IP 66

LED class 2 - EN60825-1 : 1994

stormproof

ULTRA

200 g

+ ACCU 4 ULTRA

265 g

465 g

ULTRA

(EN) Do not stare directly into the beam.
This lamp is not recommended for children.
(FR) Ne pas regarder fixement le faisceau
de face. Lampe déconseillée aux enfants.
(DE) Sehen Sie nicht direkt in die Lampe.
Diese Lampe ist für Kinder nicht geeignet.
(IT) Non guardare direttamente il fascio
luminoso. Lampada sconsigliata ai bambini.
(ES) No mire el haz luminoso directamente.
Esta linterna no está aconsejada para niños.

200 g

+ ACCU 2 ULTRA

145 g

(EN) Temperature
(FR) Température
www.petzl.com
(DE) Temperatur

345 g

(IT) Temperatura
(ES) Temperatura

INDIVIDUAL FUNCTIONING TEST
3 YEAR GUARANTEE
PATENTED

- 30°C mini
- 22°F mini

(EN) Drying
(FR) Séchage
(DE) Trocknen
(IT) Asciugamento
Latest
version
(ES)
Secado

Other languages

ACCU 2 ULTRA

(EN) Do not stare directly into the beam.
This lamp is not recommended for children.
(FR) Ne pas regarder fixement le faisceau
de face. Lampe déconseillée aux enfants.
(DE) Sehen Sie nicht direkt in die Lampe.
Diese Lampe ist für Kinder nicht geeignet.
(IT) Non guardare direttamente il fascio
luminoso. Lampada sconsigliata ai bambini.
(ES) No mire el haz luminoso directamente.
Esta linterna no está aconsejada para niños.
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ISO 9001
Copyright Petzl

ULTRA

(EN) Protecting the
environment
(FR) Protection de
l’environnement
(DE) Umweltschutz
(IT) Protezione
dell’ambiente
(ES) Protección del medio
ambiente

(EN) Charge the batteries before the first use. / (FR) Chargez les batteries avant la première utilisation.

(EN) Battery installation / (FR) Installation de la batterie
PLUG

UNPLUG

PUSH

1

1
2

Clic!

(EN) Lighting and orientation / (FR) Allumage et orientation
Lighting modes selector

Locking
OFF

Transport

Tiltable head

OFF

Economic
Optimum
Maximum

(EN) Energy / (FR) Energie
Time for recharge :

Battery charge indicator

Energy Gauge

PUSH
3h

Barr Graph System

5h
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(EN) Lighting performance / (FR) Performances d’éclairage
TEST ::20°C
TEST
20°C

ACCU 4 ULTRA
(EN) Battery life
(FR) Autonomie
(DE) Leuchtdauer
(IT) Autonomia
(ES) Autonomía

m

ACCU 2 ULTRA

maximum
optimum
economic
(EN) Distance
120
m
1h30
80
m
4h45
40
m
16h45
(FR) Distance
(DE) Leuchtweite
maximum optimum economic (IT) Distanza
time = 0 h
120 m
80 m
40 m
1 h30
4 h45
16 h45 (ES) Distancia time = 0 h 30
120 m
80 m
40 m
time = 10 h

+ 30mn

+ 20mn

(EN) Brightness
(FR) Quantité de lumière
(DE) Lichtmenge
(IT) Quantità di luce
(ES) Flujo luminoso

40 m
40 m

economic

16h45

40 m
40 m
40 m

(DE)
Leistung von
Stirnlampen
Leuchtweite

Alle Messungen basieren auf
einem Wert von 0,25 Lux.
Dieser Wert entspricht der
Helligkeit einer Vollmondnacht.

Regulierte Lampen =
gleich bleibende
Leuchtstärke.

In der Tabelle mit den Angaben
zur Leuchtweite gibt ein
Piktogramm die Leuchtweite
sowie die Zeitdauer an,
während der diese Leuchtweite
beibehalten wird.

