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MYOLITE 3 E32P

MYOLITE E31P

water resistant

INDIVIDUAL FUNCTIONING TEST
3 YEAR GARANTEE
Patented

104 g + 70 g (    x 3) = 174 g

110 g + 70 g (    x 3) = 180 g
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(EN) Spare parts
(FR) Pièces 
de rechange
(DE) Ersatzteile
(IT) Pezzi 
di ricambio
(ES) Piezas 
de recambio

(EN) Spare bulb
(FR) Ampoule de rechange
(DE) Ersatzbirne
(IT) Lampadina di ricambio
(ES) Bombilla de recambio

E26615 
Lens assembly (bezel + reflector)
Bague optique (vitre + réflecteur)

E04999 
Headlamps Elastic straps 
Elastique lampes frontales 

FR0261 BLI 
Standard MYOLITE flange bulb 4,5V
Ampoule standard MYOLITE 4,5V

FR0281 BLI 
Xenon halogène MYOLITE flange bulb 4,5V 
Ampoule Xénon halogène MYOLITE 4,5V

Xenon halogen bulb

(EN) Drying
(FR) Séchage
(DE) Trocknen
(IT) Asciugamento 
(ES) Secado

+ 60 C maxi
+ 140 F maxi

(EN) Temperature
(FR)Température
(DE) Temperatur
(IT) Temperatura
(ES) Temperatura

(EN) Storage
(FR) Stockage
(DE) Lagerung
(IT) Conservazione
(ES) Almacenamiento

TOPSTRAP E32999
TOPSTRAP elastic band
Elastique TOPSTRAP

Topstrap 

Close

Open

turn
pull

1 2

Lock

Unlock

Lock

On

Off

AA x 3 (1,2V - 1,5V)

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

Ki- és bekapcsolás, fényerőszabályozás, fókuszálás
Ki- és bekapcsolás valamint zoomolás egyetlen mozdulattal: 
a MYOLITE gyűrűjének elcsavarásával. A LED-ekkel 
ellátott MYOLITE lámpáknál mindkét fényforrás, a xenon 
halogén izzó és a LED-ek is a bekapcsológyűrű segítségével 
működtethetők. Elsőként a LED-ek kapcsolhatók be, 
ha energiatakarékos fényforrásra van szükség közvetlen 
környezetünk megvilágításához, másodszor pedig a nagy 
hatótávolságú halogén izzó hozható működésbe. A xenon 
halogén izzó fénye fókuszálható a keskeny «spot» csóvától a 
széles fénycsóváig.
A kapcsoló lezárása (Lock)
Ügyeljen arra, hogy kikapcsolt állapotban mindig zárja le 
a lámpa bekapcsológyűrűjét. Ha a lámpa hátizsákban vagy 
egyéb zárt térben véletlenül bekapcsolva marad, a halogén 
izzó által termelt hő károsíthatja a reflektort.
Izzócsere
A bekapcsológyűrűt tekerje el a jelzésig. A tekerés során a 
gyűrűt szabad egy kicsit erőltetni. 
Ügyeljen arra, hogy a halogén izzó ne égesse meg a kezét.
Karbantartás
A LED-s fényforrást nem lehet kivenni. A LED-ek 
élettartama igen hosszú. A bekapcsológyűrűbe vagy az 
elemtartóba került víz meghibásodást okozhat. Nedves 
környezetben való használatot követően vegye ki az elemeket, 
csavarja le a bekapcsológyűrűt, és távolítsa el az izzót. 
Szárítsa ki nyitott állapotban a lámpát (a bekapcsológyűrűt 
és az elemtartót).
Meghibásodás
Vizsgálja meg az elemeket és azok polaritását. Ha a polaritás 
nem egyezik az elemtartó falán feltüntetett jelzéssel, a xenon 
halogén izzó működik ugyan, de a LED-ek nem. Tartsa 
be az elemtartó ábráján látható útmutatást. Vegye ki és 
helyezze visza az izzót. Próbálja ki a lámpát tartalék izzóval. 
Ellenőrizze, hogy az érintkezők nem korrodáltak-e. Szükség 
esetén óvatosan kaparja le róluk a rozsdát. 
Ha a lámpa ezek után sem működik, forduljon bizalommal a 
Petzl-hez vevőszolgálatához.
Elemek
Használjon alkáli elemeket vagy NiMH akkumulátorokat.
MYOLITE 3
Az olyan lámpákhoz, melyekben nincs elektronikus 
szabályozórendszer, ne használjon Lithium elemeket. 
A Lithium elemek sajátossága, hogy bennük magasabb 
a feszültség, ami a lámpa túlmelegedését és a LED-ek 
károsodását okozhatja.
MYOLITE
Az olyan lámpákhoz, melyekben van elektronikus 
szabályozórendszer, szabad Lithium elemeket használni, 
melyek kisebb súlyúak, és alacsony hőmérsékleten hosszabb 
üzemidőt biztosítanak. 
Ezzel szemben a Lithium elemekkel rövidebb lesz az izzók 
élettartama.
VIGYÁZAT, VESZÉLY: tűz- és robbanásveszély.
- Fokozottan ügyeljen az elemek helyes polaritására, kövesse 
az elemtartón látható ábra útmutatását. Ha az egyik elem 
fordítva van behelyezve (két + vagy két - pólus érintkezik), 
annak belsejében percek alatt olyan kémiai reakció játszódik 
le, melynek során robbanásveszélyes gázok és maró anyagok 
szabadulnak fel. 
Ennek jele: új elemek esetén is gyenge fényerő jelzi, hogy egy 
vagy több elem fordítva van behelyezve. 
Ha kétsége merül fel az elemek polaritását illetően, azonnal 
kapcsolja ki a lámpát és ellenőrizze az elemek polaritását. 
Ha a reakció már megkezdődött, óvja szemét a sérüléstől. 
Kinyitás előtt tekerje körül egy ronggyal az elemtartót, hogy 
a folyadék ne érintkezzen a bőrével. 
Ha az elemből kilépő folyadék a bőrrel érintkezett, azonnal 
öblítse le bő tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz. 
- Ne használjon különböző márkájú elemeket vegyesen. 
- Ne használjon új és használt elemeket vegyesen. 
- Hosszantartó tárolás időtartamára vegye ki az elemeket az 
elemtartóból. 
- Ne próbáljon meg feltölteni olyan elemeket, melyek nem 
újratölthetőek. 
- Az elemeket ne zárja rövidre, mert az égési sérüléseket 
okozhat. 
- Ne próbálja az elemeket felnyitni. 
- Ne dobja a használt elemeket a tűzbe. 
- Az elemeket gyermekektől tartsa elzárva. 
ÓVINTÉZKEDÉSEK: A lámpa megóvása (érintkezők 
oxidációja) és az elemek kifolyásának elkerülése érdekében 
ne használja az elemeket azok teljes lemerüléséig, és 
vigyázzon, hogy az elemtartóba ne kerüljön víz.
Környezetvédelem
A fejlámpák, izzók, elemek és akkumulátorok 
újrahasznosítható hulladékot képeznek. Ne dobja a háztartási 
szeméttárolókba. Tájékozódjon lakóhelyén a használt elemek 
biztonságos elhelyezésének lehetőségéről. Ezzel nagyban 
hozzájárulhat a környezet- és egészségvédelemhez.
Elektromágneses összeférhetőség
Elektromágneses összeférhetőség tekikntetében 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 
szakszervízben történt javításból vagy átalakításból, helytelen 
tárolásból valamint balesetekből, hanyagságból vagy nem 
rendeltetésszerű használatból eredő károk.
Felelősség

