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IP 66

ULTRAWIDE

stormproof

Made in France

+ ACCU 2 ULTRA

210 g

ACCU 2 ULTRA

160 g

E52ACW ULTRAWIDE
E525000B (250810)

370 g

ULTRA FAST CHARGER

INDIVIDUAL FUNCTIONING TEST
3 YEAR GUARANTEE
PATENTED

Miniplan 1 recto

CAHIER

ULTRAWIDE

Charge the batteries before the first use. / Chargez les batteries avant la première utilisation.

105 mm

Battery charge indicator

3h
Green / vert
Orange / Orange

CAHIER

LED class 2 - EN60825-1 : 1994

CONNECT

E525000B (250810) miniplan 1 recto

E52ACW ULTRAWIDE
E525000B (250810)

(EN) Do not stare directly into the beam. This lamp is not recommended for children.
Temperature / Température
(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.
DISCONNECT
(IT) Non guardare direttamente il fascio luminoso. Lampada sconsigliata ai bambini.
- 30°C mini
(ES) No mire el haz luminoso directamente. Esta linterna no está aconsejada para niños.

Miniplan 1 recto

ULTR

PUSH

PUSH

- 22°F mini

105 mm

Red / Rouge

Made in France

103 mm

Drying / Séchage

ULTR

+ ACCU
370

IP 66

ULTRAWIDE

- 30°C mini
- 22°F mini

stormproof

Made in France

Drying / Séchage

ULTRAWIDE

+ ACCU 2 ULTRA
Protecting the environment
Protection de l’environnement
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INDIVIDUAL F
3 YEAR GUAR
PATENTED

E525000B (250810) miniplan 1 recto

CAHIER

Temperature / Température

®

Protecting the environment
Protection de l’environnement

(EN) Do no
(FR) Ne pa
(DE) Sehen
(IT) Non gu
(ES) No mi

Clipping/unclipping the Battery / Clippage & déclippage de la batterie

1

A

2

3

OFF
1

Clic!

U
R

Transport

2

Clic!

3

2

Lighting performance / Performances d'éclairage

CAHIER

Brightness
Quantité de lumière

Clipping/unclipping the lamp / Clippage & déclippage du boîtier lampe
Clipping

Clic!
103 mm

CAHIER

Unclipping

1

ACCU 2
ULTRA

Lighting modes selector / Sélection du mode d’éclairage
OFF
1

105 mm

Transport

ULTRA extension17m
cable
Rallonge ULTRA

ACCU 4
ULTRA

2

Accessories / Accessoires
Lighting performance / Performances d'éclairage
ULTRA extension cable
E55950
Rallonge
ULTRA
Brightness
Wide flood beam
Faisceau large
et homogène

TEST : 20°C

E55940
Mode 2

Bike handlebar mount for ULTRA headlamps
Fixation guidon gamme
ULTRA 25h 32m
17m

E55930

9h

Bike helmet mount for ULTRA headlamps
Fixation casque vélo ULTRA

ACCU 4 ULTRA

ACCU 4
ULTRA

1h30

44h
+ 15min

41m

+ 15min

+ 10min

17m

Mode 3

2

525000B (250810) miniplan 1 verso

3h15

4h45 59m
+ 20min

32m

16h
+ 25min

41m

E55400

Ultra fast charger ULTRA
Chargeur rapide ULTRA

E55800

Elastic straps for ULTRA
Elastique lampes pour ULTRA

E51999

E52ACW_ULTRA WIDE_E525000B (300810)
ACCU 2 ULTRA

E55450

9h30 59m
+ 30min

105
mm9h
32m

44h

+ 15min

Mode 3

41m

+ 15min

32m

16h
+ 25min

3h15
+ 45min

Mode 4

4h45 59m
+ 20min

41m

E55950

9h30 59m

+ 30min

Caving helmet mount for ULTRA
headlamps
Fixation casque spéléologie
pour lampes gamme ULTRA

