
LATARKA BRELOK LED ALUMINIOWA 12LM
MODEL: ZD32

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Kieszonkowa latarka diodowa w obudowie z aluminium.

Cechy produktu:

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości 
• Latarka posiada bardzo mocne źródło światła -najnowszej generacji DIODA  LED o 

żywotności 100 000h. 
• Latarka jest bryzgo i wstrząso odporna. Niezwykle wytrzymała, odporna na upadki 

nawet z 9m. Obudowa wykonana z lotniczego aluminium. 
• Dzięki niewielkim rozmiarom zawsze możesz ją mieć przy sobie - bez trudu zmieści się 

w kieszeni spodni. Dołączony breloczek do zamocowania latarki np. do kluczy. 
• Latarka jest energooszczędna, zużycie energii stanowi zaledwie 1/20 zużycia zwykłej 

lampy. 
• Opakowanie: kartonowe pudełko 

Specyfikacja:

• Typ: 1LED 
• Siła światła: 12 lumenów 
• Zasięg światła: 10 m 
• Czas świecenia: 3,5h 
• Zasilanie latarki: 1x bateria AA 1,5V (brak w zestawie) 
• Wodoodporność: tak, IPX4 
• Wymiary latarki: 94mm długości, średnica 18mm 
• Kolor: czarny 

W zestawie:

• Latarka / Brelok LED aluminiowa

2. Obsługa

• Przed pierwszym użyciem należy włożyć baterię typu AA 1,5V do wnętrza urządzenia.
• W zestawie z urządzeniem nie ma baterii!
• Aby umieścić  baterię w urządzeniu należy odkręcić dolną część latarki i umieścić ją 

biegunem dodatnim + do środka.
• Latarka świeci tylko światłem w trybie ciągłym. 
• Aby włączyć światło należy 1 raz wcisnąć gumowy przycisk od spodu urządzenia.
• Aby wyłączyć światło należy ponownie, 1 raz wcisnąć wskazany powyżej przycisk na 

spodzie urządzenia.
• Do latarki dołączona jest smyczka. Sznureczek ze smyczki należy przeciągnąć przez 

przeznaczoną do tego dziurkę u spodu urządzenia, znajdującą się pomiędzy gumowym
przyciskiem-włącznikiem, a obudową.

3. Uwagi i środki ostrożności

• Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń
miejscu.

• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
• Nie kieruj źródła światła w sposób bezpośredni w stronę oczu.
• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Małe części mogą spowodować 

zadławienie.
• W razie problemów w żadnym wypadku nie próbuj sam rozmontowywać latarki. Zgłoś 

się do sprzedawcy lub naszego serwisu. Gwarantujemy profesjonalną pomoc oraz 
naprawy wykonane przez fachowców.

• Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. Powoduje to utratę gwarancji i możliwe jest też
zniszczenie urządzenia. 

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl
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