
Specifikation:
Art.nr: 40601, 40602, 40603, 40604, 40611, 40612, 40613, 40614

Belysning: 4light Flexi LED
Batteri: Powerbank 5VDC / 2,1 + 1A utgång, kapacitet 8000mAh, mått 

153x76x10mm
Material: Fluorescerande tyg polyester, reflekterande tyg 65 % polyester / 35 

% bomull, elastisk resår 100 % lycra.
Certifikat: EN20471, Öko-Tex 100

Bruksanvisning

NOVA är tillverkad i Sverige av 4light AB
Adress: Isafjordsgatan 39B, 164 40 Kista

Mail: info@4light.se



Paketinnehåll:
1 x Nova-sele
1 x Drybag
1 x Powerbank
1 x MicroUSB-kabel
1 x Bruksanvisning

4light AB arbetar kontinuerligt med utveckling av nya och befintliga produkter 
för att ge vårt bidrag till nollvisionen för olycksfall och dödsfall i trafiken och 
arbetsplatser.
Nova tillverkas i färgerna gul och orange. Syftet med produkten är att öka syn-
ligheten för användaren jämfört med vanliga varselplagg, öka säkerheten för 
användaren samt att skapa en arbetsbelysning utan skugga. 

Powerbank: Medföljande powerbank är vid levererans laddad till 30 %. Före 
användning bör det laddas helt med en 5 VDC-laddare med microUSB-kontakt. 
LED- dioder visar status på laddningen. När alla lyser, är powerbanken fullad-
dad. Laddningstiden varierar mellan olika typer av laddare men är i regel under 
fyra timmar. 

Komma igång: Packa upp selen och kontrollera innehållet: Powerbank; 
8000mAh, USB A - MicroUSB-kabel, denna bruksanvisning.

Inkoppling: I selens bakre ficka kopplas powerbanken in på den lösa USB-kon-
takten. Använd alltid 2,1A utgången.

Drifttid: Mellan 5 och 14 timmar beroende på LED-intensitet, temperatur och 
batteriets ålder.
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Drifttid - NOVA Tabellen visar den totala drifttiden 
på Nova. Alla tester har gjorts med 
alternerande gul axelbelysning till-
sammans med statisk röd ryggbe-
lysning.

Y-axel: Tid i timmar
X-axel: Vit LED-intensitet



PCB: Kretskortet är placerat på den vänstra axelremmen. Det 
finns tre knappar som styr selen:

Knapp 1: Styr vit arbetsbelysning fram.
Knapp 2: På/av.
Knapp 3: Styr axel- och ryggbelysning.

Konfiguration: Det finns olika konfigurationer med LED-belysning och pro-
grammering beroende på selens användningsområde. Konfigurationer som 
finns är enligt följande:

Det finns två dioder som visar selens status. Diod 1 visar 
om selen är på eller av. Är all belysning avstängd och diod 
1 är tänd befinner sig selen i ett standby-läge. Medföljande 
powerbank har en auto-off-funktion. Detta innebär att om 
selen befinner sig i standby-läge (med medföljande power-
bank) stängs den av efter 17 sekunder. För att aktivera 
selen igen, tryck två gånger på knapp 2. Diod 2 visar om 
selens ryggbelysning är tänd.

Underhåll: Hantera din sele som ett vanligt arbetsplagg. Behöver den tvättas, 
använd handvätt. Elektroniken tål inte maskintvätt.

Återvinning: För att minska miljöbelastningen, återvinn batteriet för sig och 
den uttjänta selen som elektronikskrot.

Nova Standard: (Vit belysning fram, gul axel, röd rygg).
Knapp 1: styr vit LED med följande loop: Dimbar 25 % - 50 % - 75 % - 100 % 
- off.
Knapp 2: På/av.
Knapp 3: Styr gul axel och röd rygg med följande loop: Alternerande axel med 
statisk rygg tänd - alternerande axel med rygg släckt - parallell axel med statisk 
rygg tänd - parallell axel med rygg släckt - statisk rygg tänd - off.

Nova Rail: (Vit belysning fram, gul axel, gul rygg). All annan konfiguration enligt 
Nova Standard.



Nova Emergency: (Vit belysning fram, gul axel, röd rygg). Notera att reflexlap-
par är ersatta med rött tyg.
Knapp 1: Styr vit LED med följande loop: Dimbar 25 % - 50 % - 75 % - 100 
% - off.
Knapp 2: På/av.
Knapp 3: Styr gul axel och röd rygg med följande loop: Alternerande axel med 
statisk röd rygg på - statisk röd rygg på - off.

Nova Road: (Vit belysning fram, röd axel, röd rygg). Avsedd för vägvakter.
Knapp 1: Styr vit LED med följande loop: Dimbar 25 % - 50 % - 75 % - 100 
% - off.
Knapp 2: På/av.
Knapp 3: Styr röd rygg med följande loop: Statisk röd axel med statisk rygg 
tänd - off.

Säkerhetsinformation Litiumjonbatteri: Använd inte medföljande powerbank 
i temperaturer över 60ºC. Lämplig drifttemperatur är -20ºC – +40ºC. Laddning 
av powerbank skall ske med godkänd 5V DC USB-laddare under torra förhål-
landen för att undvika brand. Använd aldrig ett skadat batteri. Ett skadat batteri 
får aldrig laddas! Det kan läcka gas eller vätska vilket är farligt  vid inandning, 
förtäring eller vid kontakt med hud och ögon. Vid ögon- och hudkontakt, skölj 
rikligt med vatten och sök läkarvård. Kasserade batterier lämnas på insamlings-
plats för batterier. För mera information om litiumjonbatterier se www.batterifo-
reningen.se
Ansvar: 4light tar ansvar för selens funktion enligt beskrivning i detta dokument. 
4light tar inget ansvar för skador som uppstår i samband med användningen av 
selen. Nova bidrar till ökad säkerhet men ersätter inte sunt förnuft!

Garanti: Gäller enligt konsumentköplagen. Garantin gäller inte vid annan an-
vändning än den selen är avsedd för. Garantin täcker inte skador som uppstår 
på grund av felaktig användning, normalt slitage, yttre åverkan eller modifiering 
av selen eller dess elektronik.

Varning! Titta inte direkt in mot LED-belysning då långtidsexponering av LED-ljus 
mot ögonen kan medföra skador på synen. 


