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PROLIGHT 3D AKU 50W LS/AIR 
 

Zestaw stworzo y do pra y  w waru ka h iedostate z ej wido z oś i wew ątrz jak i a zew ątrz 
po iesz ze . Całoś  wyko a a jest z dwó h zęś i, statywu oraz głowi y LED.  

Dzięki aku ulatoro  za o towa y  ezpośred io w aświetla zu istnieje ożliwoś  
prze iesz ze ia źródła światła oso o- bez statywu. Regulacja kąta świe e ia pozwala a 

oświetle ie ałego iejs a pra y. W aświetla zu zastosowano wysokiej jakoś i ateriały, które 
przekładają się a jego wytrzy ałoś . Dodatkowo lampy ogą pra owa  pod zas ładowa ia. Z tyłu 

lamp umieszczono złą ze USB, które speł ia rolę PowerBa k’a. W każdy  z aświetla zu 

zastosowano 3 try y świe e ia 100%, 50% oraz 10%. 

 

WYSOKOŚD MIN-MAX LS 1500-3400 mm/ AIR 1300-2500 mm 

ZASILANIE 7,4V 6600 mAh-Li/ ŁADOWARKA V m 

BARWA ŚWIATŁA 6500K 

STRUMIEO ŚWIETLNY 98lm/W (4900 lm) 

ODPORNOŚD NA UDERZENIA IK 07 

POBÓR MOCY 50W 

MATERIAŁ TWORZYWO SZTUCZNE, ALUMINIUM, STAL 

STOPIEO OCHRONY IP65 

WAGA STATYWU/GŁOWICY LS-6 kg, AIR- 4,2 kg / 2 kg 

CZAS ŚWIECENIA/ŁADOWANIA 100%-2,5h; 50%-5h; 10%-15h/ ok. 3h 

GWARANCJA 24/36 m-ce 
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Instrukcja obsługi masztów oświetleniowych serii  
PROLIGHT 3D AKU 

 
Maszty oświetleniowe przeznaczone są do oświetlania m.in.: 
- terenu nocnych akcji ratowniczo-gaśniczych 
- działao wojskowych 
- działao policyjnych 
- torów kolejowych przy awariach i doraźnych pracach w nocy 
- robót awaryjnych i wykopów 
- terenów parkingów strzeżonych 
- terenów sportowych i wystawowych 
- wnętrz hal produkcyjnych i magazynowych 
- terenów budowlanych 
- oświetlenia miejsca pracy w warsztatach samochodowych 
- do innych prac nocnych gdzie nie występuje strefa zagrożona  wybuchem 
 
W skład zestawu wchodzi: 
1. Głowica oświetleniowa LED 
2. Statyw oświetleniowy 
 
Zestaw oświetleniowy może byd wykonywany w różnych wersjach, tzn. może byd wykonany 
z różnymi statywami i naświetlaczami. 
Maszty oświetleniowe PROLIGHT wykorzystywad można zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz 
obiektów. 
 
Dane techniczne statywu: 

TYP 
Wysokośd po rozłożeniu 

[mm] 
Wysokośd po złożeniu 

[mm] 
Masa statywu 

[kg] 

LS 3150 1500 6 

AIR 2500 1300 4,5 

Podane wysokości nie uwzględniają wysokości belki oświetleniowej 
Dane techniczne dostępnych głowic oświetleniowych: 

TYP: MOC: STRUMIEO 
ŚWIATŁA: 

NAPIĘCIE: KOLOR 
ŚWIATŁA: 

Współ. 
Ra: 

KĄT 
ŚWIECENIA: 

ŻYWOTNOŚD: OCHRO
NA: 

3D AKU 
50 W 

50W >4900 lm 7,4V 6600 
mAh-Li 

BIAŁA ZIMNA 
6000-6500K 

 

80 120o 50 000h IP65/ 
IK 07 

3D AKU 
100 W 

2x50W >9800 lm 7,4V 6600 
mAh-Li 

BIAŁA ZIMNA 
6000-6500K 

 

80 120o 50 000h IP65/ 
IK 07 
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WSKAZÓWKI BEZPIECZEOSTWA: 
. Przed uży ie  ależy za każdy  raze  sprawdzi  aświetla z, wzgl. zasila z sie iowy pod kąte  

ewe tual y h uszkodze . Nigdy ie używa  aświetla za lu  zasila za sie iowego w przypadku 
stwierdze ia jaki hkolwiek uszkodze . W taki  przypadku ależy sko sultowa  się z elektrykie  lu  
zwró i  się pod poda y adres serwisu produ e ta. W przypadku ieuwzględ ie ia powyższy h 
zale e  ist ieje ie ezpie ze stwo utraty ży ia a skutek poraże ia prąde  elektrycznym! 

. Nigdy ie otwiera  urządze ia. Naświetla z ie posiada ele e tów, które wy agały y za iegów 
konserwacyjnych. 

