
LATARKA LED CREE XR-E Q5 3W ZOOM
model: ZD37 

INSTRUKCJA OBSŁUGI
1. Informacje ogólne
Latarka taktyczna z ultra mocną diodą CREE-XR-E Q5 z funkcją ZOOM aż do 300m, w bardzo trwałej 
obudowie z anodyzowanego aluminium. Latarka posiada bardzo mocne źródło światła o żywotności aż do 
100 000h. Solidny, mocny uchwyt zapewnia pewny chwyt i wygodę obsługi. Urządzenie wykorzystuje mocne 
i energooszczędne akumulatory typu 18650. Latarka jest również wodo i wstrząsoodporna. Włącznik jest 
zabezpieczony solidną gumą, a zastosowane o-ringi zabezpieczają urządzenie przed dostaniem się brudu i 
kurzu.

Doskonale nadaje się na dłuższe podróże i eksploracje!

Cechy produktu:

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości 
• Latarka posiada bardzo mocne źródło światła - DIODA CREE XR-E Q5 o żywotności aż 100 000h. 
• Latarka doskonale nadaje się do doświetlania  dalszych obiektów. 
• Latarka daje jasną barwę światła, zbliżoną do naturalnego, nie fałszuje widzianych kolorów. 
• Wbudowana funkcja zmiennej ogniskowej, dzięki której latarka doskonale nadaje się do 

doświetlania bliższych i dalszych obiektów. 
• Dzięki ogromnej mocy, latarka idealnie nadaje się na rower - w zestawie uchwyt rowerowy! 
• Latarka jest wodo- i wstrząsoodporna. Ogumowany włącznik oraz zastosowane gumowe o-ringi 

zabezpieczają latarkę przed dostaniem się do środka kurzu i wilgoci. Niezwykle wytrzymała, 
odporna na upadki nawet z 9 metrów. Obudowa wykonana z anodyzowanego aluminium. 

• Nie musisz wymieniać w niej baterii! Latarka posiada 3 wymienne akumulatorki, które można 
ładować za pomocą ładowarki sieciowej (w zestawie). 

• Latarka jest energooszczędna, zużycie energii stanowi zaledwie 1/20 zużycia zwykłej lampy. 
• Latarka posiada 3 funkcje (tryby świecenia): 2 poziomy jasności latarki oraz stroboskop. 

Specyfikacja:

• Typ diody: CREE XR-E Q5 
• Moc: 3W 
• Siła światła: 240 lumenów 
• Temperatura światła: biała 5300-6300K 
• Tryby świecenia (3): 100%, 60%, stroboskop 
• Zasięg światła: 300 m 
• Zasilanie latarki: 3x bateria AAA 1,5V / 1x akumulator 18650 3,7V 
• Obudowa z anodyzowanego aluminium 
• Wodoodporność: tak, IPX4 
• Długość: 13,8 cm 
• Średnica: 3,4 cm

2. Instalacja baterii
Odkręć aluminiową pokrywę z tyłu latarki. Włóż do środka 3 baterie AAA (wnętrze adaptera) lub akumulator 
o symbolu 18650 zwracając uwagę na odpowiednią polaryzację +/- (plusem do wewnątrz). Zamontuj z 
powrotem pokrywę baterii, mocno ją zakręcając.

Ostrzeżenie:
• Wkładając baterie lub akumulator należy stosować się do oznaczeń +/- 
 • Używać wyłącznie markowych alkalicznych baterii lub akumulatorków tego samego producenta.
 • Nie mieszać ze sobą baterii różnych producentów i typów oraz baterii nowych ze starymi.
 • Nigdy nie ładować zwyczajnych lub alkalicznych baterii! Baterie mogą się wylać lub eksplodować. 
 • W przypadku dłuższej przerwy w używaniu urządzenia należy wyciągnąć z niego baterie!

3. Użytkowanie latarki
Aby włączyć latarkę naciśnij gumowany przycisk z tyłu latarki. Latarka zacznie świecić z mocą 100% 
Ponowne naciśnięcie przycisku sprawi, że latarka zacznie świecić z mocą 60%. Ponowne naciśnięcie 
przycisku sprawi, że latarka zacznie migać (stroboskop), ponowne naciśnięcie przycisku wyłączy latarkę.

Aby zamocować latarkę na ramie roweru, zamocuj dołączony uchwyt do latarki (odkręć śrubę, włóż latarkę 
do uchwytu, zakręć śrubę), a następnie załóż ją na ramę (kierownicę).

Regulowanie funkcji zoom odbywa się poprzez przekręcenie zielonego pokrętła wokół obiektywu latarki w 
odpowiednim kierunku. ZOOM IN (zwiększenie skupienia światła) albo ZOOM OUT (zmniejszenie skupienia)

Aby naładować akumulator 18650 włóż go do dołączonej w zestawie ładowarki (pamiętając o odpowiedniej 
polaryzacji) i podłącz ją do sieci elektrycznej 230V.

4. Uwagi i środki ostrożności
• Nie kierować strumienia światła latarka bezpośrednio w kierunku oczu ludzi i zwierząt.
• 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.
• Zużyte baterie lub akumulatorki należy utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami.

Nie wolno wrzucać ogniw ani całego urządzenia do ognia.

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

http://www.aptel.pl/

