Im Falle der regulierten Lampen erzeugt die Elektronik eine stets
gleichbleibende Leuchtstärke. In der Tabelle mit den Angaben zur
Leuchtweite gibt ein bestimmtes Piktogramm Leuchtweite und Zeitdauer
an, während der dieselbe Leuchtstärke beibehalten wird.

(EN) Safety headlamp for potentially explosive
environments, with dual light source
(FR) Lampe frontale antidéflagrante pour milieu
explosible, à double foyer
(DE) Sicherheitsstirnlampe für explosionsgefährdete
Umgebung, mit Doppelscheinwerfer
(IT) Lampada frontale antideflagrante per ambienti
con rischio di esplosione, a doppio faro
(ES) Linterna frontal de seguridad para medios
explosivos, provista de doble foco

ATEX limitations on use
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zone 0

zone 1

zone 2

LED 1 W

Petzl ha elaborado un método de medición para determinar las distancias de
iluminación y la autonomía (duración de la iluminación).Consideramos que el
valor de luz mínima a la que la visión es satisfactoria es 0,25 lux. Así pues
realizamos todas las mediciones a 0,25 lux. Este valor es comparable a la

(ES) Nueva referencia Petzl para la medición
del rendimiento de la iluminación

Caso particolare: per le lampade con regolazione del livello
d’illuminazione, il dispositivo elettronico mantiene un livello di luce
costante. Nella tabella della distanza d’illuminazione, un simbolo specifico
indica la distanza ed il tempo di mantenimento di questa distanza.

Petzl elabora un metodo di misura per determinare le distanze d’illuminazione
e l’autonomia (durata d’illuminazione).
Noi consideriamo che il valore di luce minima per una visione accettabile
è 0,25 lux. Effettuiamo, pertanto, tutte le nostre misurazioni a 0,25 lux.
Questo valore è paragonabile alla intensità luminosa di una notte di luna piena.
Per aiutarvi a conoscere meglio la vostra lampada, misuriamo la distanza a:
Tempo = 0 (capacità massima della lampada).
Tempo = 0 h 30 (utilizzo corrente).
Tempo = 10 ore (utilizzo continuo per una notte).

(IT) Nuovo riferimento Petzl per la misura
delle prestazioni d’illuminazione

EN 60079-0 : 2006
EN 60079-11 : 2007
EN 61241-0 : 2006
EN 61241-11 : 2004

(FR) Remplacer une ampoule
(DE) Auswechseln der Birnen
(IT) Sostituzione lampadine
(ES) Cambio de bombilla

DUO ATEX
II 2 GD

0035

Petzl defines a usable light source as one that provides at least 0.25 lux
at a distance of 2 m; this is the minimum amount of light required for
efficient movement in the dark. We stop measuring a lamp’s burn time
(light duration) when its light output falls below this minimum level.

(EN) Light duration

Light duration

(FR) Autonomie

Petzl ritiene che al di sotto di una luce di 0,25 lux ad una distanza di 2 m,
una lampada non è più utilizzabile per spostarsi. Noi stabiliamo la misura
dell’autonomia (durata d’illuminazione) alla distanza di 2 m.

(IT) Autonomia

Petzl geht davon aus, dass eine Lampe nicht mehr zur Fortbewegung
verwendet werden kann, sobald die Beleuchtungsstärke bei einer
Leuchtweite von 2 Metern unter 0,25 lx sinkt.Wir beenden also
die Messung der Leuchtdauer bei einer Entfernung von 2 Metern.

(DE) Leuchtdauer

Petzl considère qu'en dessous d'une lumière de 0,25 lux à une distance
de 2 m, une lampe n'est plus utilisable pour se déplacer. Nous arrêtons
la mesure de l'autonomie (durée d'éclairage) à la distance de 2 m.

5 LED

www.petzl.com

LED 1 W
5 LED

accus Nimh
2700 mAh

IP X8

10 h 30
31 h

Light duration

Petzl considera que por debajo de un flujo luminoso de 0,25 lux a una
distancia de 2 m, una linterna ya no nos sirve para desplazarnos. Paramos
la medición de la autonomía (duración de la iluminación) a la distancia
de 2 m.

