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Svenska
Säkerhetsanvisningar
Säkerhetsanvisningar för sladdlösa lampor

Läs noga igenom alla säkerhetsanvisningar och instruktioner. 
Fel som uppstår till följd av att säkerhetsanvisningarna och instruktio-
nerna inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga person-
skador.

 Läs noga igenom alla säkerhetsanvisningar och instruktioner som bifogats 
batteriet eller batteriet som levererats med elverktyget.

 Hantera den sladdlösa lampan varsamt. Den sladdlösa lampan orsakar hög hetta 
och kan därför leda till brand och explosion.

 Den sladdlösa lampan får inte användas i explosionsfarlig omgivning.
 Tryck inte längre på strömställaren efter det den sladdlösa lampan automa-

tiskt släckts. Risk finns för att batteriet skadas.
 Rikta aldrig ljusstrålen mot personer eller djur och rikta inte heller själv 

blicken mot ljusstrålen även om du står på längre avstånd.
 Använd endast original Bosch tillbehör.
 Täck inte över lamphuvudet när den sladdlösa lampan är påkopplad. Lamphu-

vudet blir varmt under drift och kan förorsaka brännskada om hettan samlas.
 Använd inte den sladdlösa lampan för vägtrafik. Den sladdlösa lampan är inte 

godkänd för vägtrafik.
 Ta bort batterierna ur den sladdlösa lampan vid alla åtgärder på lampan 

(t. ex. montering, service etc.) samt vid transport och lagring.
 Låt inte barn använda den sladdlös lampan. Den är avsedd för yrkesmässig 

användning. Risk finns att barn bländar sig själv eller andra personer.
 Öppna inte batteriet. Detta kan leda till kortslutning.

 Håll gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål på 
avstånd från reservbatterier för att undvika en bygling av kontakterna. En 
kortslutning av batteriets kontakter kan leda till brännskador eller brand.

Skydda batteriet mot hög värme som t.ex. längre solbestrålning, eld, 
vatten och fukt. Explosionsrisk föreligger.
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 Om batteriet används på fel sätt finns risk för att vätska rinner ur batteriet. 
Undvik kontakt med vätskan. Vid oavsiktlig kontakt spola med vatten. Om 
vätska kommer i kontakt med ögonen uppsök dessutom läkare. Batterivätskan 
kan medföra hudirritation och brännskada.

 I skadat eller felanvänt batteri kan ångor uppstå. Tillför friskluft och uppsök 
läkare vid åkommor. Ångorna kan leda till irritation i andningsvägarna.

 Ladda batterierna endast i de laddare som tillverkaren rekommenderat. Om 
en laddare som är avsedd för en viss typ av batterier används för andra batterity-
per finns risk för brand.

 Använd batteriet endast för produkter från Bosch. På så sätt skyddas batteriet 
mot farlig överbelastning.

 Använd endast originalbatterier från Bosch med den spänning som anges på 
den sladdlösa lampans typskylt. Om andra batterier används, t.ex. kopierade 
batterier, renoverade batterier eller batterier av främmande fabrikat, finns risk för 
att batteriet exploderar och orsakar person- och sakskador.

Produkt- och kapacitetsbeskrivning
Ändamålsenlig användning
Den sladdlösa lampan är avsedd för manuellt styrd och begränsad upplysning i torr 
omgivning.

Illustrerade komponenter
Numreringen av komponenterna hänvisar till illustrationen av den sladdlösa lampan 
på grafiksidan.
1 Diffusionsskiva
2 Strömställare Till/Från
3 Lamphuvud
4 Batteri*
5 Batteriets upplåsningsknapp*
6 Fäste för bärrem
7 Bärrem
8 Kylkropp
* I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ingår inte i standardleveransen. I vårt 
tillbehörsprogram beskrivs allt tillbehör som finns.
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Tekniska data

Montage
Batteriets laddning (tillbehör)
 Använd endast de laddare som anges på tillbehörssidan. Endast denna typ av 

laddare är anpassad till det litium-jonbatteri som används i den sladdlösa lampan.
Anvisning: Batteriet levereras ofullständigt uppladdat. För full effekt ska batteriet 
före första användningen laddas upp i laddaren.
Litiumjonbatteriet kan när som helst laddas upp eftersom detta inte påverkar livsläng-
den. Batteriet skadas inte om laddning avbryts.
Litium-jonbatteriet är genom ”Electronic Cell Protection (ECP)” skyddat mot djupur-
laddning. Vid urladdat batteri släcker skyddskopplingen den sladdlösa lampan.
 Tryck inte på strömställaren efter det den sladdlösa lampan automatiskt 

släckts. Risk finns för att batterimodulen skadas.
Ta bort batteriet 4 genom att trycka på upplåsningsknappen 5 och dra sedan batteriet 
bakåt ur lampan. Bruka inte våld.
Batteriet är försedd med en NTC-temperaturövervakning som endast tillåter uppladd-
ning inom ett temperaturområde mellan 0 °C och 45 °C. Härvid uppnår batteriet en 
lång brukstid.
Beakta anvisningarna för avfallshantering.