(EN) Lighting
performance

(FR) Performances
d’éclairage

Lighting distance

Distance d’éclairage

Regulated lamps = constant
lighting level.

In the distance table, a specific
pictogram indicates the lighting
distance and the time during which
this distance is maintained.

Light duration

Petzl stops measuring the duration
when the light output falls below
0.25 lux at a distance of 2 m, because
we consider the lamp to be unusable
below this level.

Light quantity: lumen
(luminous flux)

The measure of luminous flux
indicates the total quantity of light
emitted in all directions.
This measurement is complementary
to the lighting distance. In effect,
different lighting sources can shine
the same distance with different
intensities.

3

350 Lumens

(EN) Focused / flood beam
(FR) Faisceau focalisé / large
(DE) Fokussierter / Breiter Lichtkegel
(IT) Fascio / focalizzato ampio
(ES) Haz luminoso focalizado / amplio

Petzl based all measurements around
a value of 0.25 lux. This value is
comparable to the light of a full moon
on a clear night.

Petzl réalise toutes les mesures à
0,25 lux. Cette valeur équivaut à la
clarté d’une nuit de pleine lune.

Lampes régulées = niveau de
lumière constant.

Dans le tableau distance, un picto
spécifique indique la distance et le
temps pendant lequel cette distance
est maintenue.

Autonomie (durée
d’éclairage)

Petzl arrête la mesure de l’autonomie
à la distance de 2 m car nous
considérons qu’en dessous d’une
lumière de 0,25 lux à une distance de
2 m, une lampe n’est plus utilisable.

Quantité de lumière :
lumen (flux lumineux)

La mesure du flux lumineux indique la
quantité globale de lumière émise par
une lampe dans toutes les directions.
Cette mesure est complémentaire
de la distance d’éclairage. En effet,
des sources lumineuses différentes
peuvent éclairer à la même distance
avec une intensité plus ou moins
importante.

ULTRA + ACCU 4 ULTRA / ULTRA + ACCU 2 ULTRA

40 m

+ 10mn

34h00

40 m

m

+ 20mn

40 m

+ 45mn

(EN) Reserve power mode

+ 30mn

time = 10 h

(EN) Reserve power mode

(EN) Battery life
(FR) Autonomie
(DE) Leuchtdauer
(IT) Autonomia
(ES) Autonomía

economic

maximum
optimum
economic
(EN) Distance
9h30 40 m
34h00
120 m
3h15 80 m
(FR) Distance
(DE) Leuchtweite
maximum optimum economic (IT) Distanza
time = 0 h
120 m
80 m
40 m
3 h15
9 h30
34 h (ES) Distancia time = 0 h 30 120 m
80 m
40 m

Betriebsdauer
(Leuchtdauer)

Wir messen die Leuchtdauer bei einer
Entfernung von 2 Metern, denn wir
gehen davon aus, dass eine Stirnlampe
mit einer Leuchtstärke von unter
0,25 Lux bei einer Leuchtweite von
2 m nicht mehr verwendbar ist.

Lichtmenge: Lumen
(Lichtstrom)

Die Messung des Lichtstroms ergibt
die von einer Lampe in alle Richtungen
abgestrahlte Gesamtlichtmenge.
Dieser Messwert ergänzt die
Leuchtweite. Die unterschiedlichen
Lichtquellen können auf die gleiche
Entfernung mit einer mehr oder
weniger hohen Intensität leuchten.

(IT)
Caratteristiche
d’illuminazione
Distanza
d’illuminazione

Petzl effettua tutte le misurazioni a
0,25 lux. Questo valore è paragonabile
alla intensità luminosa di una notte di
luna piena.

Lampade regolate = livello di
luce costante.

Nella tabella della distanza
d’illuminazione, un simbolo specifico

E515010C (150208)

indica la distanza ed il tempo di
mantenimento di questa distanza.

