
LATARKA SWAT LED CREE 3W 500M 
MODEL: ZD36

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Latarka taktyczna SWAT z bardzo mocną dioda Cree, w obudowie z anodyzowanego aluminium.

Cechy produktu:

• Latarka posiada bardzo mocne źródło światła -najnowszej generacji DIODA CREE XR-
E Q5 3W o żywotności 100 000h. 

• Wbudowana funkcja zmiennej ogniskowej, dzięki której latarka doskonale nadaje się do
doświetlania bliższych i dalszych obiektów. 

• Latarka jest wodo i wstrząso odporna. Ogumowany włącznik oraz zastosowane 
gumowe o-ringi zabezpieczają latarkę przed dostaniem się do środka kurzu i 
wilgoci.Niezwykle wytrzymała, odporna na upadki nawet z 9m. Obudowa wykonana z 
lotniczego aluminium. 

• Nie musisz wymieniać w niej baterii, latarka posiada wymienny akumulator, który 
można ładować bezpośrednio w latarce za pomocą ładowarki sieciowej (w zestawie) i 
samochodowej (w zestawie). 

• Latarka jest energooszczędna, zużycie energii stanowi zaledwie 1/20 zużycia zwykłej 
lampy. 

Specyfikacja:

• Typ: CREE Q5 POWER 3W 
• Siła światła: 350 lumenów 
• Tryby świecenia: 100%, 60%, stroboskop 
• Funkcja ZOOM 
• Zasięg światła: 500 m 
• Zasilanie latarki: akumulator 18650 
• Wodoodporność: tak, IPX4 
• Wymiary latarki: 152mm długości, średnica 28-32mm 
• Kolor: czarny 

W zestawie:

• Latarka taktyczna SWAT 
• Akumulator 18650 4200mAh 
• Zasilacz sieciowy 
• Zasilacz samochodowy 

2. Obsługa

• Przed pierwszym użyciem należy włożyć akumulatorek typu 18650 do wnętrza 
urządzenia.

• Latarka posiada tylko jeden przycisk - „Power”. By włączyć urządzenie należy wcisnąć 
przycisk umieszczony na rączce (Latarka włączy się automatycznie).

• By zmienić Tryb pracy Latarki należy gdy ta jest już włączona ponownie wcisnąć 
przycisk „Power” - 2 Tryby jasności.

• By wyłączyć urządzenie należy wcisnąć przycisk „Power” znajdujący się na rączce, 
czynność powtarzać do wyłączenia urządzenia (każde następne wciśnięcie przycisku 
zmieni tryb pracy lampy).

* By naładować latarkę podłącz ładowarkę do gniazda umieszczonego na rączce 
urządzenia następnie podłącz do źródła zasilania. Gdy dioda umieszczona na ładowarce 
sieciowej zmieni kolor z czerwonej na zieloną należy ją odłączyć od źródła zasilania 
(Ładowarka samochodowa nie posiada Funkcji informowania o naładowaniu urządzenia i 
zmiany koloru diody). 

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.
• Urządzenie należy ładować tylko oryginalnymi ładowarkami lub o parametrach 

zgodnych z oryginalnymi.
• Nie ładuj urządzenia dłużej niż 5 - 6 godzin – grozi uszkodzeniem akumulatora.
• Jeśli latarka przestała działać bądź działa słabiej niż zwykle podłącz ją do ładowania.
• 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.

• Nie zginać kabli ładowarek pod dużym kątem, aby uniknąć ich uszkodzenia.
• Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. Powoduje to utratę gwarancji i możliwe jest też

zniszczenie urządzenia. 
• Nigdy nie używaj ładowarki gdy zauważysz, że jego kabel jest w jakikolwiek sposób 

uszkodzony.

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