
CLIP-ON LIGHT PRO
Onneksi olkoon, teit hyvän hankinnan! 
Avanto Lifestyle® -Clip-on Light Pro on suunniteltu aktiiviseen liikkumiseen pi-
meässä. Se parantaa turvallisuuttasi liikenteessä ja liikkuessasi pimeällä. Valon voit 
kiinnittää magneetilla vaatteisiisi. Avanto Lifestyle® -valo on myös huippu lahjaidea 
ihmiselle, jolla on jo kaikkea, mutta pieni lisäturvallisuus ei olisi haitaksi.

KÄYTTÖOHJE

KÄYTTÖ:
Avaa lampun kiinnitinosa (A) ja kiinnitä, taskuun, paidan kaulukseen. heijastinliiviin 
tai vyötärölle. Huom! Jotta magneetti kiinnittyisi kunnolla, kiinnityskohta magneetin 
välissä tulee olla ohutta kangasta. Varmista kiinnitys ravistamalla kiinnityskohtaa, 
jotta valo ei irtoa.

Kätevä työvalo: Valon voi kiinnittää mihin tahansa magneettiseen metalliin.
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KÄYTTÖ VIRTANAPISTA (B)
Yksi painallus - Valo päällä 100% teho (Akun kesto n.3h)
Toinen painallus - Valo päällä 70% teho (Akun kesto n.4h)
Kolmas painallus - Valo päällä 50% teho (Akun kesto n.5h)
Neljäs painallus - SOS -vilkkuvalo
Viides painallus - Valo pois



Tärkeää! Älä jätä valoa palamaan ilman valvontaa! Valossasi on Lithium polymer -tyyppinen 
akku. Tällainen akku luovuttaa virtaa ja valo palaa kirkkaasti, eikä himmene, kunnes virta on 
lähes loppu. Kun valo alkaa selvästi himmetä ja varaustaso näyttää yhtä valoa, akku on tällöin 
lähes lopussa, sammuta tällöin valo. Akun syväpurkaus vahingoittaa akkua ja lyhentää akun 
käyttöikää. Akku kestää n.600 latauskertaa oikein käytettynä. Mikäli valo on käyttämättä 
pitkiä aikoja, lataa se ennen säilytystä, jotta akku ei syväpurkaudu.

*Akun varaustilan näyttävä valo

LATAAMINEN
Akku on ladattu tehtaalla ja valo on heti käyttövalmis. Avaa suoja kansi ja kytke mu-
kana tullut Usb-johto latauspistokkeeseen (C), kytke johdon toinen pää sopivaan USB 
virtalähteeseen(Esim. Kännykän laturi, tietokone, vältä suurteho -latureita, ne saatta-
vat vahingoittaa akkua!)
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TURVAOHJEET JA VAROITUKSET
Tuotteen käyttötarkoitus

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä suuren 
kirkkauden mahdollisesti aiheuttaman vaaran vuoksi. Tuotetta 
tulee käyttää ohjeiden mukaisesti.

Turvaohjeet
Säilytettävä turvallisessa paikassa poissa lasten ulottuvilta. Pieniä osia ei saa niellä. 
Tuote ei sovellu alle 6v lapsille, ja ohjeita tulee noudattaa tarkkaan vahinkojen vält-
tämiseksi.
•  Käytä tuotetta vain -20 ja 60 °C:n välisellä lämpötila-alueella äläkä altista sitä 
suoralle kuumuudelle ja jatkuvalle auringonvalolle.
•  Vältä altistamista liuottimille ja/tai höyryille.
•  Vältä pitkäaikaista altistamista voimakkaalle tärinälle.
•  Älä käytä räjähdysherkissä tiloissa tai muilla alueilla, joissa saattaa olla tulenarko-
ja kaasuja.

Käsittely ja tuotteen käyttö
• Älä aiheuta tuotteeseen oikosulkua millään tavalla.
• Jos tuote on pitkään pois käytöstä, lataa akku ennen säilytystä. Akun varaus taso 
laskee noin 5% kuukaudessa käyttämättömänä.
•   Käsittele tuotetta huolellisesti.

Kunnossapito ja korjaus
• Älä yritä muokata tai korjata tuotetta. Toimintahäiriössä ota yhteys asiakaspal-
veluumme (www.avantolifestyle.fi) Autamme sinua mielellämme.
• Säilytä tuote pienten lasten (alle 6v) ulottumattomissa.
• Älä altista paristoja / ladattavia akkuja yli 60 °C:n lämpötilalle (esim. suora aurin-
gonvalo tai avotuli).
• Jos tuote on pitkään pois käytöstä, lataa akku ennen säilytystä.
• Hävitä tuote paikallisten ohjeiden mukaisesti.
• Älä käytä puhdistusaineita, jotka voivat vahingoittaa tuotetta ja puhdista pehme-
ällä liinalla naarmujen välttämiseksi.



TEKNISET TIEDOT:
Lumenit: 300lm / 200lm / 150lm

Toiminta-aika: 3h/4h/5h (Pakkanen saattaa lyhentää akun kestoa)

Pölyn- ja Vedenkestävyys: IP55, suojattu pölyltä ja sateelta

AKKU: Li-Polymer 

Paino: 60g

Takuu: 5v

Avantolifestyle.fi