Autonomia (durata
d’illuminazione)

Petzl interrompe la misurazione
dell’autonomia alla distanza di 2 m
poiché si considera che al di sotto di
una luce di 0,25 lux ad una distanza
di 2 m, una lampada non è più
utilizzabile.

Quantità di luce : lumen
(flusso luminoso)

La misura del flusso luminoso indica la
quantità totale di luce emessa da una
lampada in tutte le direzioni.
Questa misura è complementare
alla distanza d’illuminazione. Infatti,
differenti fonti luminose possono
illuminare alla stessa distanza con una
intensità più o meno forte.

(ES) Prestaciones
de la iluminación
Alcance de la
iluminación

Petzl realiza todas las mediciones
a 0,25 lux. Este valor equivale a la
claridad de una noche de luna llena.

Linternas reguladas = nivel de
luz constante.

En la tabla de alcances, un pictograma
específico indica el alcance y el tiempo
durante el cual se mantiene este
alcance.

Autonomía (duración de
la iluminación)
Petzl detiene la medición de la
autonomía a una distancia de 2 m,
ya que consideramos que por debajo
de una iluminación de 0,25 lux a una
distancia de 2 m, una linterna ya no
nos sirve.

Cantidad de luz : lumen
(flujo luminoso)

La medición del flujo luminoso indica
la cantidad global de luz emitida por
una linterna en todas las direcciones.
Esta medición es complementaria
a la del alcance de la iluminación.
De hecho, dos fuentes luminosas
diferentes pueden iluminar a la misma

distancia con una intensidad más o
menos importante.

(JP) ヘッドランプ性
能評価システム
照射距離

全ての計測値は照度0.25ルクス
を基準としています。これは満
月の夜の月明かりと同程度の明
るさです。

電子制御機能付ランプは光の
強さを一定に保ちます。

照射距離の表では、距離の数値
とその距離が保たれる時間を
シンボルマークとともに表示し
ています。

照射時間

照射時間は「ランプから2メート
ルの距離で最低でも0.25ルクス
の照度を保つことができる時間
の長さ」です。このレベルに満た
ない場合、ヘッドランプとして機
能しないと考えられます。

光の量: ルーメン (光束)

光束の値は、光源から出る光の
量を表します。この値は、照射距
離の補足的な情報になります。
照射距離が同じでも、ランプの
種類によって光源から出る光の
量は異なります。

(EN) Br
(FR) Q
(DE) Li
(IT) Qu
(ES) Fl

(EN) Fo
(FR) Fa
(DE) Fo
(IT) Fa
(ES) Ha

(EN) Accessories / (FR) Accessoires
ACCU 2 ULTRA

E55450

ACCU 4 ULTRA

E55400

(EN) ULTRA Extension cable
(FR) Rallonge ULTRA

E559

50

E55950

(EN) ULTRA Harness
(FR) Harnais ULTRA

E55960

1

(EN) Spare parts / (FR) Pièces de rechange
(EN) ULTRA FAST CHARGER
(FR) CHARGEUR RAPIDE ULTRA

E55800

4

ULTRA + ACCU 4 ULTRA / ULTRA + ACCU 2 ULTRA

(EN) Elastic straps for ULTRA
(FR) Elastiques lampe pour ULTRA

E51999
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Clac!

2

3

(HU) MAGYAR

Felhasználási terület

Rendkívül hatékony és ergonómikus fejlámpa futáshoz.
Bármilyen időjárás esetén használható, IP66 vízhatlansági
fokozat.