(ES) Autonomía

-5 m

(EN) Changing a bulb

A - Lock
B - Unlock

Petzl hat eine Methode entwickelt, um Leuchtweite und Betriebsdauer zu
ermitteln (die Leuchtdauer der Lampe). Wir betrachten 0,25 lx (Lux) als die
mindestens erforderliche Beleuchtungsstärke, bei der die Sicht befriedigend ist.
Alle unsere Messungen werden daher bei 0,25 lx durchgeführt.
Diese Beleuchtungsstärke entspricht ungefähr der einer klaren Vollmondnacht.
Um Sie mit den Eigenschaften Ihrer Stirnlampe vertraut zu machen, messen wir
die Leuchtweite nach:
Zeit = 0 (maximale Kapazität der Lampe).
Zeit = 0 Std 30 minutes (Standardgebrauch).
Zeit = 10 Std (fortlaufende Verwendung während einer Nacht).

0035
water proof

(FR) Allumer, éteindre, sélectionner
(DE) Einschalten, Ausschalten, Einstellungen
(IT) Accendere, spengere, selezionare
(ES) Encender, apagar, seleccionar

10 11

02

8

7

6

(DE) Der neue Referenzstandard von Petzl
zum Messen der Leistung von Stirnlampen
INDIVIDUAL FUNCTIONING TEST
3 YEAR GUARANTEE

E61L5 4

(EN) Switching on/off, selecting

9

certified

3 4 5
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DUO ATEX LED 5

175 g + 150 g = 325 g

PETZL - 38920 Crolles - France

EN 60079-0 : 2006
EN 60079-11 : 2007
EN 61241-0 : 2006
EN 61241-11 : 2004
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(EN) New Petzl standard
for lighting performance
Petzl has developed a new method for determining lighting distance and
duration. Our study found that the minimum amount of light required for
satisfactory vision is 0.25 lux. We have thus based all our measurements around
this value, which is comparable to the light of a full moon on a clear night.
To help you know your lamp better we measured the lighting distance at:
Time = 0 (lamp at maximum capacity).
Time = 0 h 30 (common interval of use).
Time = 10 h (all-night use).
For the regulated lamps, the electronics maintain a constant lighting
level. In the distance table, a specific pictogram indicates the lighting
distance and the time during which this distance is maintained.

claridad de una noche de luna llena. Para ayudarle a conocer mejor su
linterna, medimos la distancia a:
Tiempo = 0 (capacidad máxima de la linterna).
Tiempo = 0 h 30 (uso normal).
Tiempo = 10 horas (uso continuo durante una noche).

Caso particular. Para las linternas reguladas, el dispositivo
electrónico mantiene un nivel de luz constante. En la tabla de
distancias, un pictograma específico indica la distancia y el
tiempo durante el cual se mantiene esta distancia.

Distance
accus Nimh 2700 mAh

(FR) Nouveau référentiel Petzl de mesure
des performances d’éclairage
Petzl élabore une méthode de mesure pour déterminer les distances d’éclairage
et l’autonomie (durée d’éclairage). Nous considérons que la valeur de lumière
minimum à laquelle la vision est satisfaisante est 0,25 lux. Nous réalisons donc
toutes nos mesures à 0,25 lux. Cette valeur est comparable à la clarté d’une nuit
de pleine lune.
Pour vous aider à mieux connaître votre lampe nous mesurons
la distance à :
Temps = 0 (capacité maximum de la lampe).
Temps = 0 h 30 (usage courant).
Temps = 10 heures (usage continu pendant une nuit).
Cas particulier. Pour les lampes régulées, le dispositif électronique
maintient un niveau de lumière constant. Dans le tableau distance, un
picto spécifique indique la distance et le temps pendant lequel cette
distance est maintenue.

