
  
 

 

   

PIKAKÄYTTÖOHJE L2S15 LED-OTSAVALOSYSTEEMI 

 
Osat:          Kantolaukku, led-valo, kaksi akkua, keskusyksikkö,  

laturi toiselle akulle, kaukosäädin, kaksi AAA-paristoa, silmälasiklipsi,  

2 klipsiä vaatekiinnitykseen, monitoimiruuvimeisseli,  

kaukosäätimen säätöpiikki. 

 
1. Lataa akku täyteen:  

a. Liitä sähköjohto ja muuntaja. 

b. Yhdistä sähköjohto laturiin akun päähän vasempaan ylänurkkaan ja 

sähköpistorasiaan. 

c. Akussa näet latausvalon lähtevän pyörimään.   

Kun akku on täynnä, tulee siihen ilmoitus ”FU” (full). 

Täyteen latautuminen kestää n. 3 tuntia. (Uuden akun 5 tuntia.) 

                          
Sähköjohto Muuntaja      Keskusyksikkö ja laturi (Main Body)    

    
 Laturi toiselle akulle.                  Toinen akku. 

         

2. Yhdistä keskusyksikkö ja akku, jos ovat irrallaan.  

Liitä valolähteen johdon pää keskusyksikön oikeaan yläkulmaan.   

       



  

 

  
 

 

 

3. Kiinnitä LED-lamppu silmälaseihin, suojalaseihin, otsapantaan (lisävaruste). 

Kiinnitä aina ruuvipuoli ylöspäin. 

      
 

       
 

Käytä tarvittaessa silmälasiklipsiä silmä- tai luppilaseihin kiinnitykseen. 

                 
Silmälasiklipsi  Otsapanta (lisävaruste) 

 

4. Kiinnitä valojohto johdossa olevilla kumilenkeillä silmälasin sankaan ja 

tarvittaessa klipsillä kiinni hattuun tai takkiin. Johto ei saisi olla jyrkästi 

taivutettuna. Varsinkin tulisi varjella valolähteen kantaosaa.  

    
Kumilenkit johdossa                Klipsi 

 



  

5. Ota suojus pois LED-lampun päältä. 
 

 

 

 

6. Laita valo päälle katkaisijasta. Akun kesto tulee myös näkyviin (FU 100 %).  

Vasemman puoleisesta katkaisijasta säädetään eri valotehot. 

Valotehoja on neljä. Tehoa vaihdettaessa se näkyy näytössä hetken.  

                                        
Tämän jälkeen voi käyttää kaukosäädintä.  

Kaukosäätimessä on kaksi AAA-paristoa, jotka tulevat setin mukana. 

 

7. Käännä LED-lappua siten, että valokeila osoittaa työskentelyalueellesi. 

    

8. Laita keskusyksikkö taskuun tai kiinnitä se keskusyksikössä olevalla pidikkeellä 

kiinni vaatteisiin. Ei mielellään etupuolelle. 

 

9. Akku kestää yhdellä latauksella 5-23h säädetystä valotehosta riippuen.. Irrota 

akku painamalla keskusyksikön takana olevaa painiketta ja vetämällä samalla 

akku irti keskusyksiköstä. Liitä uusi ladattu akku keskusyksikköön.  

 
Akku kestää käyttökelpoisena pidempään, jos sen käyttää aina 

mahdollisimman tyhjäksi ennen latausta.  

Toisen akun voi laittaa lataukseen, kun toinen on käytössä. 

  



  
 

10.    Käytön lopuksi sammuta virta keskusyksiköstä. Laita suoja LED-lampun 

päälle. 

 

11.     Jokaisen LED-valosysteemin mukana tulee ruuvimeisseli, jolla ruuveja voi     

avata ja kiristää tarvittaessa.  

 

Säätöpiikkiä käytetään, jos kaukosäädin vaihtuu.  

Huom: kaukosäädin on laitekohtainen. Jos on käytössä useampi setti, 

keskusyksikkö ja akku olisi käytännöllistä esim. numeroida. 

        
 

12.      Otsavalosysteemiä olisi hyvä säilyttää kantolaukussaan. 

    

                
 

 

 

 

 

Markkinointi: 

Amartmed Oy, Luotsikatu 9 D 12, 00160 Helsinki 

asiakaspalvelu@amartmed.fi 

Tuotetiedot: Anna Hakola, anna.hakola@amartmed.com puh. 040 510 8666 
 


