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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.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

Va rugam sa cititi manualul de utilizare inainte de instalarea
dispozitivului. Daca aveti nelamuriri in ceea ce privește instalarea
dispozitivului, adresati-va unei persoane calificate.
1. Evitați utilizarea/depozitarea aparatului la temperaturi extreme.
2. Protejați acest produs de apă, umiditate sau alte lichide.
3. Pentru a curăța acest produs utilizați doar un material textil

moale, ușor umezit. Nu utilizați agenți chimici pentru curățare.
4. Nu îndreptați fasciculul de lumină direct spre ochi.
5. Dacă lanterna nu va fi utilizată pentru o perioadă lungă de timp,

reîncărcați dispozitivul.
6. Nu încercați să reparați/dezasamblați aparatul. Doar personalul

calificat și autorizat poate repara produsul.

FUNCȚIONARE

1. Apăsați butonul de alimentare pentru a porni lanterna.
2. În modul LED alb:

• prima apăsare a butonului de pornire - se activează modul
100%

• a 2-a apăsare - se activează modul 50%
• a 3-a apăsare – se activează modul intermitent
• a 4-a apăsare – se oprește lanterna

3. Apăsați și țineți apăsat butonul de alimentare timp de 3 secunde
pentru a comuta între modul LED alb și LED roșu.

4. În modul LED roșu:
• prima apăsare a butonului de pornire – se activează modul

de iluminare constantă
• a 2-a apăsare – se activează modul intermitent

5. Apăsați butonul de alimentare al senzorului de mișcare pentru a
porni senzorul de mișcare. Modul selectat va fi indicat de LED-ul
albastru care luminează intermitent, sub butoanele de
alimentare.
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ÎNCĂRCARE

1. Conectați mufa micro USB la port-ul micro USB de pe lanternă.
2. Celălalt capăt trebuie conectat la un încărcător sau la un alt

dispozitiv, cum ar fi un calculator sau un laptop.
3. Încărcarea este indicată de un LED roșu care luminează

intermitent.
4. Bateria complet încărcată va fi indicată de un LED verde care

luminează intermitent.
5. Timpul de încărcare de la 0 – 100% este de aproximativ 2,5 ore.
6. Încărcați bateria înainte de a fi descărcată complet – evitați

descărcarea completă a bateriei!

SPECIFICAȚIE

• Senzor de mișcare
• Încărcare prin intrarea micro USB
• Sursa de lumină: LED 3 W + 2 LED-uri roșii
• Moduri de iluminare: 3 W - 100%, 50%, intermitent; 2 LED-uri (roșii)-
lumină continuă, intermitentă

• Raza de iluminare: 40 m
• Flux luminos: 120 lm
• Timp de lucru: 4 - 20 de ore
• Alimentare: baterie încorporată de 3,7 V 1200 mAh
• Greutate: 74 g
• Dimensiuni: 60 x 40 x 35 mm
• Setul include: Cablu micro USB, manual de utilizare
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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.


