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Veiligheidsaanwijzingen

1.1 Opbouw van de veiligheidsaanwijzingen 
In deze gebruiksaanwijzing zijn belangrijke aanwijzingen met symbolen en 
signaalwoorden gekenmerkt. 

1.1.1 Markering van verwondingsgevaren 
Signaalwoorden zoals GEVAAR, WAARSCHUWING of VOORZICHTIG 
kenmerken de gradatie van een mogelijk verwondingsgevaar.  

GEVAAR geeft een onmiddellijk gevaarlijke situatie aan, die, indien niet 
vermeden, tot de dood of ernstig letsel leidt. 

WAARSCHUWING geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan, die, indien 
niet vermeden, tot de dood of ernstig letsel kan leiden. 

VOORZICHTIG geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan, die, indien niet 
vermeden, tot gering of licht letsel kan leiden. 

1.1.2 Markering van materiële schade 
LET OP geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan, die, indien niet 
vermeden, tot materiële schade kan leiden. 

1.1.3 Markering van extra informatie 
AANWIJZING geeft u extra informatie en nuttige tips voor een veilig en 
efficiënt gebruik van de zaklamp. 

1.2 Aanvullende symbolen bij de veiligheidsinstructies 
Explosiegevaar: waarschuwt voor de explosie van de batterij / accu door 
sterke verhitting 

Verblindingsgevaar: waarschuwt voor verblinding door een lichtstraal 
met hoge lichtsterkte 

Gebruiksaanwijzing volgen: verwijst naar de naleving van deze 
gebruiksaanwijzing 

1.3 Symbolen op de Lamp 
Optische straling: waarschuwt voor een mogelijke beschadiging van het 
netvlies door fotobiologische straling 
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1.4 Symbolen op de verpakking 
CE-markering: bevestigt de conformiteit met de geldende normen en 
wetgeving 

1.5 Overzicht van de belangrijkste veiligheidsaanwijzingen 
 De volgende veiligheidsaanwijzingen moeten voor gebruik van de

zaklamp zorgvuldig worden gelezen!
 Wordt de lamp aan andere personen doorgegeven, moet de

gebruiksaanwijzing mee worden overhandigd.
 Zijn waarschuwingsaanduidingen resp. -symbolen op het artikel

aangebracht, mogen deze niet worden verwijderd.

GEZONDHEIDSRISICO 
WAARSCHUWING 

ONGEVAL- / VERWONDINGSGEVAAR VOOR KINDEREN 
Zaklamp niet in de handen van kinderen of door medicijnen, drugs, lichamelijke / geestelijke 
beperkingen resp. ziekten aangetaste personen geven, omdat het gevaar van een verwonding van de 
ogen en ongevalgevaar bestaat. 
Daarom: 

 Kinderen niet met de lamp laten spelen.
 Personen met beperkingen mogen de lamp alleen onder toezicht of begeleiding door een

verantwoordelijke persoon gebruiken.

WAARSCHUWING 
VERBLINDINGSGEVAAR 
De sterk verblindende werking van de lamp kan tijdelijk beperkt gezichtsvermogen en 
nabeelden veroorzaken, die kunnen leiden tot irritaties, beïnvloedingen of ongevallen 
kunnen leiden. 

Daarom: 
 Nooit direct in de lichtstraal kijken of andere personen in de ogen schijnen, geen pupillentest

uitvoeren.
 Lichtstraal niet op mensen of dieren richten, omdat deze verblind kunnen worden.
 Geen optisch sterk bundelende instrumenten gebruiken voor het bekijken van de lichtstraal.
 Niet meerdere zaklampen gelijktijdig gebruiken, omdat dit de optische straling en zo het gevaar

van netvliesbeschadiging vergroot.
 Commerciële gebruikers resp. gebruikers in het bereik van de publieke sector instrueren in de

toepasselijke wetten en voorschriften.
Wat moet er gebeuren?: 
→ Als een lichtstraal de ogen raakt, deze bewust sluiten en het hoofd uit de lichtstraal bewegen.
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VOORZICHTIG 
GEVAAR VOOR LETSELS 
Zaklamp of toebehoren niet gebruiken, wanneer deze beschadigd zijn, daerwondingsgevaar bestaat. 
Daarom: 

 Beschadigde delen buiten bedrijf nemen en vervangen of vakkundig laten repareren

VOORZICHTIG 
FOTOBIOLOGISCHE VEILIGHEID (OGENVEILIGHEID) 
De zaklamp is conform de norm IEC 62471 in de risicogroep 2 (gemiddeld risico) ingedeeld en 
gaat daarmee verder dan de „Vrije groep“. Het gevaar van Netvliesbeschadiging door optische 
straling (blauw licht 400nm tot 780nm) bestaat. 