Ki- és bekapcsolás, fényerőszabályozás
Az ULTRA 3 különböző fényerőfokozatban működtethető.
Ezek közül mindig kiválaszthatja a tevékenységének
legmegfelelőbbet, így optimalizálva a világítótávolságot és az
üzemidőt.
- GAZDASÁGOS: hosszú üzemidő.
- OPTIMÁLIS: a legkedvezőbb teljesítmény/üzemidő arány.
- MAXIMÁLIS: a legnagyobb teljesítmény.
Az ULTRA fényereje szabályozott. A lámpa elektronikája
az elemek csaknem teljes üzemideje alatt állandó fényerőt
biztosít. Mielőtt az akkumulátorok teljesen lemerülnének,
a lámpa automatikusan a minimális fényerejű «túlélő»
üzemmódra vált.
Szállítás közben mindig állítsa a kapcsolót lezárt állásba
(Lock), hogy megóvja az akkumulátort az esetleges
lemerüléstől. Használat előtt állítsa a kapcsolót OFF állásba
(lásd a rajzot).

Hőszabályozás

Az ULTRA túlmelegedés ellen védő hőszabályozóval van
felszerelve. A lámpa megóvása érdekében egy termosztát
analizálja a hőmérsékletet, és szabályozza a teljesítményt.
Ennek következtében bizonyos körülmények között a fényerő
jelentős csökkenése következhet be.
Soha ne fedje le a lámpatest hátulján található
szellőzőjáratokat. Ezek a lámpa által termelt hő elvezetését
szolgálják.

Elektromágneses összeférhetőség

Elektromágneses összeférhetőség tekintetében megfelel a
89/336/CEE irányelv előírásainak.
A lámpa közelsége működés közben zavarhatja lavina esetén
használt keresőkészülék (pieps) jeleinek vételét. Interferencia
(zavaró jelek) esetén növelje a távolságot a keresőkészülék és
a lámpa között, vagy átmenetileg kapcsolja ki a lámpát.

Energia

ULTRA Petzl (Lítium) akkumulátorok

- ACCU 4 ULTRA (E55400): 4000 mAh
- ACCU 2 ULTRA (E55450): 2000 mAh
Ezeket az akkumulátorokat első használat előtt fel kell tölteni.
A töltés kizárólag CHARGEUR RAPIDE ULTRA Petzl
E55800 töltővel történhet.
Az Energy Gauge gomb megnyomásával ellenőrizheti
az akkumlátor feltöltöttségét. A Barr Graph rendszer
3 másodpercig világít:
- 75 - 100 % feltöltöttség = 4 vonás világít.
- 50 - 75 % feltöltöttség = 3 vonás világít.
- 25 - 50 % feltöltöttség = 2 vonás világít.
- 5 - 25 % feltöltöttség = 1 vonás világít.
Az akkumulátor lemerülése esetén a lámpa fényereje
lecsökken. A lámpa TARTALÉK üzemmódba vált, amire a
felhasználót villogással figyelmezteti.
- Maximális fényerőfokozatban => 3 fényerőfokozatot
csökken (Optimális, Gazdaságos, Tartalék).
Optimális fényerőfokozatban => 2 fényerőfokozatot csökken.
Gazdaságos fényerőfokozatban => 1 fényerőfokozatot
csökken.
Ha a lámpát két hétnél hosszabb ideig nem használja, vagy
ha az akkumulátor már részlegesen lemerült, érdemes
azt a következő használat előtt újra feltölteni. Figyelem,
az akkumulátor rendszeres használata megnöveli annak
élettartamát. Ha egy akkumulátort egy évig nem használnak,
az akár tönkre is mehet.
A Lítium-ionos akkumulátor évi 10 %-ot veszít
kapacitásából. Mintegy 300 alkalommal újratölthető. (A
300. alkalom körül eredeti kapacitásának még 70 %-a
megmarad).
Az ULTRA Petzl akkumulátort -40 °C és +60 °C között
szabad használni.
Különálló akkumulátor
A RALLONGE ULTRA E55950 hosszabbítóval az
akkumulátor zsebben vagy hátizsákban viselhető. Így a fejen
lévő súly jelentősen csökkenthető.
Másfelől az akkumulátor üzemideje 10 °C alatt jelentősen
csökken. Az akkumulátor a ruházat alatt viselve melegen
tartható.
Az akkumulátorok tárolása
Az akkumulátor megóvása érdekében ügyeljen a tárolás
körülményeire. Száraz helyen, -20 °C és +35 °C között
tárolható.
Hosszantartó tárolás előtt merítse le az akkumulátort
50 %-ra.
Óvintézkedések
FIGYELEM: helytelen használat az akkumulátor
meghibásodását okozhatja. Tűz- és robbanásveszély.
- Gyermekektől elzárva tartandó.
- Ne szerelje szét, ne alakítsa át a terméket.
- Ne merítse vízbe.
- Ne helyezze fordított polaritással a töltőre vagy a lámpára.
- Az akkumulátorokat egyedileg teszteljük. Bármilyen
probléma esetén forduljon a Petzl-hez.
Leselejtezés
Ha az akkumulátor borítása eltörött vagy megrepedt, ne
használja tovább. A terméket haladéktalanul selejtezze le.
- Ne dobja a használt akkumulátorokat a tűzbe. Felnyitni és
tűzbe dobni tilos, mert robbanásveszélyes, és belőle mérgező
anyagok szabadulhatnak fel.
- Ne szúrjon szöget az akkumulátorba, ne üssön rá
kalapáccsal, ne helyezzen rá nagy terhet.
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ULTRA Petzl E55800 GYORSTÖLTŐ

