
Green Force Hybrid 2 Green Force Hybrid 4 Green Force Hybrid 8 Green Force Hybrid 12

Batterijen:

 - Gebruik enkel 4 Alkaline 1,5 Volt batterijen of
  4 NiMH 1,2 Volt batterijen.

Opgelet:
        - Plaats de batterijen zoals aangegeven op de 
  houder. Omwisselen van de polariteit kan de 
  lampkop beschadigen (geen garantie!).
 - Combineer geen Alkaline en NiMH batterijen. 

Opgelet:

 - Gebruik enkel Lithium 18650 batterijen.
 - Plaats de batterijen zoals aangegeven (boven).
  Omwisselen van de polariteit kan de lampkop
  beschadigen (geen garantie!).
 - Combineer geen Li-Fe en Li-Ion batterijen en
  laders.

Laden:

 - De lader is uitgerust met een klein lampje
  (rood : laden - groen : volgeladen).
 - Gebruik de lader enkel binnenshuis en stel
  hem niet bloot aan vocht.
 - Dek de lader en de batterijen nooit af
  tijdens het laden.
 - Max. temperatuur: 40°

Batterijen:

 - Gebruik enkel 12 Alkaline 1,5 Volt batterijen of
  12 NiMH 1,2 Volt batterijen.

Opgelet:
        - Plaats de batterijen zoals aangegeven op de 
  houder. Omwisselen van de polariteit kan de 
  lampkop beschadigen (geen garantie!).
 - Combineer geen Alkaline en NiMH batterijen. 

Green Force Hybrid 8
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Batterijen:

 - Gebruik enkel 8 Alkaline 1,5 Volt batterijen of
  8 NiMH 1,2 Volt batterijen.

Opgelet:
        - Plaats de batterijen zoals aangegeven op de 
  houder. Omwisselen van de polariteit kan de 
  lampkop beschadigen (geen garantie!).
 - Combineer geen Alkaline en NiMH batterijen. 

Opgelet:

 - Gebruik enkel het Green Force herlaadbaar
  NiMH batterijpack.
 - Plaats het pack zoals aangegeven (boven).
  Omwisselen van de polariteit kan de lampkop
  beschadigen (geen garantie!).

Laden:

 - De lader is uitgerust met een klein lampje
  (rood : laden - groen : volgeladen).
 - Gebruik de lader enkel binnenshuis en stel
  hem niet bloot aan vocht.
 - Dek de lader en de batterijen nooit af
  tijdens het laden.
 - Max. temperatuur: 40°
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Green Force Accessoires

Handvaten, kabels, ...

Gebruik

T.O.S.

Triple O-Ring Seali
ng

T.O.S.

Triple O-Ring Seali
ng

T.O.S.

Triple O-Ring Seali
ng

Modi: 100% - 50%

Wanneer de lamp wordt uitgeschakeld binnen
de 5 seconden nadat ze werd ingeschakeld

gaat ze over naar de volgende modus
(100%, 50%, 100%, ...) bij het herstarten.

Als de lamp meer dan 5 seconden is ingeschakeld
gaat ze over naar 100% bij een herstart.

Dimmen

 - Draai de lampkop in wijzerszin om de lamp 
  aan te zetten. Draai de lampkop tegen wijzerszin
  om de lamp uit te zetten.

Opgelet:

 - Controleer regelmatig de O-ringen op slijtage.
 - Telkens de lampkop wordt verwijderd van het
  batterijpack dienen de O-ringen gereinigd en
  ingevet te worden.

Meer informatie op www.green-force.com

Goodman handle, ...

Gebruiksaanwijzing

Green Force
Hybrid Batterijpacks

Enkel de Hybrid 8 kan uitgerust worden met een
herlaadbaar NiMH batterijpack (2.1 Ah - 12V).

In geval een Hybrid 4, 8 of 12 wordt uitgerust
met oplaadbare NiMH AA batterijen, dan kunnen
de lader en de laadplug van het oplaadbaar NiMH
pack gebruikt worden om de NiMH AA batterijen

te laden.

NiMH Pack


