
LATARKA CZOŁOWA CREE-XML LED ZOOM 
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI

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

i zachować ją na przyszłość.

1. Informacje ogólne

SUPER MOCNA latarka czołowa, diodowa o dużym zassięgu. Przyda się w garażu poza miastem, na 
działce, w namiocie, na kempingu, wycieczce po lesie, jaskini itp.

Cechy produktu:

• Produkt wysokiej jakości, obudowa wykonana z lotniczego aluminium - mocny stop pokryty twardą 
anodyzacją, dzięki czemu latarka odporna jest na upadki i inne uszkodzenia mechaniczne. 

• Latarka posiada bardzo mocne źródło światła -najnowszej generacji diodę CREE-XML T6 9W o 
żywotności 100 000h. 

• Zaprojektowana z myślą o praktycznym zastosowaniu, do użytku dla wojska , innych służb 
mundurowych oraz miłośników wszelkiej przygody. 

• Charakteryzuje się wysoką odpornością na kurz, wstrząsy i wodę. 
• Dzięki funkcji ZOOM czyli regulacji ogniskowej soczewki, możemy ustawić wiązkę emitowanego 

światła zgodnie z aktualnymi potrzebami. - wąski i dalekosiężny strumień światła - szeroki, 
oświetlający duży obszar bliżej 

• Latarka czołowa pozwala na wykonywanie różnych czynności przy użyciu obu rąk - nawet w 
całkowitych ciemnościach. Idealna dla myśliwych, wędkarzy, mechaników itp. 

• Dzięki niewielkim rozmiarom zawsze możesz ją mieć przy sobie. 
• Latarka jest energooszczędna, zużycie energii stanowi zaledwie 1/20 zużycia zwykłej latarki 

opartej nie na diodach LED. 
• Latarkę w prosty sposób mocuje się na głowie za pomocą dołączonego paska. Jest bardzo 

wygodna w noszeniu. 

Specyfikacja:

• Źródło światła: 1 Dioda CREE-XML T6 9W 
• Moc: 9W, strumień światła: 1000Lm 
• Funkcja Zoom 
• 3 tryby:ciągłe światło -100% moc 50% moc , tryb migający 

• Zasilanie latarki: 2 x bateria 18650 (brak w zestawie) 
• Regulacja kątu nachylenia latarki: tak 
• Rozmiar paska na głowę: uniwersalny 
• Waga: 160g 
• Kolor: czarny 

3. Instalacja baterii
Podważ gumową pokrywę pojemnika baterii i włóż do środka 2 baterie alkaliczne lub akumulatorki o symbolu 
18650 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 latarki
Aby włączyć latarkę naciśnij gumowany przycisk na górnej obudowie latarki. Latarka zacznie świecić ze 
zmniejszoną mocą. Ponowne naciśnięcie przycisku sprawi, że latarka zacznie świecić pełną mocą. Ponowne 
naciśnięcie przycisku sprawi, że latarka zacznie migać, ponowne naciśnięcie przycisku wyłączy latarkę.

Aby zamocować latarkę na głowie, zamocuj dołączony pasek do uchwytów latarki, a następnie załóż ją na 
głowie. Włącz latarkę i wyreguluj stopień rozproszenia światła delikatnie wysuwając lub wsuwając soczewkę 
w obudowę latarki.

5. 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.

WWW.ALLTRONIX.PL

http://www.aptel.pl/