(DE) Der neue Referenzstandard von Petzl
zum Messen der Leistung von Stirnlampen
Petzl hat eine Methode entwickelt, um Leuchtweite und Betriebsdauer zu
ermitteln (die Leuchtdauer der Lampe). Wir betrachten 0,25 lx (Lux) als die
mindestens erforderliche Beleuchtungsstärke, bei der die Sicht befriedigend ist.
Alle unsere Messungen werden daher bei 0,25 lx durchgeführt.
Diese Beleuchtungsstärke entspricht ungefähr der einer klaren Vollmondnacht.
Um Sie mit den Eigenschaften Ihrer Stirnlampe vertraut zu machen, messen wir
die Leuchtweite nach:
Zeit = 0 (maximale Kapazität der Lampe).
Zeit = 0 Std 30 minutes (Standardgebrauch).
Zeit = 10 Std (fortlaufende Verwendung während einer Nacht).
Im Falle der regulierten Lampen erzeugt die Elektronik eine stets
gleichbleibende Leuchtstärke. In der Tabelle mit den Angaben zur
Leuchtweite gibt ein bestimmtes Piktogramm Leuchtweite und Zeitdauer
an, während der dieselbe Leuchtstärke beibehalten wird.

(IT) Nuovo riferimento Petzl per la misura
delle prestazioni d’illuminazione
Petzl elabora un metodo di misura per determinare le distanze d’illuminazione
e l’autonomia (durata d’illuminazione).
Noi consideriamo che il valore di luce minima per una visione accettabile
è 0,25 lux. Effettuiamo, pertanto, tutte le nostre misurazioni a 0,25 lux.
Questo valore è paragonabile alla intensità luminosa di una notte di luna piena.
Per aiutarvi a conoscere meglio la vostra lampada, misuriamo la distanza a:
Tempo = 0 (capacità massima della lampada).
Tempo = 0 h 30 (utilizzo corrente).
Tempo = 10 ore (utilizzo continuo per una notte).
Caso particolare: per le lampade con regolazione del livello
d’illuminazione, il dispositivo elettronico mantiene un livello di luce
costante. Nella tabella della distanza d’illuminazione, un simbolo specifico
indica la distanza ed il tempo di mantenimento di questa distanza.

(ES) Nueva referencia Petzl para la medición
del rendimiento de la iluminación
Petzl ha elaborado un método de medición para determinar las distancias de
iluminación y la autonomía (duración de la iluminación).Consideramos que el
valor de luz mínima a la que la visión es satisfactoria es 0,25 lux. Así pues
realizamos todas las mediciones a 0,25 lux. Este valor es comparable a la

(EN) Non-explosible

(FR) Milieu non explosible
(DE) Umgebung ohne Exp
(IT) Ambiente senza risch
(ES) Medio no explosivo

50 m

10 h

LED 1 W
70 m

50 m

22 m

50 m

13 h

5 LED
22 m

22 m

22 m

Light duration
(EN) Light duration
Petzl defines a usable light source as one that provides at least 0.25 lux
at a distance of 2 m; this is the minimum amount of light required for
efficient movement in the dark. We stop measuring a lamp’s burn time
(light duration) when its light output falls below this minimum level.

(FR) Autonomie
Petzl considère qu'en dessous d'une lumière de 0,25 lux à une distance
de 2 m, une lampe n'est plus utilisable pour se déplacer. Nous arrêtons
la mesure de l'autonomie (durée d'éclairage) à la distance de 2 m.

(DE) Leuchtdauer
Petzl geht davon aus, dass eine Lampe nicht mehr zur Fortbewegung
verwendet werden kann, sobald die Beleuchtungsstärke bei einer
Leuchtweite von 2 Metern unter 0,25 lx sinkt.Wir beenden also
die Messung der Leuchtdauer bei einer Entfernung von 2 Metern.

(IT) Autonomia
Petzl ritiene che al di sotto di una luce di 0,25 lux ad una distanza di 2 m,
una lampada non è più utilizzabile per spostarsi. Noi stabiliamo la misura
dell’autonomia (durata d’illuminazione) alla distanza di 2 m.

