FAQ – Guidelight
➢ Gebruik
o

o

o

Welke functies biedt de Guidelight mij?
De Guidelight is een inventieve lamp, die voor veel doeleinden gebruikt kan worden. De
lamp is geschikt voor buitengebruik en is spatwaterdicht. Door het unieke design is de
lamp te gebruiken als zoeklicht, werklicht en sfeerlicht. Door de dimfunctie en de
roterende optie is het mogelijk om het licht in verschillende richtingen met verschillende
sterktes te laten schijnen. De Guidelight kan worden neergezet , in de hand meegenomen
of worden opgehangen, waardoor de Guidelight kan dienen als zaklamp in het bos,
sfeerverlichting in de tuin, tafelverlichting, leeslamp etc.
Hoe werkt het opladen van de Guidelight?
De Guidelight is gemakkelijk op te laden via een (telefoon)oplader met micro USBaansluiting. Als de accu leeg is, duurt het ongeveer vier uur om deze volledig op te laden.
We raden aan om bij de eerste keer opladen de accu volledig op te laden. Laad de accu
niet op bij een temperatuur onder de 0°C. Naast de micro-USB-aansluiting zit een accuindicatorlampje. Het lampje knippert drie keer wanneer de accu nog 10% vol zit. Tijdens
het opladen knippert het lampje groen en brandt continu als de accu volledig is
opgeladen. Een volledig opgeladen accu kan energie leveren voor circa tien uur bij de
hoogste intensiteit en 150 uur bij een lage intensiteit.
Waar is de Guidelight niet tegen bestand?
De Guidelight is niet bestand tegen schoonmaakmiddelen met chemicaliën of alcohol.
Maak de Guidelight niet zelf open, dit kan namelijk leiden tot een defect. Bij het openen
van de Guidelight vervalt elke garantie. De Guidelight is spatwaterdicht, dus niet volledig
waterdicht!

➢ Veiligheid
o

Zijn er veiligheidsrisico’s verbonden aan de Guidelight?
De Guidelight is een lamp, die tevens bestemd is als zoeklicht. We adviseren, in verband
met het felle licht, schijnen in de ogen te vermijden.

➢ Onderhoud
o

Waar moet ik op letten bij het onderhouden van de Guidelight?
Reinig de Guidelight zorgvuldig met een zachte en vochtige, maar niet natte doek.
Gebruik geen schoonmaakmiddelen die chemicaliën of alcohol bevatten en maak de
Guidelight niet open.

➢ Weersomstandigheden
o

Tegen welke weersomstandigheden is de Guidelight niet bestand?
De Guidelight is spatwaterdicht, dat houdt in dat een kleine hoeveelheid neerslag of vocht
geen gevolgen zal hebben op de functionaliteit van de Guidelight. Barre
weersomstandigheden, zoals een hevige regenbui, kunnen echter wel leiden tot
disfunctioneren van de Guidelight of zelfs tot een defect. Behoed de Guidelight hier dus
tegen.

➢ Materiaal
o
o
o

Uit welke materialen bestaat de Guidelight?
Gepoedercoat staal, ABS en LDPE.
Hoe zwaar is de Guidelight?
De Guidelight weegt ongeveer 500 gram.
Is de Guidelight gemakkelijk te verplaatsen?
Door het lichte gewicht en het gebruiksvriendelijke design is de Guidelight gemaakt om
gemakkelijk overal mee naar toe te kunnen nemen.

➢ Verpakking
o
o
o
o
o

Hoe wordt de Guidelight verpakt?
De Guidelight wordt per stuk verpakt in een kartonnen doos inclusief handleiding.
Welke verpakkingsmaterialen worden hierin gebruikt?
Karton en papier.
Wat zijn de afmetingen van de verpakking?
40x13cm. (hxb).
Wat zijn de verpakkingsmogelijkheden?
De Guidelight kan per stuk geleverd worden of in een omdoos van 6.

