
LATARKA LED WIELOFUNKCYJNA

ZD82
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne:

Latarka akumulatorowa typu szperacz wyposażona w mocne diody LED oraz funkcję ZOOM o ogromnym
zasięgu aż do 800m. Wykonana z bardzo trwałego tworzywa sztucznego, odpornego na zachlapanie i
trudne warunki atmosferyczne. Latarka posiada bardzo silne źródło światła o żywotności aż do 100 000h.
Urządzenie wykorzystuje wbudowany akumulator o pojemności aż 10000 mAh, który pozwala nawet na
20h  ciągłej  pracy  (zależnie  od  wybranego  trybu).  Istnieje  możliwość  regulacji  siły  światła  oraz
uruchomienia  trybu  stroboskopowego.  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:

• Latarka posiada bardzo mocne źródło światła - 45 diod SMD LED o żywotności aż do 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. 
• Szperacz jest wodo- i wstrząsoodporny. Ogumowany włącznik i gniazdo ładowania oraz 

zastosowane o-ringi zabezpieczają latarkę przed dostaniem się do środka kurzu i wilgoci. 
Niezwykle wytrzymała! 

• Obudowa wykonana ze wzmocnionego tworzywa sztucznego. 
• Latarka jest energooszczędna, zużycie energii stanowi zaledwie 1/20 zużycia zwykłej lampy. 
• Latarka posiada aż 7 trybów świecenia (w tym różne poziomy jasności i stroboskop) 

Specyfikacja:

• Materiał: tworzywo sztuczne 
• Zasilanie: wbudowany akumulator 10000 mAh 
• Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora 
• Moc: 30W 
• Siła światła: 1200 lumenów 
• Ilość diod: 45x LED SMD (35 białych + 5 czerwonych + 5 niebieskich)
• Temperatura światła: biała 6000K 
• Tryby świecenia (7): 100%, 75%, 50%, stroboskop, tryby mieszane 
• Zasięg światła: 800 m 
• Funkcja ZOOM 
• Wygodny uchwyt w górnej części 
• Wodoodporność: tak, IPX4 
• Długość: 17,7 cm 
• Szerokość: 10 cm 

2. Użytkowanie latarki

Aby włączyć latarkę wciśnij  jeden z dwóch przycisków nad gumową zaślepką.  Każde
kolejne wciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybu pracy, aż do wyłączenia latarki.

Każdy z dwóch przycisków odpowiada za inną latarkę (przód / tył). Zasada działania tak
jak wyżej.

Latarka posiada funkcję powerbanku – zdejmij gumową zaślepkę i podłącz kabel USB do
latarki oraz urządzenia zewnętrznego aby je doładować.

Aby naładować wbudowany akumulator, zdejmij gumową zaślepkę portu zasilającego DC
i  umieść  tam końcówkę  kabla  zasilającego,  drugi  koniec  kabla  podłącz  do  ładowarki
sieciowej lub powerbanka.

Stan naładowania akumulatora pokazują 4 diody na bocznym panelu. 4 zapalone diody
oznaczają w pełni naładowany akumulator. Zaś brak zapalonych diod oznacza jego pełne
rozładowanie.

3. 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, trzymaj je z dala od
źródeł ciepła.

• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• Unikać przechowywania rozładowanej latarki przez dłuższy czas.


