Technische Fiche

OPLAADBARE LED BATON
KENMERKEN
* Hoge zichtbaarheid in noodsituaties - tot 1000m
* Geschikt als handsignaal bij bijvoorbeeld oversteekplaatsen
* Voorzien van een sterke magneet
* Waterdicht, schokbestendig en overrijdbaar
* 5 verschillende flitspatronen
* Eenvoudig en stel te gebruiken met 1 druk op de knop
* Oplaadbare lithium - ion batterij
* Tamponbedrukking mogelijk
GEBRUIKSAANWIJZING
* De LED baton kan op de grond of d.m.v. de magneet, op een voertuig worden geplaatst.
* Kan gebruikt worden als handsignaal
* De LED baton is waterdicht en kan dus ook op of in het water worden gebruikt.
* Druk op de aan/uit schakelaar en de LED baton start.
* Door opnieuw op de schakelaar te drukken, doorloopt U één na één de verschillende flitspatronen
* Door de schakelaar ingedrukt te houden schakelt U de LED baton uit. Bij uitschakeling zal de LED baton twee korte
flitsen geven.
* Geleverd met een Flex-it drievoet waardoor de LED baton rechtop kan worden geplaatst op het wegdek.
* Inclusief oplader voor netspanning en oplader voor gebruik in de wagen (12V)

LED kleuren: ORANJE of BLAUW
Speciale verpakkingen en
opdrukkingen mogelijk
Opmerkingen:
1 Blauwe LED versies hebben slechts 70 tot 80% van de maximale gebruiksduur.
2 De LED baton heeft een stand-by functie waardoor hij mag aangesloten blijven op
de oplader zonder dat de batterij wordt beschadigd. Zo blijft Uw LED baton altijd
klaar voor gebruik.
3 Een opgeladen batterij zal zijn lading behouden voor +/- 90 dagen.

SPECIFICATIES
Afmetingen:
Dia. 4.5 cm - H. 27 cm
Gewicht:
230 gr.
Aantal LED:
14
Batterij:
Lithium-Ion 3.7 V - 750 mAh oplaadbaar
Bewaring:
-40° C tot 60° C
Samenstelling:
PC en TPE
Verpakking:
Per stuk in doos of per 3 in koffer
CE en ROSH gecertifieerd door de fabrikant
Extra:
∙Plasticor Infra est un nom commercial de Plasticor NV. Plasticor NV se réserve à tout moment le droit de modifier les spécifications techniquessans informer explicitement ses clients, pour
autant que ces modifications n'influencent pas l'aspect visuel ou l'usage du produit.
∙Nos Conditions Générales de Vente sont toujours applicables, disponible sur demande.

