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Правила техники безопасности 
Обращение с искусственным оптическим излучением OStrV  
(Правила охраны труда при работе с оптическим излучением)

Общие указания по технике безопасности
–  Прибор использовать только строго по назначению и в 

пределах условий, указанных в спецификации.
–  Вносить в прибор любые изменения или модификации 

запрещено, в противном случае допуск и требования по 
технике безопасности утрачивают свою силу.

–  Не подвергать прибор механическим нагрузкам, чрезмерным 
температурам, влажности или слишком сильным вибрациям. 

–  Не следует направлять луч света прямо в глаза животным,  
а также людям из-за усиленного слепящего эффекта  
(особенно тем, кто носит очки и контактные линзы).

–  Запрещается смотреть на прямой луч света этого фонаря или 
отраженный от отражающих поверхностей свет.  

–  Если на глаза попадает оптическое излучение, следует закрыть 
глаза и отклонить голову от луча света.

–  Во время использования не следует допускать перегрева 
устройства, например, не рекомендуется накрывать.

–  Перед хранением из фонаря следует вынуть элементы 
питания. 

–  Во время использования не ставить фонарь перед 
легковоспламеняющимися материалами. Это может  
привести к возгоранию. Температура может повыситься  
до 60° C и более.  

– Не использовать фонарь для передвижения по дорогам.
–  Дети могут пользоваться фонарем только под присмотром 

взрослых.
–  Аккумулятор можно также заряжать во время эксплуатации 

прибора.
–  Когда устройство не используется, следует отключить сетевой 

блок питания от сети.
–  Не допускается использование вместе с зарядным устройством 

удлинителей или аналогичных аксессуаров, которые не были 
одобренные производителем для использования, так как это 
может привести к возгоранию, поражению электрическим 
током или травме.

Назначение / применение
NovaMaster 800 — это прочный, влагонепроницаемый 
карманный фонарь, предназначенный для использования 
в кемпинге или мастерской. Для оптимизации освещения 
рабочей зоны предусмотрена регулировка вращающейся на 
360°, откидной осветительной головки, угол поворота может 
изменятся на 180°. Магниты и подвесная скоба обеспечивают 
различные варианты крепления. В приборе предусмотрены 
четыре уровня яркости. Зажим для крепления в кармане 
облегчает транспортировку.

Полностью прочтите инструкцию по эксплуатации, 
прилагаемый проспект „Информация о гарантии 
и дополнительные сведения“, а также последнюю 
информацию и указания, которые можно  
найти по ссылке на сайт, приведенной в конце 
этой инструкции. Соблюдать содержащиеся в этих 
документах указания. Этот документ необходимо 
сохранить и передать при передаче лазерного 
устройства.

!

Группа риска 2
ВНИМАНИЕ! Потенциальная  
опасность воздействия оптического  
излучения! Опасность облучения  
сетчатки синим светом (длина волн  
400 – 780 нм). Во время работы  
с устройством нельзя в течение  
длительного времени смотреть на  
лампу. Это может привести к  
повреждению глаз.

! DIN EN 62471
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NovaMaster 800
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360°

180°
1 Уровень заряда  

элемента питания
2 Двухпозиционный
3 Зажим для крепления в  

кармане
4 Магниты
5 Осветительная головка вращается 

на 360° и поворачивается на 180°
6 Разъем USB-С
7 Аккумулятор
8 Подвесная скоба
9 Винт для открывания  

отсека с элементами  
питания

10 Уровень зарядки элемента питания

Правила техники безопасности
Опасно! Мощные магнитные поля

–  Мощные магнитные поля могут оказывать вредное 
воздействие на людей с активными медицинскими 
имплантатами (например, кардиостимуляторами)  
и электромеханические приборы (например, магнитные 
карты, механические часы, приборы точной механики, 
жесткие диски).

–  В отношении воздействия мощных магнитных полей на 
людей следует соблюдать соответствующие действующие 
в конкретной стране нормы и правила, например, 
правила отраслевых страховых обществ B11 §14 
„Электромагнитные поля“ в Германии.

–  Во избежание опасных помех между магнитами и 
соответствующими чувствительными имплантатами и 
приборами всегда соблюдайте безопасное расстояние  
не менее 30 см.
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4 Вставить новые  
элементы питания

1.  Открутить винт на нижней 
стороне корпуса.

2.  Вынуть держатель элементов 
питания.

3.  Вынуть из держателя 
элементы питания.

4.  Вставить в держатель новые 
элементы питания, соблюдая 
полярность.

5.  Держатель для элементов 
питания вставить в корпус.

6. Закрутить винт.

3 Зарядка аккумулятора
1. Снять резиновую крышку.
2.  С помощью разъема USB-C  

и кабеля USB-C подключить к  
источнику питания.

3.  Если светодиод индикации  
уровня зарядки на нижней 
стороне устройства светится  
зеленым цветом,  
процесс зарядки следует  
завершить.

