
LAMPA 24LED 
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup lampy 24LED.
Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu 

i zachować ją na przyszłość.

1. Informacje ogólne

24 diodowa, niezawodna Lampa LED - niezastąpiona w warsztatach i serwisach, garażach 
majsterkowiczów, na campingach, nocnych wyprawach, pod namiotem czy chociażby przy 
zmianie koła!

Cechy produktu:

• Jest bardzo wygodna i praktyczna, przyda się w każdej sytuacji wymagającej 
poręcznego, dodatkowego źródła światła. 

• Wysokiej jakości mocne diody LED generują silne i jasne światło - światło diodowe jest 
bardzo energooszczędne i trwałe 

• Obudowa lampy została wykonana z wysokiej jakości antypoślizgowego tworzywa 
dającego gwarancję odporności na trudne warunki eksploatacji, uderzenia oraz 
uniemożliwiającego wyślizgiwanie się lampy z mokrej dłoni. 

• Lampa posiada hermetyczny włącznik zabezpieczający przed dostaniem się do środka 
brudu, smaru i wilgoci. 

• Wyposażona w silny uchwyt magnetyczny pozwalający na przytwierdzenie lampy do 
metalowych powierzchni oraz w poręczny wysuwany hak. 

• Dzięki zasilaniu bateryjnemu lampa jest bardzo wygodna w użyciu - nie plączą się 
żadne kable i możesz zabrać na zewnątrz z dala od źródła zasilania. 

Specyfikacja:

• Liczba diód: 24 o jasności 12000MCD 
• Czas świecenia: 10-20h 
• Zasilanie: 3x bateria 1,5V AA (lub akumulatorki AA) 
• Czerwono-czarny 

• Wymiary: 21 cm x 5,7 cm x2,5 cm 
• Waga: 120g 

3. Wymiana baterii
Podważ pokrywę baterii i włóż do środka 3 baterie alkaliczne lub akumulatorki AAA 1,5V 
zwracając uwagę na odpowiednią polaryzację +/-. Zamontuj z powrotem pokrywę baterii.

Ostrzeżenie:

• Wkładając baterie 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 baterie!

4. Użytkowanie lampy
Aby włączyć latarkę naciśnij czerwony guzik na przedniej obudowie urządzenia. Aby wyłączyć 
ponownie naciśnij przycisk.

5. Uwagi i środki ostrożności
• Nie wolno otwierać obudowy lampy. Czynności serwisowe należy zawsze zlecić jedynie 

wykwalifikowanemu personelowi autoryzowanych serwisów.
• Chroń urządzenie przed zamoczeniem, trzymaj z dala od źródeł ciepła.
• Czyść urządzenie za pomocą wilgotnej, delikatnej szmatki.
• W przypadku dłuższego nieużywania lampy, wyjąć z niej baterie.

WWW.ALLTRONIX.PL

http://www.aptel.pl/