(ES) Autonomía
Petzl considera que por debajo de un flujo luminoso de 0,25 lux a una
distancia de 2 m, una linterna ya no nos sirve para desplazarnos. Paramos
la medición de la autonomía (duración de la iluminación) a la distancia
de 2 m.

accus Nimh
2700 mAh

LED 1 W
5 LED

Light duration
10 h 30
31 h

E65200 2
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100/240 V~50-60 Hz

(EN) Time for comple

(FR) Durée de la recharge
(DE) Zeit für vollständiges A
(IT) Durata della ricarica com
(ES) Duración de la carga co
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LED 1 W
A - Lock
B - Unlock

NEW

5 LED

E65200 2 :
100/240 V
50/60 Hz
Europe
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Petzl ritiene che al di sotto di una luce di 0,25 lux ad una distanza di 2 m,
una lampada non è più utilizzabile per spostarsi. Noi stabiliamo la misura
dell’autonomia (durata d’illuminazione) alla distanza di 2 m.

(ES) Autonomía
Petzl considera que por debajo de un flujo luminoso de 0,25 lux a una
distancia de 2 m, una linterna ya no nos sirve para desplazarnos. Paramos
la medición de la autonomía (duración de la iluminación) a la distancia
de 2 m.

(EN) Non-explosible environment

(FR) Milieu non explosible
duration
(DE)
Umgebung ohneLight
Explosionsgefahr
accus Nimh
2700 mAh
(IT)
Ambiente senza rischio di esplosione
(ES)1 Medio
LED
W no explosivo 10 h 30
5 LED

31 h

E65200 2
Europe
100/240 V~50-60 Hz

(EN) Time for complete recharge
(FR) Durée de la recharge
(DE) Zeit für vollständiges Aufladen
(IT) Durata della ricarica completa
(ES) Duración de la carga completa

E61100 2

www.petzl.com

NEW

E61100 2
Ni-MH
2700 mAh

s Nimh 2700 mAh

LED 1 W

50 m

m

10 h
50 m

22 m

m

50 m

NEW

5 LED

13 h
22 m

22 m

n

OPTION

urce as one that provides at least 0.25 lux
e minimum amount of light required for
k. We stop measuring a lamp’s burn time
output falls below this minimum level.

ne Lampe nicht mehr zur Fortbewegung
ld die Beleuchtungsstärke bei einer
er 0,25 lx sinkt.Wir beenden also
bei einer Entfernung von 2 Metern.

o de un flujo luminoso de 0,25 lux a una
ya no nos sirve para desplazarnos. Paramos
duración de la iluminación) a la distancia

Light duration
10 h 30
31 h

E65200 2
Europe
100/240 V~50-60 Hz

(EN) Time for complete recharge
(FR) Durée de la recharge
(DE) Zeit für vollständiges Aufladen
(IT) Durata della ricarica completa
(ES) Duración de la carga completa

NEW

E61100 2
Ni-MH
2700 mAh

NEW

3 h 30
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100/240 V
50/60 Hz
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E65300 2 : 12 V
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NEW

E65300 2 : 12 V
(EN) Car charger
(FR) Chargeur voiture
(DE) Autoladekabel
(IT) Caricatore auto
(ES) Cargator coche

s d'une lumière de 0,25 lux à une distance
utilisable pour se déplacer. Nous arrêtons
rée d'éclairage) à la distance de 2 m.

una luce di 0,25 lux ad una distanza di 2 m,
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inazione) alla distanza di 2 m.

3 h 30

E65200 2 :
100/240 V
50/60 Hz
Europe

(EN) Car charger
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(FR) Chargeur voiture

14 h

14 h

Spare parts
Pièces de rechange
Ersatzteile
Pezzi di ricambio
Piezas de recambio

E61100 2
DUO ATEX rechargeable battery
Accumulateur DUO ATEX

E04999
Elastic
Elastique

E60655
Accu box
latches
Fermoirs
tiroir accu
E60150
Reflector / Réflecteur
E60100
Glass / Vitre
E60200
Flexible bezel / Bague chenille

E60270
Retaining clip
+ screw
Blocage
d'ouverture + vis

5 LED MODU’LED 5 DUO E60220

LED 1 W / CULOT E61700

E60750 Maintenance kit (8 doses of silicone grease)
Kit entretien (8 doses de graisse silicone)
Warning, the
silicone-based
grease may cause
irritation of the
eyes. In case of
contact with the
eyes, rinse with
water for
15 minutes, and
consult a doctor.
Keep out of the
reach of children.