Красный светодиод: устройство  
заряжается.
Зеленый светодиод: аккумулятор  
полностью заряжен

3

4 светодиода: 75–100%

3 светодиода: 50–75%

2 светодиода: 25–50%

1 светодиод: < 25%

2 Уровень заряда элемента питания

ON OFF

СРЕДНЯЯ НИЗКАЯ ПОВЫШЕННАЯВЫСОКАЯ2 sec 2 sec

 
400 лм

Нажать
5.

2x 
Нажать 
800 лм

4.
1x 

Нажать 
100 лм

3.
1x 

Нажать 
200 лм

2.
Нажать

1.

1.  Нажать: Кнопку удерживать  
нажатой 1 – 2 секунды:  
Включить/уровень  
освещенности: высокий уровень

2. Нажать: Средний режим
3. Нажать: низкий уровень
4.  Нажать 2 раза: усиленный  

режим
5.  Нажать: Кнопку удерживать  

нажатой 1 – 2 секунды:  
Выключить

Уровни освещенности
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NovaMaster 800

Правила и нормы ЕС и утилизация
Прибор выполняет все необходимые нормы, 
регламентирующие свободный товарооборот  
на территории ЕС.
Данное изделие представляет собой 
лектрический прибор, подлежащий сдаче 
в центры сбора отходов и утилизации в 
разобранном виде в соответствии с 
европейской директивой о бывших в 
употреблении электрических и электронных 
приборах.
Другие правила техники безопасности и 
ополнительные инструкции см. по адресу: 
www.laserliner.com/info

Технические характеристики  
(Изготовитель сохраняет за собой право на внесение  
технических изменений. 21W04)

Яркость низкая /средняя 
/ высокая /повышенная 100 / 200 / 400 / 800 лм

Длительность освещения 
низкая /средняя / 
высокая

50 / 10 / 4 ч

Время зарядки 2,5 ч

Чиповый светодиод COB-LED

Класс защиты IP 65

Разъем USB-C для 
подключения  
зарядного устройства 

USB-C

Режим роботи -22°… 55°

Умови зберігання -30°… 60°

Общая длина 190 мм

Диаметр 65 мм

Общий вес 264 г

Информация по обслуживанию и уходу 
Все компоненты очищать слегка влажной салфеткой; не 
использовать чистящие средства, абразивные материалы 
и растворители. Перед длительным хранением прибора 
обязательно вынуть из него батарею/батареи. Прибор 
хранить в чистом и сухом месте.

RU



10 UK

Правила техники безопасности 
Поводження з джерелами штучного оптичного 
випромінювання згідно з правилами техніки безпеки OStrV

Загальні вказівки по безпеці
–  Використовуйте прилад виключно за призначеннями в 

межах заявлених технічних характеристик.
–  Переробки та зміни конструкції приладу не дозволяються, 

інакше анулюються допуск до експлуатації та свідоцтво про 
безпечність.

–  Не наражайте прилад на механічне навантаження, 
екстремальну температуру, вологість або сильні вібрації.

–  Не слід направляти промінь світла прямо в очі тваринам, 
а також людям через посилений засліплюючий ефект 
(особливо тим, хто носить окуляри й контактні лінзи).

–  Забороняється дивіться на прямий промінь світла цього 
ліхтаря або відбите від віддзеркалюючих поверхонь світло.

–  Якщо на очі потрапляє оптичне випромінювання, слід 
закрити очі та відхилити голову від променя світла.

–  Під час використання не слід допускати перегрівання 
пристрою, наприклад, не рекомендується накривати.

–  Перед зберіганням з кишенькового ліхтарика слід вийняти 
елементи живлення.

–  Перед зберіганням з кишенькового ліхтарика слід вийняти 
елементи живлення.

–  Не застосовувати ліхтар для пересування по дорогах.
–  Діти можуть користуватися ліхтарем тільки під наглядом 

дорослих.
– Акумулятор можна також заряджати під час роботи.
–  Коли прилад не використовується, слід від‘єднати 

мережевий адаптер від мережі.
–  В жодному разі не можна використовувати разом із 

зарядним пристроєм подовжувачі або аналогічні аксесуари, 
які не були схвалені виробником для використання, 
оскільки це може призвести до пожежі, ураження 
електричним струмом або травми.

Функція / застосування
NovaMaster 800 — це міцний, вологонепроникний 
кишеньковий ліхтар, призначений для використання в 
кемпінгу або майстерні. Для оптимізації освітлення робочої 
зони передбачено регулювання обертової на 360°, відкидної 
освітлювальної голівки, кут повороту може змінюватися на 
180°. Магніти та підвісна скоба забезпечують різні варіанти 
кріплення. У приладі передбачені чотири рівні яскравості. 
Затискач для кріплення в кишені полегшує транспортування.

Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації та 
брошуру «Інформація про гарантії та додаткові 
відомості», яка додається, та ознайомтесь з 
актуальними даними та рекомендаціями за 
посиланням в кінці цієї інструкції. Дотримуйтесь 
настанов, що в них містяться. Цей документ 
зберігати та докладати до лазерного пристрою, 
віддаючи в інші руки.

!

Група ризику 2
УВАГА! Потенційна небезпека  
впливу оптичного випромінювання!  
Небезпека опромінення сітківки  
синім світлом (довжина хвиль  
400 – 780 нм). Під час роботи з  
пристроєм не можна протягом  
тривалого часу дивитися на лампу.  
Це може привести до ушкодження  
очей.

