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Seria produktów Heckermann charakteryzuje się wysoką jasnością. Ciepło i rozpraszanie 
ciepła jest znacznie wyższe w stosunku do podobnych produktów. Użytkowanie kemping, 
turystyka, eksploracja jaskiń, wędkarstwo, łowiectwo, kolarstwo, rower, do użytku codziennego.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Upewnij się, że bateria jest w pełni naładowana.
2. Upewnij się, że baterie są odpowiednio włożone. Następnie uruchom urządzenie naciskając
przełącznik.
3. W celu oszczędzania energii zaleca się używania trybu mniejszej jasności. W upalne letnie 
dni może wystąpić problem z nadmiernym nagrzewaniem się latarki przy użyciu latarki w trybie 
wysokiej jasności. Należy wtedy przejść na tryb mniejszej jasności lub wyłączyć latarkę i 
poczekać do momentu jej ostygnięcia.
4. W przypadku produktów ze wskaźnikiem poziomu naładowania, gdy wskaźnik sygnalizuje 
niski poziom baterii, należy niezwłocznie naładować baterie. W przeciwnym razie  może to 
doprowadzić do nadmiernego rozładowania i uszkodzenia baterii. W przypadku produktów bez 
wskaźnika poziomu naładowania należ niezwłocznie naładować baterię gdy jest zauważalny 
spadek jasności emitowanego światła. Gdy sygnalizator wskaże pełne naładowanie baterii, 
odłącz urządzenie od zasilania (nie przeładowuj baterii).
5. Nie używaj urządzenia podczas ładowania.
6. Jeśli baterie nie są używane przez długi czas, należy je naładować, a następnie wyjąć z 
urządzenia i umieścić w bezpiecznym miejscu w celu przechowywania. Co 3 miesiące należy 
rozładować baterie i ponownie je naładować, aby uniknąć korozji.
7. Głowice latarki należy utrzymywać w czystości. Nigdy nie wycieraj go ręką lub twardymi 
przedmiotami. Aby wyczyścić przednią osłonę (szybkę) użyj bawełnianego wacika i środka do 
czyszczenia soczewek.
8. Nie wystawiaj latarki na nadmierne działanie promieni słonecznych, wodę, chemikalia oraz 
inne szkodliwe warunki, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
9. Nie wolno demontować urządzenia we własnym zakresie. W przypadku problemów z latarką 
należy zgłosić się do producenta lub wykwalifikowanego punktu serwisowego.

!UWAGA!

1. Nie kieruj źródła światła bezpośrednio na oczy, aby uniknąć obrażeń.
2. Nie używaj nadmiernego napięcia. Napięcie nie powinno przekraczać 4.2V
3. Nie umieszczaj baterii w złą stronę. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
4. Przed użyciem sprawdź, czy wszystkie elementy są dobrze dokręcone. Nieprawidłowe 
dokręcenie może sprawić, że latarka będzie świecić słabiej lub w ogóle.
5. Należy chronić urządzenie przed długotrwałym działaniem  światła słonecznego i wysokiej 
temperatury. Po użyciu należy wyciągnąć baterie i przechowywać urządzenie w suchym i 
chłodnym miejscu.
6. Aby utrzymać O-ring (gumowy pierścień uszczelniający) oraz gwint w dobrym stanie 
(utrzymać płynny obrót) przetrzyj elementy wazeliną 2-3 razy w roku.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

LATARKA TELESKOPOWA
Z ALUMINIUM LOTNICZEGO 1909

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Model: 
Źródło światła:
Kolor: 
Baterie:
Czas działania na baterii:
Metoda ładowania:
Zasięg światła:
Metoda powiększenia:
Klasa wodoodporności:
Materiał:

1909
XHP90
Czarny

2 x bateria 26650=(8000mAh)
Bateria 26650: 10-20 h

Micro USB
≤ 600 m

powiększenie teleskopowe
IPX6

Aluminium lotnicze (lekki i trwalszy)

Designed in Poland
Made in P.R.C.

Importer: 
Big5 Krzysztof Czurczak
ul. Wysockiego 41/6
42-218 Częstochowa
NIP: 6861576041
www.heckermann.pl

Producent: 
YIWU QIMAI ELECTRONICS CO., LTD.
2 units 25 Buildings West District
QingKou VillageJiangdong Street
Yiwu City Zhejiang
China