A PETZL nem vállal felelősséget semmiféle olyan 
káreseményéert, amely a termék használatának közvetlen, 
közvetett, véletlenszerű vagy egyéb következménye.

A világítás hatékonysága
A Petzl kifejlesztett egy új, igen szigorú és pontos mérési 
módszert, melynek segítségével meghatározható a lámpák 
világítótávolsága, üzemideje és a fényáram mennyisége. Ezzel 
a fejlámpák adatai egymással összehasonlíthatóvá váltak.
Részletes információ a www.petzl.com intenetes honlapon 
található.
Világítótávolság
Minden mérés 0,25 lux fényerőig történik. Ez az érték 
megfelel a teliholdas éjszaka világosságának.  
Az elemek feltöltöttségének csökkenésével a fényerő is 
csökken, ezért a világítótávolságot meghatározzuk: 
- T 10h: a lámpa legnagyobb kapacitása. 
- T 0h30: gyakori, rövid használat. 
- T 10h: - T 10h: egy éjszakán át tartó folyamatos használat. 
- T 30h: három éjszakán át tartó folyamatos használat.
Különleges eset: Különleges eset: szabályozott LED-ek = 
állandó fényerő.
A táblázatban speciális ikon jelöli a világítótávolságot és azt 
az időtartamot, amíg a lámpa ezt biztosítja.
Üzemidő (a világítás időtartama)
Ha az üzemidő meghatározása során a fényerő 2 m 
távolságban 0,25 lux alá csökken, akkor a mérést 
befejezettnek tekintjük, mivel véleményünk szerint ez a 
fényerő már gyakorlatilag nem használható.
A fény mennyisége: lumen (a fényáram)
A fényáram mérése megadja a lámpa által minden irányban 
kibocsátott fénymennyiség összegét. 
Ez a mérés kiegészíti az üzemidő mérését. A különböző 
fényforrások ugyanakkora világítótávolság esetén kisebb vagy 
nagyobb intenzitással világíthatnak.


