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Gebruiksaanwijzing  
  
ALGEMEEN 
Lees en bewaar de gebruiksaanwijzing 
De gebruiksaanwijzing hoort bij deze BLUFIXX LED-zaklamp. (hierna ”ledlamp” genoemd). Ze bevat belangrijke 
informatie over het gebruik. 
Lees de gebruiksaanwijzing, vooral de veiligheidsinstructies, zorgvuldig alvorens de ledlamp te gebruiken. De niet-
naleving van deze gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstige verwondingen en schade aan de ledlamp. 
De gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de normen en regels die gelden in de Europese Unie. Respecteer de 
richtlijnen en wetgeving die specifiek in het buitenland gelden. 
Bewaar de gebruiksaanwijzing voor verdere raadpleging. Als u de ledlamp aan derden bezorgt, overhandig zeker 
deze gebruiksaanwijzing. 
 
Verklaring van symbolen 
	
	
	

Producten gemarkeerd met dit symbool beantwoorden aan alle toe te passen 
gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Unie 

 

Waarschuwing! Optische straling! 

	
	

	

 
Niet in de lichtbron kijken 

	
	

	

Dit symbool duidt aan dat de constructie van het product beantwoordt aan de 
beschermingsklasse III 

	
	
	

 

  
  
  
  
  
Het geleverde pakket bevat 2 x 1,5-V-batterijen van het type LR03 (AAA) 
  
VEILIGHEID 
Eigenlijk gebruik  
De ledlamp is uitsluitend ontworpen voor het uitharden van BLUFIXX producten. 
Gebruik de ledlamp uitsluitend op de manier die wordt beschreven in de gebruiksaanwijzing. Elk ander gebruik 
geldt als oneigenlijk en kan schade veroorzaken. De ledlamp is geen speelgoed voor kinderen. 
De fabrikant of handelaar is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door oneigenlijk of verkeerd gebruik. 

Veiligheidsinstructies 
	
	
	

WAARSCHUWING! 
 

Waarschuwing! Optische straling! 
De ledlamp overschrijdt de grenswaarden van de "vrije groepen" volgens EN 62471. Het 
netvlies loopt risico door blauw licht 400 nm - 780 nm. Houd de volgende afstanden aan: 
Risicowaarde van blootstelling EHV: 2,24 m 
Gevaarlijke afstand (HD): 1,97 m 
Vanaf een gevarenafstand van 1,97 m valt het product in risicogroep 1. 

RISICOGROEP	2 
OPGELET! 

MOGELIJK	GEVAARLIJKE	OPTISCHE	STRALING!	Bij	gebruik	niet	in	de	
lamp	kijken.	Kan	schadelijk	zijn	voor	de	ogen. 
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Gevaar voor letsel!Ondeskundige omgang met de ledlamp kan tot letsel leiden●  Kijk daarom onder geen beding 
tijdens het gebruik in de ledlamp of de lichtbundel! Gebruik geschikte UV-filters of een veiligheidsbril volgens CE-
EN 166 om oogletsel te voorkomen. Vermijd ook langdurige blootstelling van de huid of andere weefsels.●  Houd 
de ledlamp altijd buiten het bereik van kinderen en vermijd het gebruik van de lamp wanneer er kinderen in de buurt 
zijn!●  Geef de ledlamp nooit aan ongetrainde personen of kinderen en laat deze nooit onbeheerd achter.●  Gebruik 
de ledlamp niet in de nabijheid van brandbare en ontvlambare plaatsen of materialen.●  Stel de ledlamp nooit bloot 
aan extreme belastingen zoals hitte, koude en direct zonlicht. Houd de ledlamp ook uit de buurt van radiatoren, 
kachels en andere verwarmingsapparaten.●  Open de ledlamp niet en steek geen voorwerpen in de openingen.●  
Dompel de ledlamp nooit onder in water of andere vloeistoffen.●  Probeer niet om de ledlamp te vervangen. De led 
kan niet worden vervangen. Verwijder de ledlamp bij beschadiging. 

WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES VOOR BATTERIJEN 
	
	
	

WAARSCHUWING! 
  
● Bewaar zowel nieuwe als gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen. 
● Als u vermoedt dat een batterij werd ingeslikt of op een andere wijze in het lichaam is beland, raadpleeg dan 
meteen een arts. 
● Raak lekkende batterijen uitsluitend aan met handschoenen en voer ze adequaat af. 

INGEBRUIKNEMING 
	
	

	

De ledlampen kunnen worden gebruikt met twee AAA batterijen. Schroef voor de plaatsing van de batterijen de 
afsluitdop open. Plaats twee batterijen van het type LR03 met de pluspool naar de lampenkop. Draai de ledlamp 
opnieuw dicht. 
Let bij de plaatsing van de batterijen op de juiste pool. Verkeerd geplaatste batterijen kunnen eventueel de 
elektronica van de lamp vernielen! De pluspool van de batterij moet steeds wijzen naar de led.  
GEBRUIK 
	
	

	

Druk de eindkapschakelaar volledig in om de lamp in- of uit te schakelen. 
  
TECHNISCHE GEGEVENS 
 Artikelnummer:  

Model:  BF _ 405 Mod.4 
Risicogroep:  2 
Beveiligingsklasse:   III 
Materiaal behuizing:  aluminium 
Lichtstroom:  bijv. 70 lm, 1 W 
Batterijen:  2x 1,5 V DC, LR03 (AAA) 

AFVALVERWIJDERING 
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Verpakking afvoeren 
Sorteer en voer de verpakking af. Voeg papier en karton bij papierafval, folies bij de inzameling 
van recyclebare materialen 

  
  
  
	
	

	

Oude apparatuur afvoerenMocht de ledlamp niet meer nodig zijn, dan is iedere consument 
wettelijk verplicht om oude apparaten gescheiden van het huishoudelijk afval in te 
leveren, bijvoorbeeld bij een inzamelpunt in zijn gemeente of stadswijk. Daarmee wordt 
zekergesteld dat oude apparaten op de juiste manier worden gerecycled en dat negatieve 
effecten op het milieu worden vermeden. Daarom zijn elektrische apparaten voorzien van het 
hier afgebeelde symbool. 

	
	

	

Batterijen en accu's mogen niet bij het huishoudelijk afval 
Als consument bent u wettelijk verplicht om alle batterijen en accu's in te leveren bij een 
inzamelpunt in uw gemeente/stadswijk of in de handel, zodat ze op een milieuvriendelijke 
manier kunnen worden verwijderd. 

	


