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Назначение / применение
NovaMaster 200 — это прочный, влагонепроницаемый налобный фонарь, 
предназначенный для использования в кемпинге или мастерской. Для оптимизации 
освещения рабочей зоны предусмотрена ступенчатая регулировка осветительной 
головки, угол поворота может изменятся до 90°. Эластичная лента регулируется 
под любой размер головы. Резиновая вставка предотвращает соскальзывание или 
сползание фонаря. Пользователь может настроить два уровня освещенности. Фонарь не 
предназначен для использования под водой.

RU

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.

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.

!
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NovaMaster 200

6

5 90°

3

2 7 8 3 4

21

1 Эластичная лента крепления на голову

2 Двухпозиционный

3 Налобный фонарь поворачивается на 
90° вниз

4 Осветительная головка

5 Регулируемые во ширине зажимы

6 Противоскользящая резиновая вставка

7 Зажим для открывания отсека с 
элементами питания

8 Отделение для батарей

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

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!

RU
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1

2 Установка батарей
При этом соблюдать полярность.

RU

3 Утилизация элементов питания

Согласно директиве 2006/66/EG испорченные, а также использованные аккумуляторы 
и элементы питания подлежат сдаче в центры сбора отходов и утилизации экологически 
безопасным способом.

AAA никель-металлгидридные 1,2 В
AAA щелочные 1,5 В

200 lm

100 lm

OFFON

2 sec 2 sec

 
200 лм

ВЫСОКАЯ

Нажать
3.

1x Нажать 
100 лм

2.

НИЗКАЯ

Нажать
1.

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

2. Нажать: низкий уровень
3.  Нажать: Кнопку удерживать нажатой 1 – 2 секунды: Выключить

Уровни освещенности
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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

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

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

Яркость высокая / низкая 200 / 100 лм

Длительность освещения 
высокая / низкая 6 / 12 ч

Чиповый светодиод Osram SMT3528

Класс защиты IP 54

Электропитание AAA никель-металлгидридные 1,2 В
AAA щелочные 1,5 В

Режим роботи -22° … 65°

Умови зберігання -30° … 65°

Общая длина 37 мм

Общий вес 100 г
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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.

Функція / застосування
NovaMaster 200 — це міцний, вологонепроникний налобний ліхтар, призначений 
для використання в кемпінгу або майстерні. Для оптимізації освітлення робочої зони 
передбачено ступеневе регулювання освітлювальної голівки, кут повороту може 
змінюватися до 90°. Еластична стрічка регулюється під будь-який розмір голови. Гумова 
вставка запобігає зісковзуванню або сповзанню ліхтаря. Користувач може налаштувати 
два рівня освітленості. Ліхтар не призначений для використання під водою.

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.

!

UK



11

NovaMaster 200

6

5 90°

3

3 4

21

1 Еластична стрічка кріплення на голову

2 Кнопка ввімкнення/вимкнення

3 Налобний ліхтар повертається на 90° вниз

4 Освітлювальна голівка

5 Регульовані за шириною затискачі

6 Протиковзка гумова вставка

7 Затискач для відкривання відсіку з 
елементами живлення

8 Батарейний відсік

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

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!

UK

2 7 8
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1

OFFON
200 lm

100 lm
2 sec 2 sec

 
200 лм

высокая

2 Установка батарей
Зважати при цьому на правильну полярність.

UK

3.
1x Натиснути 

100 лм

2.
Натиснути Натиснути

1.

3 Утилізація елементів живлення

Згідно з директивою 2006/66/EG зіпсовані, а також використані акумулятори та 
елементи живлення підлягають здачі в пункти збору відходів та утилізації екологічно 
безпечним способом.

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

2. Натиснути: низкий уровень
3.  Натиснути: Кнопку утримувати 1 – 2 секунди: Вимкнути

Рівні освітленості

низкая
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Нормативні вимоги ЄС й утилізація
Цей пристрій задовольняє всім необхідним нормам  
щодо вільного обігу товарів в межах ЄС.
Згідно з європейською директивою щодо електричних  
і електронних приладів, що відслужили свій термін,  
цей виріб як електроприлад підлягає збору й утилізації окремо  
від інших відходів.

Детальні вказівки щодо безпеки й додаткова інформація на сайті:  
www.laserliner.com/info

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

Технічні дані (Право на технічні зміни збережене 21W04)

Яскравість высокая / низкая 200 / 100 лм

Тривалість освітлення высокая / низкая 6 / 12 год

Чіповий світлодіод Osram SMT3528

Клас захисту IP 54

Живлення AAA нікель-металгідридні 1,2 В
AAA лужні 1,5 В

Режим роботи -22° … 65°

Умови зберігання -30° … 65°

Загальна довжина 37 мм

Загальна вага 100 г
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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

NovaMaster 200