Drift
Driftstart
Insättning av batteri
 Använd endast original Bosch litium-jonbatterier med den spänning som 

anges på den sladdlösa lampans typskylt. Används andra batterier finns risk för 
kroppsskada och brand.

Sladdlös lampa GLI VariLED 
Produktnummer 3 601 D43 4..
Märkspänning V= 14,4 18
Lystid, ca min/Ah 115 135
Driftstemperatur °C –10...+40 –10...+40
Lagringstemperatur °C –15...+50 –15...+50
Vikt enligt EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,3 0,3
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Skjut in det uppladdade batteriet 4 i lamphuvudet 3 tills det tydligt snäpper fast och 
ligger i plan med lamphuvudet 3.

In- och urkoppling
Tryck strömställaren Till/Från 2 för att tända den sladdlösa lampan.
Tryck på nytt strömställaren Till/Från 2 för att släcka den sladdlösa lampan.
För att spara energi, koppla på den sladdlösa lampan endast när du vill använda den.

Temperaturberoende överbelastningsskydd
När tillåten kylkroppstemperatur överskrider 60 °C blinkar den sladdlösa lampan 3 
gånger och slås sedan från. Låt den sladdlösa lampan avkylas och slå sedan åter på 
lampan.

Arbetsanvisningar
Den sladdlösa lampan lyser med reducerad ljusstyrka när lystiden är ≤ 10 minuter.
Med diffusionsskivan 1 kan ljuset spridas för att t. ex. använda den sladdlösa lampan 
som läslampa.

Vrid lamphuvudet (se bild A)
Lamphuvudet 3 kann svängas högst 135°  i steg om 15°.

Bärrem (se bild B)
Med bärremmen 7 kan den sladdlösa lampan bäras eller hängas upp på ett lämpligt 
ställe.

Underhåll och service
Underhåll och rengöring
Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för Bosch-elverktyg när batteriet inte 
längre är funktionsdugligt.
Den sladdlösa lampan är underhållsfri och har inga delar som behöver bytas ut eller 
underhållas.
Rengör den sladdlösa lampans plastglas endast med en torr, mjuk trasa för att inte 
skada glaset. Använd inte rengörings- eller lösningsmedel.
Om i den sladdlösa lampan trots exakt tillverkning och sträng kontroll störning skulle 
uppstå, bör reparation utföras av auktoriserad serviceverkstad för Bosch elverktyg.
Var vänlig ange vid förfrågningar och reservdelsbeställningar produktnummer som 
består av 10 siffror och som finns på lampans typskylt.
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Kundtjänst och användarrådgivning
Kundservicen ger svar på frågor beträffande reparation och underhåll av produkter 
och reservdelar. Sprängskisser och information om reservdelar hittar du på:
www.bosch-pt.com
Bosch användarrådgivningsteamet hjälper gärna vid frågor som gäller våra produkter 
och tillbehör.

Svenska
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: (020) 414455 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691

Transport
De litiumjonbatterier som ingår är underkastade kraven för farligt gods. Användaren 
kan utan ytterligare förpliktelser transportera batterierna på allmän väg.
Vid transport genom tredje person (t.ex. flygfrakt eller spedition) ska speciella villkor 
för förpackning och märkning beaktas. I detta fall bör vid förberedelse av transport en 
expert för farligt gods konsulteras.
Batterier får försändas endast om höljet är oskadat. Tejpa öppna kontakter och för-
packa batteriet så att det inte kan röras i förpackningen.
Beakta även tillämpliga nationella föreskrifter.

Avfallshantering
Sladdlösa lampor, batterier, tillbehör och förpackning ska omhändertas på 
miljövänligt sätt för återvinning.

Släng inte sladdlösa lampor och inte heller batterier i hushållsavfall!

Endast för EU-länder:
Enligt europeiska direktivet 2002/96/EG för elektriska och elektro-
niska apparater måste obrukbara batteridrivna lampor och enligt 
europeiska direktivet 2006/66/EG felaktiga eller förbrukade batte-
rier separat omhändertas och på miljövänligt sätt lämnas in för åter-
vinning.
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