E55940

Bike handlebar mount for ULTRA headlamps
Fixation guidon gamme ULTRA

E55930

Bike helmet mount for ULTRA headlamps
Fixation casque vélo ULTRA

E55920

ACCU 4 ULTRA

E55400

Spare parts / Pièces de rechanges

+ 30min

B
F

A

1h30

E55920

Spare parts / Pièces de rechanges

in

Mode 4

E525000B (250810) miniplan 1 verso

300 Lumens

Mode 2

+ 10min

Accessories / Accessoires

4

Caving helmet mount for ULTRA
headlamps
Fixation casque spéléologie
pour lampes gamme ULTRA
Mode 1

25h

3

3

Quantité de lumière

Mode 1

17m

2

Clic!

4

300 Lumens
TEST : 20°C

B
F

Wide flood beam
Faisceau large
et homogène

Ultra fast charger ULTRA
Chargeur rapide ULTRA

E55800

Elastic straps for ULTRA
Elastique lampes pour ULTRA

E51999

ACCU 2 ULTRA

E55450

1h30

S

+ 30min

3h15
+ 45min

E525000B (250810) miniplan 1 verso

1

ACCU 2
ULTRA

C
h
F
p

4

CAHIER

Unclipping

E

in

Lighting modes selector / Sélection du mode d’éclairage

Clipping

U
C

E
E

A

Széles, homogén fénycsóvát adó, szuperhatékony fejlámpa.
Sokoldalúan használható, alkalmas többek között barlangászásra,
gyalogtúrákra, hegymászásra, síelésre.
IP66 védelmi fokozat.

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.

Első használat előtt

Elektromágneses összeférhetőség

(HU) MAGYAR

Felhasználási terület

Töltse fel maximálisan az akkumulátort a Petzl CHARGEUR
RAPIDE ULTRA akkumulátortöltővel. Erről olvassa el az "Energia" c.
bekezdésben leírtakat, és járjon el ennek megfelelően.

Ki- és bekapcsolás, fényerőszabályozás

Az ULTRA WIDE fejlámpánál 4 fényerőfokozat közül
választhatunk (1., 2., 3. és 4. fokozat).
Az ULTRA WIDE szabályozott fejlámpa. Az akkumulátorra megadott
teljes üzemidőn keresztül azonos fényerőt biztosít. Mielőtt az
akkumulátorok teljesen lemerülnének, a lámpa automatikusan a
minimális fényerejű takarék-üzemmódra vált.
Hőszabályozás
Az ULTRA WIDE 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.
Energia
ULTRA Petzl (Lítium) akkumulátorok:
- ACCU 2 ULTRA (E55450): 2000 mAh,
- ACCU 4 ULTRA (E55400): 4000 mAh.
Ezek az akkumulátorok használat előtt kizárólag a Petzl CHARGEUR
RAPIDE ULTRA (cikksz. E55800) akkumulátortöltővel tölthetők fel.
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 TAKARÉK-üzemmódba vált, amire a felhasználót villogással
figyelmezteti.
4. fokozatban => 4 egymást követő fényerőcsökkenés (3., 2., 1. és
takarék-üzemmód).
3. fokozatban => 3 egymást követő fényerőcsökkenés (2., 1. és
takarék-üzemmód).
2. fokozatban => 2 egymást követő fényerőcsökkenés (1. és takaréküzemmód).
1. fényerőfokozatban => 1 fényerőfokozatot csökken (takarékra vált).
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 lítiumionos 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.
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.
ULTRA Petzl E55800 GYORSTÖLTŐ
Ez a töltő a mellékelt adapter dugasszal az egész világon
használható (100-240 V~, 50/60 Hz).
Töltési idő
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 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
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Elektromágneses összeférhetőség tekintetében megfelel a 89/336/
CEE irányelv előírásainak.

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 Petzlhez.

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.
Soha ne nézzen bele egyenesen a világító lámpába.
A lámpatest le- és felcsatolása.
Az ULTRA lámpák rögzítése biciklikormányra.
Az ULTRA lámpák rögzítése kerékpárossisakra.