3. Diody LED nie podlegają wy ia ie. 
. Nie stosowa  aświetla za w oto ze iu zagrożo y  wy u he , w który  o e e są pal e ie ze, 

gazy lu  pyły. Nie ezpie ze stwo utraty ży ia! 
. Zwró i  uwagę, a y dzie i ie iały dostępu do aświetla za. Dzie i ie potrafią prawidłowo 

oceni  ie ezpie ze stwa związa ego z prąde  elektry z y . 
. Do zasila ia urządze ia ależy używa  tylko dołą zo ego przewodudo zestawu zasila za 

sieciowego i przewodu. 

. Z isz zo ą o udowę o hro ą ależy wy ie i  a orygi al ą o udowę o hro ą, za i  
ponow ie rozpo z ie y użytkowa ie aświetla za. 

. Przed przystąpie ie  do zysz ze ia ależy odłą zy  zasila z sie iowy od źródła zasila ia i 
wyłą zy  aświetla za. 

. A y u ik ą  oślepie ia, ie kierowa  wzroku ezpośred io w światło. 
.  Należy zwró i  uwagę, że produkt jest wykonany w IP  o hro a pyłosz zel a i o hro a przed 

strugą wody ,  l/ i  la ą a o udowę z dowol ej stro y  tylko wtedy, gdy pakiet aku ulatorowy 
jest prawidłowo założo y. 
Produkt ie jest IP  o hro a pyłosz zel a i o hro a przed strugą wody ,  l/ i  la ą a o udowę 
z dowolnej strony): 

 - pod zas pro esu ładowa ia 

 - pod zas używa ia wyjś ia USB 

 

UŻYTKOWANIE LAMPY: 

A y włą zy  aświetla z, wystar zy a is ą  przy isk A z tyłu. 
Wielokrot e a iś ię ie przy isku powoduje kolej o z ia ę atęże ia światła ze % a %, a 

%, a astęp ie wyłą ze ie aświetla za "wył." . 
I  iejsze atęże ie światła ty  dłuższy zas świe e ia. 
Jeżeli pozy ja przy isku zosta ie iez ie io a dłużej iż  seku dy, wów zas po ow e a iś ię ie 
zawsze powoduje wyłą ze ie aświetla za "wył." . 
Jeżeli zasila z wty zkowy zosta ie podłą zo y do aświetla za i g iazda elektry z ego przy 
włą zo y  urządze iu, aświetla z przełą zy się auto aty z ie a zasila ie sie iowe, e itują  
światło o o y %. 
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ZASILANIE NAŚWIETLACZ HYBRYDOWEGO NAPIĘCIEM SIECIOWYM 

Za pośrednictwem zasilacza wtyczkowego F i kabla ładującego G gniazdo ładowania H naświetlacza 

hybrydowego jest podłączane do sieci. 

 
Po naciśnięciu włącznika reflektor emituje światło. 
W przypadku awarii zasilania elektrycznego lub odłączenia zasilania wtyczkowego od sieci, 
naświetlacz przełączy się automatycznie na zasilanie akumulatorowe, emitując światło o mocy 100%. 
Akumulator jest ładowany, gdy naświetlacz hybrydowy jest podłączony do sieci. Wskaźnik ładowania 
miga. Jednocześnie możliwa jest emisja światła. Akumulator ładuje się najszybciej wówczas, gdy 
naświetlacz jest wyłączony ("wył."). 
ŁADOWANIE URZĄDZEO ZEWNĘTRZNYCH ZA POŚREDNICTWEM USBH 
Naświetlacz posiada funkcje USB PowerBank’a. Urządzenie zewnętrzne (np. smartfon lub tablet) 
można podłączyd do wyjścia USB B i naładowad. Liczba możliwych cykli ładowania zależy od rodzaju 
urządzenia zewnętrznego i stanu naładowania akumulatora naświetlacza.  
WSKANIK STANU AKUMULATORA 
Wskazuje aktualny poziom naładowania akumulatora, tzn. pokazuje ilośd pozostałej energii. 
Wskaźnik poziomu akumulatora C pojawia się automatycznie po włączeniu naświetlacza. Podczas 
ładowania akumulatora C pojawia się automatycznie po włączeniu naświetlacza. Podczas ładowania 
akumulatora wskaźnik C pokazuje stan naładowania. Jeśli świecą się 4 diody LED, oznacza to, że 
akumulator jest całkowicie naładowany. Gdy akumulator jest bliski wyczerpania, naświetlacz miga 5 
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razy, a wskaźnik stanu akumulatora C zaczyna migad w trybie ciągłym. następnie naświetlacz będzie 
jeszcze świecił przez ok. 10 minut, zanim zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem nie 
spowoduje wyłączenia światła. W ten sposób pozostaje wystarczająco dużo czasu na dokooczenie 
pracy.  
 
