CHEST LIGHT TRIPLE BEAM
KÄYTTÖOHJEET

Onneksi olkoon, teit hyvän hankinnan!
Avanto Lifestyle® -rintavalo on suunniteltu aktiiviseen liikkumiseen hämärään ja
pimeään aikaan. Se parantaa turvallisuuttasi liikenteessä ja ylipäätään pimeällä
liikkuessasi.
Valossa on etu- ja takavalo, sekä huomioväri nauhoissa ja heijastinnauha hihnoissa
lisäämään turvallisuutta, myös kun et tarvitse valoa. Avanto Lifestyle® -valo on myös
huippu lahjaidea ihmiselle, jolla on jo kaikkea, mutta pieni lisäturvallisuus ei olisi
haitaksi.

KÄYTTÖ:
Säädä ensin koko sopivaksi: rintavalo on suunniteltu 110cm - 185cm pituisille ihmisille, niin aikuisille kuin lapsillekin.
Valon hihnat täytyy säätää käyttäjän mukaan. Säädä ensin kaikki hihnat mahdollisimman löysälle ja pue valo yllesi. Säädä sitten hihnat sopiviksi kokoosi. Valon kuuluu
istua tiukasti, jotta se ei pompi liikkuessasi. Hihnat ovat elastiset.
Etsi sinulle mukavin paikka keskellä rintaa, jolloin valo osoittaa eteesi. Valon paikkaa
voit säätää siirtämällä lamppua.
Jos lamppu tuntuu vaikealta pukea, katso video verkkosivuiltamme avantolifestyle.fi.
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KÄYTTÖ VIRTANAPISTA
Yksi painallus - Valo päällä 100% teho (Akun kesto n.5h)
Toinen painallus - Valo päällä 50% teho (Akun kesto n.7h)
Kolmas painallus - Vilkkuva valo
Neljäs painallus - Valo pois
Suosittelemme käyttämään 50% valotehoa, jos ympärilläsi on täysin pimeää.

VALOKEILAN KULMAN SÄÄTÄMINEN
Säädä valokeila itsellesi sopivalle korkeudelle,
kulkunopeutesi mukaan.
Kävelijä 2-3m
Juoksija 3-5m
Pyöräilijä 5-10m

LATAAMINEN

*Latauspistoke

Akku on ladattu tehtaalla ja valo on heti
käyttövalmis. Kytke mukana tullut Usb-johto
latauspistokkeeseen*, kytke johdon toinen
pää sopivaan USB virtalähteeseen (esim.
kännykän laturi, tietokone, vältä suurteho
-latureita, ne saattavat vahingoittaa akkua!)

Varaus

Näet akun
varaustilan näistä
valoista:

5 valoa

80-100%

4 valoa

60-80%

3 valoa

40-60%

2 valoa

20-40%

1 valo

0-20%

Tärkeää! Älä jätä valoa palamaan ilman valvontaa! Valossasi on Lithium polymer -tyyppinen
akku. Tällainen akku luovuttaa virtaa ja valo palaa kirkkaasti, eikä himmene, kunnes virta on
lähes loppu. Kun valo alkaa selvästi himmetä ja varaustaso näyttää yhtä valoa, akku on tällöin
lähes lopussa, sammuta tällöin valo. Akun syväpurkaus vahingoittaa akkua ja lyhentää akun
käyttöikää. Akku kestää n.600 latauskertaa oikein käytettynä. Mikäli valo on käyttämättä
pitkiä aikoja, lataa se ennen säilytystä, jotta akku ei syväpurkaudu.

TURVAOHJEET JA VAROITUKSET
Tuotteen käyttötarkoitus

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä suuren
kirkkauden mahdollisesti aiheuttaman vaaran vuoksi. Tuotetta
tulee käyttää ohjeiden mukaisesti.

Turvaohjeet
Säilytettävä turvallisessa paikassa poissa lasten ulottuvilta. Pieniä osia ei saa niellä.
Tuote ei sovellu alle 6v lapsille, ja ohjeita tulee noudattaa tarkkaan vahinkojen välttämiseksi.
• Käytä tuotetta vain -20 ja 60 °C:n välisellä lämpötila-alueella äläkä altista sitä
suoralle kuumuudelle ja jatkuvalle auringonvalolle.
• Vältä altistamista liuottimille ja/tai höyryille.
• Vältä pitkäaikaista altistamista voimakkaalle tärinälle.
• Älä käytä räjähdysherkissä tiloissa tai muilla alueilla, joissa saattaa olla tulenarkoja kaasuja.

Käsittely ja tuotteen käyttö
• Käsittele tuotetta huolellisesti, älä revi johtoja tarpeettomasti. Tuotteen valoyksikkö on turvallisuussyistä irtoavaa mallia, tarttuessaan johonkin valo irtoaa kannastaan. Mikäli valon poltinosa irtoaa kannastaan, se on helppo laittaa takaisin paikalleen.
• Tuotetta ei saa käyttää silmätutkimukseen (esim. pupillitestiin). Tämä voi aiheuttaa pysyvän silmävaurion.
• Liikenteessä suuntaa valo alaviistoon siten, että se ei sokaise esimerkiksi vastaantulevaa autoilijaa tai muita liikenteessä liikkuvia.
• Vammojen vaara. Älä katso pitkiä aikoja suoraan valoon. Älä osoita valolla ihmisten tai eläinten silmiin.
• Led poltin saattaa kuumeta käytössä. Älä peitä käytössä olevaa tuotetta, jotta
voidaan välttää ylikuumeneminen.
• Älä aiheuta tuotteeseen oikosulkua millään tavalla.
• Jos tuote on pitkään pois käytöstä, lataa akku ennen säilytystä. Akun varaus taso
laskee noin 5% kuukaudessa käyttämättömänä.
• Käsittele tuotetta huolellisesti, älä revi johtoja tarpeettomasti.

Kunnossapito ja korjaus
• Älä yritä muokata tai korjata tuotetta. Toimintahäiriössä ota yhteys asiakaspalveluumme (www.avantolifestyle.fi) Autamme sinua mielellämme.
• Säilytä tuote pienten lasten (alle 6v) ulottumattomissa.
• Älä altista paristoja / ladattavia akkuja yli 60 °C:n lämpötilalle (esim. suora auringonvalo tai avotuli).
• Jos tuote on pitkään pois käytöstä, lataa akku ennen säilytystä.
• Hävitä tuote paikallisten ohjeiden mukaisesti.
• Älä käytä puhdistusaineita, jotka voivat vahingoittaa tuotetta ja puhdista pehmeällä liinalla naarmujen välttämiseksi.

TEKNISET TIEDOT:
Lumenit: 380 lm / 200 lm
Toiminta-aika: 5h/7h (pakkanen saattaa lyhentää akun kestoa)
Pölyn- ja Vedenkestävyys: IP55, suojattu pölyltä ja sateelta
AKKU: Li-Polymer 2000mAh
LED: 3w
Paino: 160g
Takuu: 5v

Avantolifestyle.fi

