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Wilt u uw zichtbaarheid op de weg verbeteren?

Dan is ons Moneo zwaailicht iets voor u! Praktisch en gemakkelijk te gebruiken, dit zwaailicht is 
uitgerust met een magnetische voet zodat u hem snel kunt bevestigen aan elk type gereedschap 
(aanhangwagen, tractor...). Bovendien past dit zwaailicht zich dankzij de 3 LED-verlichtingsmodi 
perfect aan uw verschillende behoeften aan. Dit product wordt geleverd met 1 oplader + stekker voor 
de autosigarettenaansteker.

Artikelcode : LIGHT-GYRO-MONEO

• DRAADLOOS LED ZWAAILICHT

ZWAAILICHT MONEO

- Beschermingklasse Vaste / Vloeibare : IP65
- Draadloos LED zwaailicht
- Anti-kras magnetische voet (met zuignap) 
- 6 sterke neodymiummagneten 
- 3 modi (enkele flits, dubbele flits, draaien)
- DC voeding: DC9-30V
- Autonomie: tot 12 uur (gemiddelde tijd geregistreerd volgens gebruik): 8u)

- Oplaadtijd: 3-5 uur
- Batterijcapaciteit: 7.4V / 6600MA (de batterij bestaat uit 3 batterijen van 2000mA)

- Bedrijfstemperatuur : -20°C +50°C
- Indicatorlampje voor het batterijniveau 
- Gemiddelde oplaadtijd:
 • lader: 2 - 4u
 • autosigarettenaansteker: 3 - 5u

Kenmerken :

IP65 12h00 3 MODES
Jusqu’à
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QUICK START:
 
• POWER 
Bij het inschakelen wordt het verklikkerlampje voor het batterijniveau gedurende 5 seconden 
weergegeven, het zwaailicht gaat na 5 seconden aan.

Druk 3 seconden: om de zwaailichtmodus te wijzigen (enkele flits, dubbele flits, draaien)

⚠ Het laden moet gebeuren terwijl het product uitgeschakeld is 
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• GEBRUIK

POWER -knopBatterij-indicator

In geval van vernietiging van het product, verbindt AMS zich ertoe het gratis terug te winnen voor recycling (zelfs na de garantie)