Ez a töltő a mellékelt adapter dugasszal az egész világon
használható (100-240 V~, 50/60 Hz).
Töltés időtartama
A töltés teljes időtartama az ACCU 2 ULTRA esetén 3 óra, az
ACCU 4 ULTRA esetén pedig 5 óra.
Az akkumulátort rajtahagyhatja a töltőn, így az mindig
használatra kész állapotban lesz. Ha az akkumulátor
feltöltődött, az önszabályozó rendszer leállítja a töltést.
Töltésjelző
Az akkumulátor töltése alatt piros jelzőfény világít.
A töltés végén a jelzőfény zöld, és az akkumulátor feltöltött
állapotban marad.
Óvintézkedések
- Az elemek töltését mindig 10 °C - 40 °C hőmérséklet között
végezze.
- Ne hagyja az akkumulátort feszültség nélküli töltőn
(ellenkező esetben az akkumulátor hamar lemerül).
- A nem tölthető elemeket ne próbálja meg feltölteni, mert az
robbanásveszélyes.
- A töltővel kizárólag ULTRA akkumulátort szabad tölteni.
Más típusú akkumulátorok töltése balesetveszélyes lehet
és mind az akkumulátor, mind a töltő meghibásodásához
vezethet.
- Ne használja hosszabbítóval.
- Ne töltse tovább az akkumulátort, ha ha az valamilyen
szagot bocsát ki vagy elkezd melegedni, megváltozik a színe,
formája, elektrolit folyadék lép ki belőle, vagy bármilyen más
eltérést tapasztal.
- Esőben vagy havazás közben használni tilos (áramütés
veszélye).
- Ne használja többé a töltőt, ha az magasból leesett, vagy
nagy ütés érte.
- Meghibásodás (pl. érintkezési hiba) esetén soha ne szerelje
szét a töltőt. A javítás kizárólag szakszervízben, speciális
szerszámokkal történhet.
- A dugasz védelme érdekében ne a kábelnél fogva húzza ki
azt az aljzatból.
- Az áramütés megelőzése érdekében minden tisztítás vagy
karbantartás előtt húzza ki a töltőt az aljzatból.

Általános információk

Ne szerelje szét a lámpát. A LED-ek élettartama több tízezer
óra. A lámpa szétszerelése esetén a garancia nem érvényes.

Meghibásodás

Ellenőrizze, hogy az érintkezők nem korrodáltak-e
(akkumulátorok, csatlakozódugaszok). Szükség esetén
óvatosan kaparja le róluk a rozsdát. Ellenőrizze a
csatlakozódugaszok jó illeszkedését.
Ha a lámpa ezek után sem működik, forduljon bizalommal
a Petzl-hez.