Attention, la graisse
à base de silicone
peut causer une
irritation des yeux.
En cas de contact
avec les yeux, rincer
à l'eau pendant
15 mn et consulter
un médecin. Mettre
hors de portée des
enfants.

Achtung! Fett auf
Silikonbasis kann
Augenreizungen
hervorrufen. Bei
Augenkontakt
15 min mit Wasser
ausspülen und
einen Arzt
aufsuchen.
Außerhalb der
Reichweite von
Kindern
aufbewahren.

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

PETZL

4

E61L54_DUOATEX_E616020H (170310)

- FRANCE

Attenzione, il grasso
a base di silicone
può causare
irritazione agli
occhi. In caso di
contatto con gli
occhi, sciacquare
bene con acqua per
15 minuti e
consultare un
medico. Tenere
fuori dalla portata
dei bambini.

Atención, la grasa a
base de silicona
puede causar una
irritación en los
ojos. En caso de
contacto con los
ojos, enjuáguelos
con agua durante
15 minutos y
consulte a un
médico. Manténgalo
lejos del alcance de
los niños.

«CE» DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE «CE»
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG «CE»
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA «CE»
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD «CE»
The manufacturer / Le fabricant / Der Hersteller / Il fabbricante / El fabricante :

PETZL
Z.I de Crolles
38920 CROLLES
FRANCE

declares that the product described below
déclare que le produit décrit ci-après
erklärt, daß das unten beschriebene Produkt
dichiara che il prodotto descritto in appresso
declara que el producto descrito a continuación

: safety headlamp for potentially explosive environments
: lampe frontale antidéflagrante pour milieu explosible
: Sicherrheitsstirnlampe für explosionsgefährdete Umgebung
: lampada frontale antideflagrante per ambienti con rischio di esplosione
: Linterna frontal de seguridad para medios explosivos

Name / Nom / Name / Nome / Nombre :
Reference / Référence / Bestellnummer / Codice / Referencia :

DUO ATEX LED 5
E61 L5 4

- conforms to the requirements of the Directive 94/9/EEC, is subject to annex VII treatment under Directive 89/686/EU, is
manufactured within ISO 9001 certified system, is under the control of notified body TÜV Alangentechnik (0035), is identical
to the safety headlamp which was the subject of the certification CE of type.
- est conforme aux dispositions de la Directive 94/9/CEE, est soumis à la procédure visée à l’annexe VII de la Directive
94/9/CEE, est fabriqué dans le cadre d’une certification ISO 9001, est sous le contrôle de l’organisme notifié TÜV
Anlagentechnik (0035), est identique à la lampe de sécurité ayant fait l’objet de l’attestation CE de type.

- mit den Bestimmungen der Richtlinie 94/9/EWG übereinstimmt, dem unter Annex VII der Richtlinie 94/9/EWG
beschriebenem Prozess unterworfen ist, in einem durch ISO 9001 zertifizierten Bereich hergestellt wurde, unter der Kontrolle
der gemeldeten Stelle TÜV Anlagentechnik (0035), ist und daß es gleich der Sicherheitslampe ist die Gegenstand der EG Baumusterprüfung war.
- è conforme alle disposizioni della Direttiva 94/9/CEE, è sottoposto alla procedura prevista all’annesso VII della Direttiva
89/686 CEE, è fabbricato nell’ambito della certificazione ISO 9001, sotto il controllo dell’organismo notificato TÜV
Anlagentechnik (0035), è identico alla lampada oggetto dell’attestato di certificazione CE del tipo.

