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KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA
•	 Urządzenia	 nie	 należy	 przechowywać	 w	 miejscach	 o	 zbyt	
wysokich/zbyt	niskich	temperaturach.	

•	 Latarkę	należy	chronić	przed	płynami	i	wilgocią.	
•	 Do	 czyszczenia	 obudowy	 latarki,	 należy	 używać	 miękkiej,	
wilgotnej	ściereczki,	bez	dodatku	detergentów.	

•	 Nigdy	nie	należy	kierować	promienia	świetlnego	bezpośrednio	
na	oczy.	

•	 Przed	 rozpoczęciem	 ładowania,	 należy	 sprawdzić	 zgodność	
napięcia	prądu	źródła	zasilania	i	urządzenia.	

•	 Podczas	 ładowania,	 urządzenie	 należy	 umieścić	 w	 miejscu	 z	
prawidłową	cyrkulacją	powietrza.	

•	 Zabrania	 się	 własnoręcznej	 naprawy	 sprzętu,	 a	 także	
wprowadzania	 zmian	w	 jego	 budowie.	 Jedynie	 osoby	 do	 tego	
upoważnione	i	wykwalifikowane	mogą	naprawiać	urządzenie.	

•	 UWAGA:	 W	 celu	 zapewnienia	 maksymalnej	 żywotności	
akumulatora,	latarkę	należy	doładować	zawsze,	kiedy	obniży	się	
natężenie	światła.

OPIS URZĄDZENIA
1.	 Głowica	latarki	(zoom)
2.	 Włącznik/wskaźnik	ładowania
3.	 Nakrętka	z	uchwytem

•	 Wtyk	USB	(pod	nakrętką)
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ŁADOWANIE
Przed	pierwszym	użyciem	należy	naładować	baterię	do	pełna.
1.	 Należy	upewnić	się,	że	latarka	jest	wyłączona.
2.	 Odkręcić	nakrętkę	wtyku	USB.
3.	 Podłączyć	urządzenie	do	ładowarki	za	pomocą	wtyku	USB.
4.	 Podczas	ładowania,	świeci	się	czerwony	wskaźnik.
5.	 Po	 zakończeniu	 ładowania,	 świeci	 się	 zielony	 wskaźnik.	

Można	odłączyć	kabel.

OBSŁUGA
Urządzenie	posiada	trzy	tryby	świecenia:
1.	 100%	-	1	kliknięcie
2.	 50%	-	2	kliknięcia
3.	 Miganie	-	3	kliknięcia

Regulacja funkcji zoom
Aby	 ustawić	 rozproszony/skupiony	 strumień	 światła	 należy	
przesunąć	głowicę	latarki	w	odpowiednim	kierunku.

Maksymalny	 czas	 działania	 w	 pełni	 naładowanego	 urządzenia	
wynosi	do	90	minut.

Poland
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, 
że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z 
gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie 
ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu 
od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego 
użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat 
miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w 
gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w 
którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach 
powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu 
nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1,08-400 Miętne.
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DESCRIEREA PRODUSULUI

1.	 Cap	lanternă	(zoom)
2.	 Buton	pornire/oprire/	indicator	

încărcare
3.	 Capac

•	 Mufă	USB	(sub	capac)
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ÎNCĂRCARE
Încărcați	complet	dispozitivul	înainte	de	prima	utilizare.
1.	 Asigurați-vă	că	dispozitivul	este	oprit.
2.	 Scoateți	capacul	mufei	USB.
3.	 Conectați	dispozitivul	la	un	încărcător	AC	prin	mufa	USB.
4.	 Când	dispozitivul	se	încarcă,	indicatorul	roșu	este	aprins.
5.	 Când	 dispozitivul	 este	 încărcat	 complet,	 indicatorul	 verde	

este	aprins.

FUNCȚIONARE
Dispozitivul	are	3	moduri	de	operare:
1.	 100%	-	1	apăsare
2.	 50	%	-	2	apăsări
3.	 Lumină	intermitentă	-	3	apăsări

Funcția zoom
Pentru	 a	 comuta	 raza	 luminii	 la	 lumină	 largă	 /	 focalizată,	 glisați	
inelul	de	reglare	al		luminii	frontale	înainte	sau	înapoi.

Timpul	maxim	de	funcționare	al	dispozitivului	încărcat	complet	este	
de	până	la	90	de	minute.

Romania
Reciclarea corecta a acestui produs (reziduuri provenind din 
aparatura electrica si electronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca 
produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai 
este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului 
inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă 
rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil 
pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura 
fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru 
a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea 
reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să 
verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte 
reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.
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INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

•	 Evitați	utilizarea/depozitarea	produsului	la	temperaturi	extreme.
•	 Protejați	acest	produs	de	apă,	umiditate	sau	alte	lichide.
•	 Utilizați	doar	un	material	textil	moale,	ușor	umed	pentru	a	curăța	
produsul.	Nu	utilizați	agenți	chimici.

•	 Nu	vă	uitați	direct	la	lumină!
•	 Înainte	de	a	conecta	dispozitivul	la	sursa	de	alimentare,	asigurați-
vă	că	tensiunea	indicată	pe	aparat	corespunde	cu	tensiunea	de	
la	sursa	de	alimentare.

•	 Puneți	dispozitivul	într-o	zonă	ventilată	corespunzător	în	timp	ce	
se	încarcă.

•	 Nu	 încercați	 să	 reparați/dezasamblați	 aparatul	 singur.	 Doar	
personalul	autorizat	și	calificat	poate	repara	dispozitivul.

•	 NOTĂ:	 Pentru	 menținerea	 duratei	 de	 viață	 a	 bateriei	
reîncărcabile,	 încărcați	 întotdeauna	 dispozitivul	 când	 lumina	
devine	mai	slabă.