AANWIJZING 
ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT 
De zaklamp voldoet aan de eisen van richtlijn 2014/30/EU m.b.t. de elektromagnetische compatibiliteit. 

VERANDERINGEN / REPARATIES 
VOORZICHTIG 

GEEN WIJZIGINGEN / REPARATIES UITVOEREN 
Reparaties, toevoegingen of wijzigingen van de lamp zijn niet toegestaan, omdat dit tot 
beschadigingen van de zaklamp of in gevaar brengen van personen kan leiden. 
Daarom: 

 Zaklamp niet als gereedschap gebruiken, beschadigen, veranderen of kortsluiten.
 Zaklamp niet openen (led kan niet worden vervangen)
 Reparaties nooit zelf uitvoeren, zaklamp naar de verkoper / dealer brengen.



    4 

Veiligheidsaanwijzingen

BATTERIJEN EN ACCU'S 
WAARSCHUWING 

EXPLOSIE-RESP. VERBRANDINGSGEVAAR 
Door sterke verhitting kunnen batterijen / accu's exploderen. 
Uittredend accuzuur kan brandwonden veroorzaken. 

Daarom:  Batterijen en accu's 
 niet langere tijd blootstellen aan direct zonlicht / grote hitte,
 niet verwarmen of in het vuur gooien en cumulatie van warmte in de zaklamp door bijv.

afdekken vermijden,
 niet in het water gooien of in de regen laten liggen,
 niet inslikken,
 niet openen, beschadigen of kortsluiten,
 alleen opladen, wanneer ze overeenkomstig zijn gekenmerkt
 niet binnen het bereik van kinderen bewaren,
 alleen overeenkomstig de aangegeven markeringen (+/-) in de batterijhouder plaatsen,
 bij langere tijd niet gebruiken van de zaklamp resp. wanneer ze verbruikt zijn uit de zaklamp

verwijderen

Wat moet er gebeuren: 
Bij uitgelopen batterijen een doek eronder leggen en contact met de huid, ogen en slijmvliezen met 
de batterijvloeistof vermijden. Bij contact de betreffende plaatsen onmiddellijk met overvloedig 
helder water spoelen en een arts raadplegen. 

LET OP
BATTERIJ- / ACCU-VERVANGING 

 Batterijen / accu's op een schone, droog plaats tussen -10°C en +25°C bewaren.
 Batterijen / accu's alleen overeenkomstig de markering (+/-) inzetten.
 Batterij- / accu- resp. zaklampcontacten evt. voor het inleggen reinigen.
 Alleen voorgeschreven batterijen / accu's gebruiken.
 Alleen batterijen / accu's van hetzelfde type gebruiken.
 Nooit nieuwe en gebruikte batterijen / accu's samen gebruiken.
 Batterijen / accu's altijd allemaal tegelijk vervangen
 Batterijen / accu's niet binnen de reikwijdte van kinderen bewaren.
 Let opbij het opladen van accu's op de aanwijzingen van de fabrikant van het laadapparaat.
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LET OP
STORINGEN VAN DE ZAKLAMP 
Zaklamp voor gebruik altijd op functie controleren en voor de veiligheid een reserve-zaklamp en reserve 
batterijen of accu's meenemen. Als de zaklamp niet of niet correct functioneert, als volgt te werk gaan: 

 Controleren, of de batterijen / accu's met de juiste polariteit (+/-) ingelegd en functioneel zijn
 Zaklampen- resp. batterijcontacten controleren en evt. reinigen.

Wat moet er gebeuren: 
→ Om weer alle functies te kunnen gebruiken, nieuwe batterijen / accu's plaatsen.

AFVALVERWERKING / MILIEUBESCHERMING 
LET OP

AFVALVERWIJDERING / RECYCLING 
Gooi de zaklamp en de batterijen / accu's niet in het huishoudelijk afval. Ze moeten conform de 
landspecifieke voorschriften worden afgevoerd. In dit apparaat zijn herbruikbare materialen begrepen. 
Daarom: 

 Zaklampen bij een plaatselijk inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische
apparaten afgeven.

 Verbruikte batterijen / accu's bij de plaatselijke batterij-inzameling of daar, waar batterijen /
accu's worden verkocht, afgeven.

 Verpakkingsmateriaal scheiden en correct afvoeren.