- es conforme a las disposiciones de la Directiva 94/9/CEE, está sometido al procedimiento especificado en el anexo VII de la
Directiva 94/9/CEE, ha sido fabricado dentro del marco de una certificación ISO 9001, está bajo el control del organismo
notificado TÜV Alangentechnik (0035), es idéntico a la linterna de seguridad que ha sido objeto del examen CE de tipo.
EC type certificate n° / attestation CE de type n° / Zertificate CE
Typ n°/attestato CE del tipo n° / certificado CE de tipo n° :
according to / d’après / entsprechend / secondo / según:

released by / délivrée par / ausgestellt durch / rilasciato da /
expedido por :

INERIS 02ATEX0056
EN60079-0:2006
EN60079-11:2007
EN61241-0:2006
EN61241-11:2004
INERIS, Parc technologique Alata, BP n°2,
60550 Verneuil en Halatte, France,

Date / Date / Datum / Data / Fecha :le 8/04/2010

Bruno Tanghe
Quality Director / Directeur Qualité / Qualitätsdirektor /
Direttore Qualità / Director de calidad
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(HU) MAGYAR

DUO ATEX LED 5 E61L5 4

Robbanásveszélyes környezetben használható fejlámpa egyetlen
nagy teljesítményű LED-del.

Felhasználási terület

A DUO XP ATEX fejlámpa használható 2. veszélyességi zónában
gáz, gőz és pára jelenlétében, ha az öngyulladási hőmérséklet
egy atmoszféra nyomás mellett magasabb, mint 200 °C (a lámpa
felületének hőmérséklete legfeljebb 200 °C lehet).
Ez a védelem az acetilén, a hidrogén, az acetaldehid (C2H4O) (140 °C),
a dietléter (C4H10O) (170 °C), a nitroetán (C2H5NO2) (90 °C) és a
széndiszulfid (CS2) (102 °C) stb. kivételével minden gáznak megfelel.
A DUO ATEX nem használható bányalégaknákban.

Szószedet: a rövidítések jelentései

A CEI nemzetközi szabályozás (CEI 79.10/1995 szabvány és az
európai 94/9/EC; ATEX 95 irányelv) a következő veszélyességi
zónákat különbözteti meg: gáz, gőz, pára vagy por.
- 0 vagy 20 zóna: a robbanásveszélyes légkör állandó jelenléte
(tartályok vagy silók).
- 1 vagy 21 zóna: a robbanásveszélyes légkör gyakori jelenléte (egy
berendezés működése közben keverék jön létre).
- 2 vagy 22 zóna: a robbanásveszélyes légkör véletlenszerű jelenléte
(a berendezés meghibásodása , szivárgás).
A DUO ATEX LED 5 a következő zónákra van bevizsgálva: 1 és 2 zóna
(gáz) valamint 21 és 22 zóna (por). Használata tilos a következő
zónákban: 0 és 20.
CE: CE jelzés.
Ex: robbanásveszélyes környezetben használható termék.
II: felszíni ipari használat: felszíni használatra szánt termékcsoport.
2: az aktuális 1 zónához alkalmas eszköz.
G: robbanásveszély gáz formájában.
D: robbanásveszély por formájában.
EEx: megfelel a CENELEC (európai szabvány) védelmi módokra
vonatkozó előírásainak.
ia: belső védelem = a védelmet maga a lámpa nyújtja, külső
tényezőktől függetlenül.
B: az etiléntartalmú gázok osztályozása.
T3: a felület maximális hőmérséklete 200 °C.
iaD: használat gyúlékony porok jelenlétében.
21: 21. zóna,
T200°C: a felület maximális hőmérséklete 200 °C.

Akkumulátor

Kizárólag a PETZL DUO ATEX E61100 2 biztonsági akkumulátorral
használható.
VIGYÁZAT, VESZÉLY: robbanásveszélyes környezetben az
akkumulátorcsere tilos!
Robbanásveszélyes környezetben az akkumulátor nem tölthető.

Használati utasítás
Ki- és bekapcsolás, fényerőszabályozás

A piros gomb benyomásával a kapcsoló a szállítás és tárolás
időtartamára lezárható. A lezárás feloldásához nyomja meg a piros
gomb másik végét.
- Kapcsoló felső állása: alap üzemmód.
- Kapcsoló alsó állása: energiatakarékos, közeli fényt adó világítás.
- A zoom gomb segítségével alap üzemmódban igény szerint
szabályozható a fénycsóva. Alsó állásban a fénycsóva szűkebb. Felső
állásban a fénycsóva széles.

