LATARKA CZOŁOWA AKUMULATOROWA
model: ZD12

INSTRUKCJA OBSŁUGI

4. Użytkowanie latarki
Aby włączyć latarkę naciśnij przycisk na obudowie latarki. Latarka zacznie świecić ze
zmniejszoną mocą (4 diody. Ponowne naciśnięcie przycisku sprawi, że latarka zacznie
świecić pełną mocą (12 diod). Ponowne naciśnięcie przycisku wyłączy latarkę.
Aby zamocować latarkę na głowie, zamocuj dołączony pasek do uchwytów latarki, a
następnie załóż ją na głowie.
5. Uwagi i środki ostrożności
• Nie wolno otwierać obudowy latarki. Czynności serwisowe należy zawsze
zlecić jedynie wykwalifikowanemu personelowi autoryzowanych serwisów.
• Chroń urządzenie przed zamoczeniem i mocnymi drganiami mechanicznymi,
trzymaj z dala od źródeł ciepła.
• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• Unikać przechowywania rozładowanej latarki przez dłuższy czas.
• Ładować tylko i wyłącznie za pomocą dołączonego kable sieciowego.
• Zużyte baterie lub akumulatorki należy utylizować zgodnie z obowiązującymi
lokalnymi przepisami. Nie wolno wrzucać ogniw ani całego urządzenia do
ognia.

1. Informacje ogólne
Bardzo mocna latarka czołowa, diodowa akumulatorowa. Przyda się w garażu, poza
miastem, na działce, w namiocie, na kempingu, wycieczce po lesie, jaskini itp.
2. Specyfikacja
•
•
•
•
•
•
•

Źródło światła: 12 diod LED
Zasilanie latarki: wbudowany akumulator 1000 mAh
Czas ładowania: 10-12h
Regulacja kąta nachylenia latarki: tak
Rozmiar paska na głowę: uniwersalny
Średnica klosza lampy: 70mm
Kolor: czarny

3. Ładowanie wewnętrznego akumulatora
Gdy po włączeniu latarki, jej światło zacznie migać/przygasać lub całkowicie zgaśnie
oznacza to rozładowany akumulator.
Aby naładować akumulator należy podłączyć latarkę za pomocą dołączonego kabla
sieciowego do gniazdka 230V. Zapali się czerwona dioda sygnalizująca ładowanie.

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co
najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych,
umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli
zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w
bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci
nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać
czyszczenia i konserwacji sprzętu.
Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl

