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Lygte model EBL301E 

 

 

Tekniske specifikationer for model EBL301E: 

LED: CREE XM-L2 U2 (max. 10W) 

Output: max. 900 Lumen 

Lygtehoved og reflektor: aluminium T6061 (anodiseret), vandtæt (IPX6). Dimensioner: 51mm (længde) x 34 (26)mm 
(diameter) 

Lygteglas: hærdet, modstandsdygtig over for ridser og skrammer 

Vægt (uden batteripakke): 82g 

Lysfunktion (3 indstillinger): kraftig – medium – blink. Brugstid 3,5 – 8 timer afhængig af valgte funktion. Indstillet på 
kraftigste lysstyrke ca. 3,5 time, ved medium ca. 8 timer, ved blink ca. 4 timer (på fuldt opladet accu) 

Oplader: input 100 – 240v. LED indikerer i oplader for tilsluttet og lader (rød diode), (grøn diode). Output 8,4V DC 1A. 
Opladetid ca. 4 timer ved tom accu 

Batterikapacitet: 1 x 6000mAh (4 x 1500 mAh) i vandtæt design 

Lygten leveres med: 

Lygtehoved 

Batteripakke 

Oplader 

Hjelmadapter 

2 gummistropper til montering på styr, o.a. 

Vigtigt: 

Oplad altid batteriet på et tørt sted. Skil ikke batteripakke eller lygtehoved ad. 

Lygtehoved kan blive varmt ved lang tids brug, så vær varsom ved berøring. 

Der ydes 24 måneders reklamationsret fra købsdato mod fremvisning af købsfaktura. Reklamationsretten dækker ikke 
påførte skader, forkert anvendelse eller almindelig slitage. 

Bemærk: 

EBL301E lever op til nyeste krav i Cykelbekendtgørelsen. 
Grundet det meget kraftige lys bør man ikke kikke direkte i lysstrålen eller lyse andre personer i øjnene. 
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Betjeningsvejledning (vi henviser til billedserie): 

Billede 1: Forbind batteripakke med netadapter for opladning. Opladetid ca. 6 timer. Indikator på netstik indikerer 
med grøn diode, når batteripakke er fuldt opladet 

Billede 2 +3:Brug de medfølgende gummistropper ved montering af lygte på styr  

Billede 4: Forbind lygtehoved og batteripakke 

Billede 5: Ved tryk på lygtehovedknap tændes lygte og de forskellige indstillinger kan aktiveres: 1 tryk tænder lygten 
på fuld styrke, tryk igen vil indstille lygten på 25% lysstyrke, 1 tryk mere vil aktivere lygtens blinkfunktion og ved 
yderligere tryk slukkes lygten 

Billede 6+7: Med den medfølgende hjelmadapter kan man montere lygten på cykelhjelmen 
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