
Mike Hammer pandelampe 

Dansk bruger manual 
 
Producent nummer: MH#8490 
Land og Fritid SAP nummer: 966243  
 
Pandelampe beskrivelse: 
Denne praktiske og smarte pandelampe har zoomfunktion samt tre lysstyrker og stetoskop lys. Der er justerbare elastikstropper 
samt klik indstilling af lysvinkel. Med pandelampen følger to genopladelige 18650 batterier og 220v oplader. Batteri er 3,7V og 
opladeren er 5V. Fås i str. Onesize. 
 
Brugsanvisning 
Indsæt de 2 medfølgende batterier korrekt i batteribeholderen – dvs. med polerne i samme retning og som anvist i bunden af 
batteribeholderen. Forkert isættelse af batterierne kan medføre overophedning samt ødelæggelse af både batterier og 
pandelampe. 
Juster elastisk båndet til den, for dit hoved, mest komfortable størrelse. 
Tænd lampen på tænd/sluk knappen på siden i den ønskede lysstyrke og vinkel på lyset.  
Den ønskede lysstyrke findes ved at klikke flere gange på tænd/sluk knappen på siden af lampen. 
Efter endt brug opbevar pandelampen tørt og ved stuetemperatur med opladede batterier. 
 
Øvrig sikker behandling 

- Når produktet tages i brug første gang skal batterierne oplades 100%. 
- En fuld opladning tager ca. 5 timer. 
- Oplad helt de første 8-10 gange – således forlænges batterienes levetid. 
- Hold han/hun stikket rent. 
- Brug kun den oplader der følger med pandelampen. Og brug ikke USB stikket i andre ladere. 
- Batterierne er kun delvis opladet på købstidspunktet. 
- Brug ikke batteriet hvis stikket eller batteri er defekt. 
- Batterierne aflades over længere tid, oplad derfor batterierne før hver anvendelse. 
- Opbevar ikke batterierne nær åben ild/ kraftig varme eller fugtigt. 
- Opbevar tørt og køligt. 
- Ekstrem temperatur vil forkorte batteriets levetid. 
- Brug ikke enheden hvis du bemærker der er rust eller korrosion. 
- Oplades mindst 2 gange årligt, hvis produktet ikke bruges i længere tid. 
- Med tiden vil batterierne miste evnen til at holde strøm 
- Batterierne er testet til +500 opladninger. 
- Hvis batteriet bliver meget varmt under ladning skal strømmen straks afbrydes. 
- Skil ikke pandelampen ad. 
- Brug kun den vedlagte oplader til opladning af batteriet. 

 
Opladning 
Indsæt stikket fra den medfølgende oplader i stikket bagerst i batteri beholderen på pandelampen. Brug kun den medfølgende 
oplader. Bruges oplader fra andre produkter frafalder garantien, da der er risiko for at ødelægge både lader og batterier (og som i 
værste fald kan udvikle varme, der over længere tid kan antænde). Brug derfor kun medfølgende oplader.  
En fuld opladning tager ca. 5 timer - udtag laderstikket derefter. 
Fuld ladning efter fuldstændig brug af batteritiden giver den længste levetid for batteriet. 
Batterierne bør holdes væk fra høje temperaturer – undgå f.eks. at lægge pandelampen på et varmeapparat under ladning. 
 
Anvendelse 
Pandelampen er til brug for oplysning af nærareal foran brugeren mørke steder eller i situationer hvor der er brug for nærlys. 
Pandelampen kan f.eks bruges til camping, læsning, jagt, fiskeri, hiking/gå ture, bilreparation og arbejdsopgaver i hjemmet.  
Lys ikke direkte ind i øjnene, da det kan blænde og gøre dig midlertidig blind. 
Brug ikke pandelampen til cykling, da den blænder modkørende og brug ikke pandelampen under vand. 
Pandelampen er ikke legetøj og bør kun overlades til børn hvis de er overvåget af voksne. 
Reklamationsretten gælder ikke ved misbrug eller hvis ovenstående punkter for behandling af pandelampen ikke er overholdt.  
 
Mike Hammer yder 2 års reklamationsret på materiale og ved fabrikationsfejl ved normal brug af produktet. 