ŁADOWANIE AKUMULATORA  
1.  Aby zapewnid optymalne działanie akumulatora, zaleca się, żeby przed pierwszym użytkowaniem 
rozładowad i ponownie naładowad akumulator. 
2. Gniazdo ładowania D znajduje się pod zaślepką z boku naświetlacza. 
3. Na podstawie wskaźnika stanu akumulatora (patrz opis powyżej) można odczytad poziom 
naładowania akumulatora.  
4. W przypadku dłuższych przerw w użytkowaniu należy mniej więcej co 3 miesiące naładowad 
akumulator, co korzystanie wpłynie na wydłużenie jego żywotności. 
5. Po naładowaniu należy koniecznie ponownie zasłonid gniazdo ładowania przy pomocy zaślepki.  
 
KONSERWACJA 
Źródło światła w naświetlaczu nie jest wymienne. Gdy źródło światła wyeksploatuje się, należy 
wymienid cały naświetlacz. 
 
CZYSZCZENIE 
Nie stosowad rozpuszczalników, żrących środków czyszczących itp. Do czyszczenia używad tylko 
suchej lub delikatnie zwilżonej ściereczki. 
 
OBSŁUGA MASZTU: 
STATYW LS: 

1. Ustawid statyw na utwardzonej, poziomej nawierzchni poprzez optymalne rozstawienie 
podpór. 
UWAGA!!! Zbyt wąsko rozstawione podpory mogą spowodowad upadek masztu! 

2. Zamontowad na statywie głowicę oświetleniową i przykręcid za pomocą pokrętła. 
3. Włączyd lampy zgodnie z opisem UŻYTKOWANIE LAMPY 
4. Wysunąd statyw na żądaną wysokośd. 
5. Zabezpieczyd statyw przed opadnięciem za pomocą zawleczek dołączonych do zestawu. 
6. Zabezpieczyd każdy z teleskopów poprzez zakręcenie pokrętła. 
7. Po zakooczeniu pracy rozkręcid zabezpieczenia statywu i ostrożnie zsunąd. 
8. Wyłączyd lampy. 
9. Przechowywad maszt w bezpiecznym miejscu. 
STATYW AIR: 
1. Ustawid statyw na utwardzonej, poziomej nawierzchni poprzez optymalne rozstawienie 

podpór 
UWAGA!!! Zbyt wąsko rozstawione podpory mogą spowodowad upadek masztu! 

2. Zamontowad na statywie głowicę oświetleniową i przykręcid za pomocą pokrętła. 
3. Włączyd lampy zgodnie z opisem UŻYTKOWANIE LAMPY 
4. Wysunąd statyw na żądaną wysokośd. 
5. Zabezpieczyd statyw za pomocą pokręteł. 
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6. Po zakooczeniu pracy rozkręcid zabezpieczenia statywu i zwolnid blokadę poprzez jej 
wciśnięcie. Uwaga! Nie wolno zwalniad przycisku Autolock podczas opadania belki z 
oświetleniem, może to uszkodzid system! Belka pod własnym ciężarem łagodnie opada – 
jej ruch jest amortyzowany pneumatycznie przez system Airbrake. 

7. Przechowywad maszt w bezpiecznym miejscu. 
 

UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: 
1. Niektóre elementy podczas pracy mogą nagrzad się do wysokiej temperatury. Przed 

konserwacją, złożeniem masztu lub jakimikolwiek czynnościami należy odczekad do 
momentu wystygnięcia lamp. 

2. Nie wolno otwierad obudowy lampy. Czynności serwisowe należy zawsze zlecid jedynie 
wykwalifikowanemu personelowi autoryzowanych serwisów.  

3. Należy chronid przed zamoczeniem i źródłami ciepła. 
4. Do czyszczenia wszystkich elementów masztu należy używad miękkiej, lekko wilgotnej 

ściereczki. Nie należy używad substancji lotnych lub rozpuszczalników. W odwrotnym 
przypadku może dojśd do uszkodzenia plastikowej obudowy. 

5. W celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym, nie należy otwierad lampy podczas 
ładowania. 

6. Do ładowania należy używad wyłącznie ładowarki załączonej w zestawie. 
7. Nigdy nie wolno kierowad promienia świetlnego bezpośrednio na oczy. 
8. Jeżeli lampa jest używana lub ładowana przy temperaturze poniżej 0oC lub wyższej niż 40oC, 

może dojśd do obniżenia mocy. 
9. Jeśli lampa nie jest używana, należy ją regularnie ładowad co 3 miesiące. 
10. Nie należy wyrzucad baterii do ognia. 
11. Trzymad z daleka od dzieci, niebezpieczeostwo połknięcia małych elementów. 
12. Nie rozkładad masztu oświetleniowego przy porywistym wietrze. 
13. Przenosid maszt oświetleniowy powinno się tylko wtedy, gdy jest on złożony do minimalnej 

wysokości. 
14. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek nieprzestrzegania 

zaleceo niniejszej instrukcji. 
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