
SKŁADANA LATARKA LED
AKUMULATOROWA 

model: ZD44

 
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup latarki akumulatorowej.
Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu 

i zachować ją na przyszłość.

1. Informacje ogólne
 Bardzo mocna składana lampa diodowa, akumulatorowa i kompaktowa latarka 2w1.

Cechy produktu:

• Latarka i lampa biurkowa 2w1. Latarka posiada bardzo mocne źródło światła 
-najnowszej generacji 1 LED o żywotności 100 000h. Lampa świeci za pomocą 18 LED 
o żywotności 100000h 

• Przegubowy uchwyt lampki sprawia, że możesz ustawić ją pod dowolnym kątem, aby 
dobrze doświetlić, np kartki książki. Możesz ją postawić na dowolnej płaskiej 
powierzchni. 

• Charakteryzuje się wysoką odpornością na kurz, wstrząsy i wodę. 
• Lampa akumulatorowa pozwoli oświetlić każde miejsce. 
• Latarka/lampa jest energooszczędna, zużycie energii stanowi zaledwie 1/20 zużycia 

zwykłej lampy elektrycznej opartej nie na diodach LED. 
• Nie musisz wymieniać w niej baterii. Wbudowany akumulator ładuje się bezpośrednio z 

sieci 110-230V przez kabel dołączony do zestawu. 

Specyfikacja:

• Źródło światła: latarka 1 LED SMD, lampa: 18LED SMD 
• Zasięg latarki: 120-200m 
• Zasilanie: wbudowany akumulator 800 mAh 
• Ładowanie: bezpośrednio z sieci 110-230V przez dołączony kabel 
• Wymiary po złożeniu 20 x 9 x 9cm 
• Kolor: czerwony 

W zestawie:

• Lampa/latarka akumulatorowa 
• Kabel sieciowy 
• pudełko 

 

2. 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 na 8-10h. Zapali się czerwona dioda sygnalizująca ładowanie. Gdy dioda 
zgaśnie, zakończ ładowanie.

3. Użytkowanie latarki
Aby włączyć latarkę przysunąć do góry lub do dołu przesuwny przycisk latarki. Urządzenie 
zacznie świecić w trybie latarki lub lampki. Ustawienie przełącznika w pozycji środkowej wyłączy 
urządzenie.

4. 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.

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