
Advarselslys-kuffert med Intelligente Advarsels-puks

Beskrivelse 

De intelligente advarsels-puks har advanceret trådløs kommunikationsteknologi, til automatisk at kommunikere 

med samtlige advarsels-puks ad gangen. De intelligente puks ved hvilken rækkefølge de er blevet aktiveret i 

forhold til hinanden, og tilpasser sig herefter. Hver advarsels-puk kan lyse I 3 farver (gul, rød og blå). De 

forskellige flash-mønstre og farver, skiftes nemt på alle advarsels-puks på en gang. Den første puk i sekvensen 

bliver automatisk til ”master”, og alle andre puks der tilsluttes efter, bliver til ”slave”.  

Nem og simpel aktivering 

Når en advarsles-puk tages ud af kufferten, tændes den automatisk med det samme. Den næste puk der tages 

op, ved nu at den er nummer 2 i rækken, og synkroniserer sit mønster efter den første. Alle advarsles-puks 

styres ud fra den første aktiverede puk. 

Brug 

Disse advarsels-puks er nemme at tage med sig, og er ideelle til nødsituation, vejarbejde, vedligeholdelse osv. 

Specifikationer og egenskaber (advarsels-puks) 

• Mål: 120 x 40 mm.

• Materiale: PC+TPE

• Genopladelig 18.650 lithium batteri, 3.7V 3.000MAH strømforsyning.

• Batteritid: 10-72 timer (kommer an på hvile flash-mønstre der anvendes)

• 360° horisontal synsvinkel, 180° vertikal synsvinkel, synlig op til 1km. væk

• 6 advarsels modes:
o Enkel flash

o Dobbelt flash (strobe)

o Langsom flash

o 100% til 0% (fade)

o Hurtig flash

o Flash på samme frekvens

• 8 stk. super kraftig LED dioder på siden, og 4 stk. 5050 SMD på toppen.

• Den anbefalede maksimale afstand imellem hver puk er 50 m.

• På undersiden af hver puk er der to kraftfulde magneter, der gør det muligt at sætte dem på køretøjer
el. anden metal overflade.

• Den genopladelige kuffert kan oplades via en af de medfølgende opladestik: AC oplader, USB oplader
og cigar-oplader. Hver puk har en LED indikator ud fra sin ladeposition.

• Hvis en rød diode lyser på en advarsels-puk imens den er i brug, betyder der lavt batteri.

• IP67 vandtæt

• Anti-tryk og anti-vibrations bestandig

Betjening af knap (Rund knap) 

• Ved tryk på den runde knap ændres flash-mønsteret

• Når den runde knap holdes nede i 3 sekunder, slukkes alle advarsels-puks



Betjening af knap (Firkantet knap) 

• Tryk på den firkantede knap for at se batterikapaciteten, der er 4 indikationer: 8 lys, 6 lys, 4 lys, 2
lys. 8 lys betyder fuld styrke, 2 lys betyder skal snart oplades.

• Enkelt tryk på den firkantede knap, ændrer lysfarven. Der kan skiftes farve imellem rød, gul og blå.