Az akkumulátor cseréje

A 2 kampó kipattintásával nyissa ki az elemtartót.
Figyelem, soha ne távolítsa el a fedő tömítőgyűrűjét. Ügyeljen, hogy
az mindig maradjon tiszta (tisztítása vízzel és pamut kendővel).
Időnként kenje be a tömítőgyűrűt szilikon alapú zsiradékkal. Nedves
körülmények közötti akkumulátorcserét követően a használat
befejeztével mielőbb szárítsa ki az elemtartó belsejét.
Hosszantartó tárolás: vegye ki az akkumulátort, és hagyja az
elemtartót nyitott állapotban.

LED vagy LED-modul cseréje

A rugalmas gyűrűt bal kézzel elforgatva nyissa ki a lámpaházat.
Távolítsa el teljesen a gyűrűt. Ha a gyűrű nem fordul el, használjon
kenőanyagot vagy melegítse hajszárítóval.
- LED cseréje: Csavarja ki a régi izzót, és tekerje be erőteljesen az újat.
- LED-modul cseréje:
Húzza előrefelé. Ügyeljen arra, hogy a lábakat ne hajlítsa el.
Kapcsolja be a lámpát és ellenőrizze a LED-ek működését. Ha a
modul nem világít, vegye ki, és helyezze be ismét úgy, hogy az
érintkezők fordítva kerüljenek be (180 fokkal elforgatva).
Zárja a lámpát:
- tisztítsa meg a tömítést, szárítsa ki a lámpát, és kenje be a tömítést
és a menetet szilikon alapú zsiradékkal,
- igazítsa helyes irányba a reflektort, a lencsét és a gyűrűt, és csavarja
jobb kézzel mindaddig, amíg a rajta található jelzés a ház két jelzése
közé nem esik.

Megjegyzések

Ha a lámpa véletlenül bekapcsolva marad a zsákban, az izzó által
leadott hő károsíthatja a reflektort (ügyeljen a kapcsoló lezárására).
A 2 fényforrás egyszerre nem üzemeltethető, mivel ez nagy
energiafogyasztással járna, a fényerő növekedése nélkül.
A lámpa ideális nedves körülmények közé, de nem búvárlámpa. Ha a
lámpatestbe vagy az elemtartóba víz kerül (sérült vagy szennyezett
tömítőgyűrű vagy rossz lezárás következtében), nyissa ki a lámpát
elöl és hátul, vegye ki az elemeket és az izzókat, öblítse ki tiszta
vízzel, és hagyja kiszáradni.

Meghibásodás

Vizsgálja meg az akkumulátorfeltöltöttségét. Győződjön meg arról,
hogy az LED foglalata nem oxidálódott. A kapcsoló bekapcsolt
állásánál húzza ki, majd helyezze vissza többször egymás után
a LED-et és a modult. Vizsgálja meg, hogy az akkumulátor és az
elemtartó csatlakozói nem korrodáltak-e, és szükség esetén tisztítsa
meg azokat. Kapcsolja ki és be a lámpát többször egymás után.
Ha a lámpa ezek után sem működik, forduljon bizalommal a Petzlhez.
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A LED-ek és a modul cseréjén kívül tilos a lámpát szétszerelni,
javítani vagy módosítani. Bármilyen javítás kizárólag a gyártó
szakszervizében történhet.

Tisztítás

A lámpa tiszta vízzel tisztítható. Eközben a ház és az elemtartó
legyen zárva. A hevederek szappannal tisztíthatók. Ne használjon a
tisztításhoz súrolószert, különösen a lámpa üvegéhez ne. Ne tisztítsa
a terméket nagynyomású berendezéssel.

DUO ATEX akkumulátor
DUO töltő
Óvintézkedések

Fontos óvintézkedések és használati utasítás a DUO E65200
töltőhöz. A termék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a
tájékoztatót, és tanulmányozza a töltőn, az akkumulátoron és a
lámpán található jelöléseket.
Őrizze meg ezt a tájékoztatót.

