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Introduktion 
Tillykke med anskaffelsen af Deres opladelige og transportable arbejdslampe 

T2. De opfordres til at læse denne vejledning igennem for at få det fulde udbytte 

af lampen. 

Rundt om T2-lampen 
På illustrationen til højre ses forskellige nummererede detaljer ved lampen: I 

resten af denne vejledning henvises 

til disse numre. 

1. Drejelige led, der lader Dem 

placere og vinkle lampen og 

dens lys som De ønsker det. 

2. Baggrunds-belysning 

indbygget i lampearmens 

bagside. 

3. Stik til opladning 

4. Betjeningspanel på lampens 

fod, med: 

a. Indikatorlys for opladning 

b. Knap til betjening af 

baggrundsbelysningen 

(nr. 2) 

c. Knap der reducerer 

lysstyrken 

d. Tænd/sluk-knap 

e. Knap der forøger 

lysstyrken 

f. Knap til valg af farvetemperatur 

5. Ladekabel. 
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Opladning 
Deres T2-arbejdslampe har et genopladeligt batteri indbygget i lampens fod. Til 

opladning af dette batteri medfølger et særligt kabel (nr. 5 på illustrationen 

nedenfor til højre); det mindste af de to stik på dette kabel passer ind i 

ladestikket på bagkanten af lampefoden (nr. 3 på illustrationen til højre), mens 

det større stik sættes i enten et USB-stik på en 

computer, tablet eller 

lignende, eller i en standard 

5V oplader med et passende 

USB-stikhul (ofte medleveret 

til mobiltelefoner og andre 

typer transportabel 

elektronik). 

Mens lampen lades op, lyser 

det lille indikatorlys på 

betjeningspanelet (nr. 4a på illustrationen ovenfor) hvidt. 

Når det hvide lys slukker, er lampen ladet helt op. 

Tænd og sluk 
Lampen tændes og slukkes med en let berøring af den midterste knap på 

betjeningspanelet (nr. 4d på illustrationen på side 2). 

Justering og sammenfoldning af lampen 
Lampens arm og hoved er forsynet med drejeled, så De kan placere og vinkle 

lampehovedet efter behov og ønsker. Lampehovedet kan drejes cirka 45 grader 

til hver side, og lampearmen har et ”hængsel” både ved foden og ved 

lampehovedet. 

Bemærk at lampen kan foldes sammen ved at dreje lampehovedet ned mod 

lampearmen, og dernæst dreje lampearmen frem mod Dem selv, til den ligger 

parallelt med bordet. 

  

Bemærk: Der 

medfølger ikke 

en lysnet-

adapter til 

opladning. 

Bemærk: 

Lysnetadaptere 

med et standard 

mikro-USB-stik 

kan ikke 

anvendes. Det 

er nødvendigt at 

benytte det 

medleverede 

kabel til 

opladning af T2-

arbejdslampen. 
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Justering af lysstyrken 
Lampen kan indstilles til seks forskellige lysstyrker ved hjælp af knapperne med 

plus- og minus-symboler (hhv. nr. 4e og 4c på illustrationen på side 2): 

• For at reducere lysstyrken, skal De berøre knappen med minus-symbolet 

(nr. 4c) 

• For at forøge lysstyrken, skal De berøre knappen med plus-symbolet (nr. 

4e) 

Valg af farvetemperatur 
Lyset i lampen kan indstilles til tre forskellige farvetemperaturer. For at skifte 

farvetemperaturen, skal De berøre knappen markeret med et symbol af tre 

cirkler (nr. 4f på illustrationen på side 2). De kan vælge mellem: 

• 3000K, som er et ”lunt”, let gyldent lys, 

• 5000K, som har et køligt skær omtrent som dagslyset uden døre, og 

• 3800K, som er et nærved neutralt hvidt lys. 

Baggrundsbelysning 
Ud over lyset i lampehovedet er der en ekstra lyskilde indbygget i lampearmens 

bagside. Dette ekstra lys kan benyttes sammen med den primære lyskilde i 

lampehovedet, til at belyse omgivelserne omkring det De arbejder med under 

lampen, eller det kan tændes uafhængigt af lyset i lampehovedet, f.eks. som en 

dæmpet ”natlampe”. 

Baggrundsbelysningen betjenes med knappen mærket med en månesegl (nr. 

4b på illustrationen på side 2). Ved at trykke en eller flere gange på denne knap 

kan De vælge mellem: 

• Slukket baggrundsbelysning 

• Baggrundsbelysning ved fuld styrke 

• Baggrundsbelysning ved halv styrke 
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Sikkerheds- og vedligeholdelsesanvisninger 
• Forsøg ikke at skille lampen ad. Trænger den til reparation, bør De 

henvende Dem til Lys og lup, eller til en kvalificeret elektroniktekniker. 

• Undgå at vippe lampens arm eller hoved for langt bagover. Når De 

justerer på lampens stilling, bør det ske med langsomme, rolige 

bevægelser. 

• Anbring lampen på en flad, vandret overflade for at undgå at den vælter. 

• Undgå at bruge eller opbevare lampen på steder med høje temperaturer 

eller høj fugtighed. Lampen er ikke vandtæt, så undgå at spilde væsker på 

den. 

• Ved rengøring skal ladekablet være frakoblet. Rengør lampen med en 

blød, tørklud, uden brug af ”stærke” rengøringsmidler eller 

opløsningsmidler (f.eks. sprit). 

Tekniske specifikationer 
Strømforbrug: 0,1 – 5 W, afhængig af om én eller begge lyskilder er i brug, og 

deres respektive lysstyrker. 

Lyskilder: Fast indbyggede LED (også kaldet lysdioder) – disse lyskilder holder 

til mindst 30.000 timers drift. 

Farvetemperaturer (i lampehovedet): 3800 kelvin, 3000 kelvin og 5000 kelvin. 

Batterikapacitet: 2600 milliamperetimer. 

Drifttid per opladning: Fra 3½ til 100 timer, afhængig af valgte lysstyrker. 

Strømforsyning: 5 volt, 2 ampere, jævnstrøm. 

Materiale: ABS-plast og polykarbonat. 

Farve: Hvid 

Vægt: 676 gram 

Brugstemperatur: Fra –10 til 40 grader celsius 

 


