basisstation mag alleen worden gebruikt met de aanbevolen transformator.

n	Speelgoed dat gereinigd kan worden met vloeistoffen moet 
losgekoppeld worden van de transformator vóór het reinigen.

 Probleem

 Specificatie

Probleemoplossen
Easi-Torch™ is ontworpen om betrouwbaar en voorspelbaar te werken in alle normale 
omstandigheden. Het is echter mogelijk dat er zich problemen voordoen. Controleer 
a.u.b. het volgende alvorens contact op te nemen met de technische ondersteuning:

Specificaties

Easi-Torch™

Voltage 2,4V dc

Voltage 5V dc

100mA

-20 tot 80° C

2 uur continu gebruik (ongeveer)

4 uur (ongeveer)

Werkend

Opladen

Laadstroom

Temperatuurbereik

Batterijleven

Oplaadtijd

Batterij is bijna leeg. De Easi-Torch™ opladen

De Easi-Torch™ moet uitgeschakeld worden  
alvorens hem op te laden

Rood lampje knippert

Easi-Torch™ laadt niet op

Oplossing