! DIN EN 62471
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NovaMaster 800

1 2 3

32

4

5

6
7

360°

180°

1 Рівень заряду  
елемента живлення

2 Кнопка ввімкнення/ 
вимкнення

3 Затискач для кріплення в кишені
4 Магніти
5 Освітлювальна голівка обертається 

на 360° і повертається на 180°
6 Роз‘єм USB-С
7 Акумулятор
8 Підвісна скоба
9 Гвинт для відкривання  

відсіку з елементами живлення
10 Рівень заряду елементу живлення

Вказівки з техніки безпеки
Мощные магнитные поля могут оказывать вредное

–  Сильні магнітні поля можуть спричинити шкідливий вплив 
на людей з електронними імплантатами (наприклад, з 
кардіостимуляторами) та на електромеханічні пристрої 
(наприклад, на карти з магнітним кодом, механічні 
годинники, точну механіку, жорсткі диски).

–  Необхідно враховувати і дотримуватися відповідних 
національних норм і положень щодо впливу сильних 
магнітних полів на людей, наприклад, у Федеративній 
Республіці Німеччині приписи галузевих страхових 
товариств BGV B11 §14 „Електромагнітні поля“.

–  Щоб уникнути перешкод через вплив магнітних полів, 
магніти завжди повинні знаходитися на відстані не менше 
30 см від імплантатів і пристроїв.

UK
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4 Вставити нові  
елементи живлення

1.  Відкрутити гвинт на нижній 
панелі корпусу.

2.  Вийняти тримач елементів 
живлення.

3.  Вийняти з тримача елементи 
живлення.

4.  Вставити в тримач нові 
елементи живлення, 
дотримуючись полярності.

5.  Тримач для елементів 
живлення вставити в корпус.

6. Закрутити гвинт.

3 Заряджання 
акумулятора

1. Зняти гумову кришку.
2.  За допомогою роз‘єму USB-C 

і кабелю USB-C підключити 
до джерела живлення.

3.  Якщо світлодіод індикації 
рівня заряду на нижній 
панелі пристрою світиться 
зеленим кольором, процес 
заряджання слід завершити.

Червоний світлодіод: пристрій 
заряджається.
Зелений світлодіод: акумулятор 
повністю заряджений

4 світлодіоди: 75–100%

3 світлодіоди: 50–75%

2 світлодіоди: 25–50%

1 світлодіод: < 25%

2 Рівень заряду елемента живлення

1.  Натиснути: Кнопку утримувати  
натиснутою 1 – 2 секунди:  
Увімкнути/рівень освітленості:  
високий рівень

2. Натиснути: Середній режим
3. Натиснути: низкий уровень
4.  Натиснути 2 рази: посилений  

режим
5.  Натиснути: Кнопку утримувати  

1 – 2 секунди: Вимкнути

Рівні освітленості

ON OFF

СРЕДНЯЯ НИЗКАЯ ПІДВИЩЕНАВИСОКА2 sec 2 sec

 
400 лм

Натиснути

5.
2x 

Натиснути 
800 лм

4.
1x 

Натиснути 
100 лм

3.
1x 

Натиснути 
200 лм

2.
Натиснути

1.
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NovaMaster 800

Правила и нормы ЕС и утилизация
Прибор выполняет все необходимые нормы, 
регламентирующие свободный товарооборот на 
территории ЕС.
Данное изделие представляет собой лектрический 
прибор, подлежащий сдаче в центры сбора 
отходов и утилизации в разобранном виде в 
соответствии с европейской директивой о бывших 
в употреблении электрических и электронных 
приборах.
Другие правила техники безопасности и 
ополнительные инструкции см. по адресу: 
www.laserliner.com/info

Технічні дані (Право на технічні зміни збережене 21W04)

Яскравість низька /
середня/висока/
підвищена

100 / 200 / 400 / 800 лм

Тривалість освітлення 
низька / середня / 
висока

50 / 10 / 4 год

Час заряджання 2,5 год

Чіповий світлодіод COB-LED

Клас захисту IP 65

Роз‘єм USB-C для 
підключення зарядного 
пристрою 

USB-C

Режим роботи -22°… 55°

Умови зберігання -30°… 60°

Загальна довжина 190 мм

Діаметр 65 мм

Загальна вага 264 г

Інструкція з технічного обслуговування  
та догляду 
Всі компоненти слід очищувати зволоженою тканиною, 
уникати застосування миючих або чистячих засобів, а також 
розчинників. Перед тривалим зберіганням слід витягнути 
елемент (-ти) живлення. Зберігати пристрій у чистому,  
сухому місці.

UK
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SERVICE
Umarex GmbH & Co. KG
– Laserliner –
Möhnestraße 149, 59755 Arnsberg, Germany
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333
info@laserliner.com

Umarex GmbH & Co. KG 
Donnerfeld 2
59757 Arnsberg, Germany 
Tel.: +49 2932 638-300 
Fax: +49 2932 638-333 
www.laserliner.com


