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OSTRZEŻENIE: Po zakończeniu eksploatacji tego pro-
duktu nie wyrzucaj go razem ze zwykłymi domowymi odpadkami. We-
dług dyrektywy WEEE (Dyrektywa 2002/96/EC) obowiązującej w Unii 
Europejskiej dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nale-
ży stosować osobne sposoby utylizacji.

W Polsce zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 1 lipca 2005r. o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie 
łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem 
przekreślonego kosza.

Użytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu, obowiązany jest 
do oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktu zbierania zużytego 
sprzętu. Punkty zbierania są prowadzone m.in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych 
tego sprzętu oraz przez gminne jednostki organizacyjne, prowadzące działalność w zakresie 
odbierania odpadów.

Powyższe obowiązki ustawowe wprowadzone zostały w celu ograniczenia ilości odpadów 
powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowied-
niego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu. Prawidłowa realizacja tych 
obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w zużytym sprzęcie znajdują się 
składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie 
ludzi.
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IMPORTER:

Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane informacje  w poniż-
szej instrukcji nie są wolne od błędów. Wyprodukowano w ChRL

Latarnia LED 
OLI.BZ.100W-TELESCOPE

OPIS FUNKCJI PILOTA:
1. Naciśnij przycisk 1 aby włączyć / wyłączyć 

lampę. Po ponownym włączeniu lampa 
przywróci poprzednie ustawienia

2. Naciśnij przycisk 2, aby zmienić tryb świe-
cenia z dynamicznego na normalny.

3. Naciśnij przycisk 3 8 9, aby zmieniać 
jasność 100 % , 50 % , 25 % maksymalnej 
jasności. 

4. Naciśnij przycisk 4 lub 6, aby zmienić tryb 
świecenia z normalnego na dynamiczny 
lub pomiędzy różnymi trybami świecenia 
dynamicznego. 

5. Naciśnij przycisk 5 lub 7, aby zmieniać 
prędkość podczas użytkowania lampy w 
trybie dynamicznym

6. Naciśnij przycisk 10  11, aby zwiększyć lub 
zmniejszyć jasność

UWAGI 
1. Lampa nie może być użytkowana w miej-

scach o wysokim współczynniku wilgotno-
ści oraz w wodzie.

2. 2. Lampa nie może być włączona w trybie 
ciągłym dłużej niż 10 h.

3. Lampa nie jest przystosowana do podłą-
czenia do wysokiego napięcia.

4. Nie wolno dotykać panelu LED, podczas 
gdy lampa jest włączona.
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ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

1. Panel LED COB

2. Pilot

3. Mocowanie panelu

4. Stojak teleskopowy

5. Przewody zasilające 

6. Końcówka zasilająca do zapalniczki samo-
chodowej

7. Końcówka zasilająca z zaciskiem kroko-
dylkowym

8. Stojak przeznaczony do wbicia w ziemię

9. Instrukcja

PODŁĄCZENIE: 
 
Połącz przewody panelu oraz kabla przedłuża-
jącego do gniazda zapalniczki samochodowej 
lub bezpośrednio do akumulatora przy pomo-
cy zacisku krokodylkowego.
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Napięcie zasilania 12 V DC

Moc 100 W

Strumień świetlny 11000 lm

Temperatura  
barwowa 7000 K

Kąt świecenia 140

Długość stojaka  
teleskopowego 5 m

Klasa szczelności IP 64

Kontroler Bezprzewodowy pilot

Wymiar pudełka 127x13 cm

Waga 2,5 kg

DANE TECHNICZNE:


