
Garanti & Support
Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal 
användning. Vid missbruk av det Easi-Torch™ eller vid öppning av enheten upphör 
garantin.

Allt utöver garantireparationer kommer att omfattas av en ersättningsavgift.

Teknisk Support
Vänligen besök www.tts-group.co.uk för den senaste produktinformationen.

E-posta feedback@tts-group.co.uk för teknisk support.

TTS Group Ltd.
Park Lane Business park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire,
NG17 9GU, UK.
Ring kostnadsfritt: +44 (0)800 318686 Faxa kostnadsfritt: +44 (0)800 137525

TTS Produktkod:
EL00101

VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. 
Överlämna den till en uppsamlingsplats för återvinning 
av elektroniska apparater.

VARNING! Inte lämplig för barn under 36 månader på 
grund av små delar - kvävningsrisk. Made in China, på 
uppdrag av TTS Group Ltd.

NxxxxxN448
5V

Easi-Torch™

TTS är stolta över att ingå i  PLC



6 uppladdningsbara LED 
ficklampor och dockningsenhet

Easi-Torch™

www.tts-shopping.com

USER GUIDE



Viktig information
Vänligen läs dessa instruktioner noggrant innan du använder Easi-Torch™es och 
spara dem för framtida referens.

n	Easi-Torch™ innehåller ett icke-utbytbart, uppladdningsbart batteri.

n	Försök inte ta bort batteriet.

n	Låt inte din Easi-Torch™ komma i kontakt med vatten eller andra vätskor.

n	 I händelse av statiska urladdningar kan din Easi-Torch™ sluta fungera. I så fall 
vänligen stäng av och på för att återställa den.

Att ladda din Easi-Torch™
Innan du använder din Easi-Torch™ för första gången kräver ficklampan laddning. 
Placera alla ficklampor på dockningsenheten och anslut strömadaptern till 
dockningsenheten. Den gröna lysdioden tänds på dockningsenheten för att 
visa att dockningsenheten är ansluten och röda lysdioder tänds på var och en 
av ficklamporna för att indikera att de laddas. Efter ungefär fyra timmar tänds 
Gul lysdiod på facklan vilket indikerar att Easi-Torch™ är helt laddad och klar för 
användning.

Att använda Easi-Torch™
En fulladdad Easi-Torch™ varar i cirka två timmar vid kontinuerlig användning. 
Batteriindikatorn ovanför On/Off-knappen visar återstående batteritid (100 %, 75 %, 
50 %, 25 %). När mindre än 10 % av batteritiden återstår kommer Röd lysdiod börja 
blinka. När detta inträffar ska ficklampan stängas av och ställas i dockningsenheten 
för att ladda. Notera att ficklampan måste vara avstängd när den ska laddas.

Easi-Torch™-laddare
Easi-Torch™ levereras med en laddningsadapter. Adaptern levereras med enbart ett 
UK-kontaktdon.



Skyddstransformatorn som ska användas med dockningsenheten bör undersökas 
regelbundet för möjliga faror såsom skador på kabeln, sladden, kontakten, höljet eller 
andra delar. Vid eventuella skador ska dockningsenheten inte användas förrän skadan 
har åtgärdats.

n	Dockningsenheten är inte avsedd för barn under 3 år.

n	Transformatorn är ingen leksak.

n	Dockningsenheten får endast användas med den rekommenderade transformatorn.

n	Leksaker som kan rengöras med vätskor ska kopplas bort från transformatorn innan 
rengöring.

 Problem

 Specifikation

Felsökning
Easi-Torch™ är utformad för att fungera tillförlitligt och förutsägbart i alla normala 
förhållanden. Emellertid är det möjligt att problem kan uppstå. Vänligen kontrollera 
följande innan du kontaktar teknisk support:

Specifikationer

Easi-Torch™

Spänning 2,4 V DC

Spänning 5 V DC

100 mA

-20 till +80 °C

2 timmar kontinuerlig användning (ca)

4 timmar (ca)

Fungerar

Ladda

Laddningsström

Temperaturområde

Batteritid

Uppladdningstid

Mycket låg batterinivå. Att ladda Easi-Torch™

Easi-Torch™ måste vara avstängd innan den  
ställs i laddaren

Röd lysdiod blinkar

Easi-Torch™ laddar inte

Lösning