Karbantartás, tisztítás

Használjon optikai tisztítókendőt vagy mossa a lámpát kézzel
langyos szappanos vízben. Ne használjon a tisztításhoz
súrolószert. Óvja a lencsét a karcolódástól. Ne tisztítsa a
terméket nagynyomású berendezéssel. A fejpántot mosás
előtt vegye le a lámpáról.

Raktározás, szállítás

Minden használat után szárítsa meg a lámpát, a fejpántot
és az akkumulátorokat. A terméket UV-sugárzástól,
nedvességtől, vegyi anyagoktól stb. védve kell tárolni és
szállítani.

Módosítás, javítás

Tilos a termék bármilyen javítása vagy módosítása, amit
nem a Petzl szakszervizében végeztek el, mivel ez a termék
működőképességét veszélyeztetheti.

Környezetvédelem

A fejlámpák, izzók, elemek és akkumulátorok
újrahasznosítható hulladékot képeznek. Ne dobja
azokat a háztartási szeméttárolókba. Tájékozódjon
lakóhelyén a használt elemek biztonságos elhelyezésének
lehetőségéről. Ezzel nagyban hozzájárulhat a környezet- és
egészségvédelemhez.

PETZL garancia

Anyag- és gyártási hibák esetén erre a lámpára a gyártó 3 év
garanciát vállal. A garancia nem vonatkozik a következő
esetekre: normális elhasználódásból, oxidáció miatt, nem
szakszervizben történt javításból vagy átalakításból, helytelen
tárolásból valamint balesetekből, hanyagságból vagy nem
rendeltetésszerű használatból eredő károk.

Felelősség

A PETZL nem vállal felelősséget semmiféle olyan
káreseményért, amely a termék használatának közvetlen,
közvetett, véletlenszerű vagy egyéb következménye.
Első használat előtt töltse fel az akkumulátorokat.
Óvja a szemét.
Soha ne nézzen bele egyenesen a világító lámpába.
Gyermekektől elzárva tartandó.

E515010C (150208)

A világítás hatékonysága

A Petzl kifejlesztett egy új, igen szigorú és pontos mérési
módszert, melynek segítségével meghatározható a lámpák
világítótávolsága, üzemideje és a fényáram mennyisége. Ezzel
a fejlámpák adatai egymással összehasonlíthatóvá váltak.
Részletes információ a www.petzl.com intenetes honlapon
található.

Világítótávolság

Minden mérés 0,25 lux fényerőig történik. Ez az érték
megfelel a teliholdas éjszaka világosságának.
Az elemek feltöltöttségének csökkenésével a fényerő is
csökken, ezért a világítótávolságot meghatározzuk:
- T 10h: a lámpa legnagyobb kapacitása.
- T 0h30: gyakori, rövid használat.
- T 10h: - T 10h: egy éjszakán át tartó folyamatos használat.
- T 30h: három éjszakán át tartó folyamatos használat.
Különleges eset: Különleges eset: szabályozott LED-ek =
állandó fényerő.
A táblázatban speciális ikon jelöli a világítótávolságot és azt
az időtartamot, amíg a lámpa ezt biztosítja.

Üzemidő (a világítás időtartama)

Ha az üzemidő meghatározása során a fényerő 2 m
távolságban 0,25 lux alá csökken, akkor a mérést
befejezettnek tekintjük, mivel véleményünk szerint ez a
fényerő már gyakorlatilag nem használható.

A fény mennyisége: lumen (a fényáram)

A fényáram mérése megadja a lámpa által minden irányban
kibocsátott fénymennyiség összegét.
Ez a mérés kiegészíti az üzemidő mérését. A különböző
fényforrások ugyanakkora világítótávolság esetén kisebb vagy
nagyobb intenzitással világíthatnak.