Figyelem

Kizárólag a PETZL DUO ATEX E61100 2 biztonsági akkumulátorral
használható.
A DUO ATEX E61100 2 akkumulátor a T3 hőmérsékleti osztályba
tartozó akkumulátor.
A biztonságos használat speciális feltételei: az akkumulátort
sohasem szabad robbanásveszélyes környezetben tölteni.

DUO ATEX E61100 2 AKKUMULÁTOR

Az akkumulátor teljesítménye: 2700 mAh. Az akkumulátor
4 db NiMH elemből áll.
Kizárólag Petzl CHARGEUR DUO akkumulátortöltővel tölthető.
- Az akkumulátort első használat előtt fel kell tölteni.
- Ha a lámpát két hétnél hosszabb ideig nem használja, vagy ha az
akkumulátor már részlegesen lemerült, érdemes azt a következő
használat előtt újra feltölteni. Feltöltés előtt nem szükséges az
akkumulátort teljesen lemeríteni.
- Használat nélküli lemerülés: Jó körülmények között, 20 °C-on
tárolva az akkumulátor teljesítménye az első 3 napon 15 %-kal
csökken, ezután pedig naponta további 1 %-kel. Figyelem: a
hőmérséklet emelkedésével az energiavesztés értéke növekszik.
- Mintegy 500 alkalommal újratölthető.
- Az akkumulátor -20 °C és +60 °C között használható.
- Felnyitni és tűzbe dobni tilos, mert robbanásveszélyes, és belőle
mérgező anyagok szabadulhatnak fel.
- Ne zárja rövidre, mert az égési sérüléseket okozhat.

Tárolás

Az akkumulátor megóvása érdekében ügyeljen a tárolás
körülményeire. Száraz helyen, -20 °C és +35 °C között tárolható.

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.

DUO töltő

- Ne próbálja meg az alkáli vagy egyéb elemeket feltölteni,
mert az robanásveszélyes. Más típusú akkumulátorok töltése
balesetveszélyes lehet és mind az akkumulátor, mind a töltő
meghibásodásához vezethet.
- Az elemek töltését mindig 10 °C - 40 °C hőmérséklet között
végezze.
- 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 készüléket. A javítás kizárólag szakszervízben, speciális
szerszámokkal történhet.
- A dugasz védelme érdekében ne a kábelnél fogva húzza ki azt az
aljzatból.
- Ne használja hosszabbítóval.
- Az áramütés megelőzése érdekében minden tisztítás vagy
karbantartás előtt húzza ki a töltőt az aljzatból.

Töltő: E65200 2

Az akkumulátor töltése alatt jelzőfény világít.
Teljes feltöltési idő: 3h30.
A feltöltés befejezését a jelzőfény villogása jelzi. A töltőn hagyva az
akkumulátor feltöltve marad.
Javasoljuk, hogy hagyja az akkumulátort a töltőn, így az mindig
használatra kész állapotban lesz.
Ez a töltő a megfelelő adapter dugasszal (külön rendelhető) az
egész világon használható (100-240 V~, 50/60 Hz). Kompatibilis
a DUO E65100 (1400 mAh) és az E65100 2 (2700 mAh)
akkumulátorokkal.

Autós töltő: E65300 2

Az akkumulátor töltése alatt a töltőn jelzőfény világít.
Teljes feltöltési idő: 14 óra.
Kizárólag DUO Petzl E61100 2 akkumulátor töltéséhez. Ez a 12 V-os
töltő nem kompatibilis a régi E61100 (1400 mAh) akkumulátorral.
Ne használja a töltőt tűző napon álló autóban (túlmelegedés
veszélye).

Elektromágneses összeférhetőség

Elektromágneses összeférhetőség tekintetében megfelel a 89/336/
CEE irányelv előírásainak.

Garancia

Anyag- és gyártási hibák esetén erre a termékre a gyártó 3 év
garanciát vállal. A garancia nem vonatkozik a következő esetekre:
normális elhasználódásból, 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.

