Provoz svítilny
Širší konec pružiny baterie se musí vložit do koncového uzávěru. Baterie vždy vkládejte
tak, aby kladný pól "+" směroval k hlavě svítilny a záporný pól "-" baterie byl otočen směrem
ke koncovému uzávěru.
Zapnutí - zakroucení hlavy. Zaostření proudu světla na určitý bod - Otáčením hlavy svítilny
upravujete kužel světla od nejširšího úhlu prostorového osvětlení k intenzivnímu bodovému
osvětlení zaměřenému na jeden bod. Opačným otáčením svítilnu vypnete.

Svítilna Mini MAG-Lite®

Režim svíčky - Odšroubujte hlavu svítilny. Hlavu obraťte a do obrácené hlavy vložte koncovou
část svítilny. Svítilna bude nyní vydávat tlumené světlo svíčky.
Výměna žárovky - rozšroubujte celou hlavu a žárovku opatrně vytáhněte s pouzdra. Při vkládání
nové žárovky dávejte pozor, aby byly kolíčky žárovky vyrovnány a žárovku zasuňte do pouzdra.
V koncovém uzávěru najdete náhradní žárovku.

Obj. č.: 85 30 96

Vlastnosti

Vážený zákazníku,
®

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup svítilny mini Mag-Lite .
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento
návod k obsluze.

•

Pouzdro z velmi odolného hliníku

•

Nastavitelný světelný kužel od prostorového
k bodovému osvětlení (obr. 1).

•

Obsahuje i náhradní žárovku, která se nachází
v koncovém uzávěru svítilny (obr. 2).

•

Součástí dodávky jsou 2 kvalitní alkalické baterie
typu AAA.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis a ovládací prvky

Režim svíčky
5) Pružina baterie*

9) Hlava

2) Koncové těsnění

6) Pouzdro

10) Kroužek, spoj hlavy

3) Elektrický kontakt

7) Kroužek, spoj
pouzdra
8) Žárovka

11) Parabola

2. Položte hlavu na rovný a pevný povrch (obr. 2)

12) Čirá čočka

3. Vložte pouzdro svítilny do hlavy.

4) Náhradní žárovka

* Část č. 5 se vkládá do části č. 1

13) Kroužek, spoj
čelního uzávěru
14) Čelní uzávěr

Svítilny Mini Maglite® je možné snadno ve třech
krocích upravit do režimu osvětlení svíčky.

1) Koncový uzávěr

1. Vyšroubujte hlavu svítilny (obr. 1)

Údržba a kontrola svítilny

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Pro zajištění dlouhé životnosti a účinnosti je potřebné svítilnu pravidelně kontrolovat a provádět
její základní údržbu podle následujících pokynů:

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do kapesní svítilny.
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské
hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých
hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.

1. Kontrola - Z jakkoliv baterie se může uvolnit žíravý roztok nebo plyny, které mohou způsobit
zkorodování vnitřního prostoru svítilny. Baterie byste měli aspoň jednou za měsíc vyjmout
a vizuálně zkontrolovat jestli vnitřní část nejeví známky koroze.

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

2. Uchovávání baterií mimo svítilnu - Pokud svítilnu používáte nepravidelně, tj. například jednou
za měsíc, nebo méně často, doporučujeme baterie ze svítilny vyjmout a uchovávat je odděleně.
Zlepšuje se tak ochrana proti korozi a může se tím prodloužit i životnost baterií.
3. Údržba - Každých 6 měsíců potřete malým množstvím oleje všechny závity a gumové kroužky.

Řešení problémů
1. Vadná svítilna - Zkontrolujte žárovku a baterie. Pokud praskla žárovka, ujistěte se, že nová
žárovka je vhodná pro daný napěťový výstup baterií.
2. Svítilna se nezapíná, nebo se nedá vypnout - Zkontrolujte koncový uzávěr. Kovové povrchy
na dotyku pružiny a pouzdra a koncového uzávěru musí být čisté a bez nějakých překážek.
Jakákoliv koroze vytvořená cizí látkou musí být opatrně odstraněna.

Manipulace s bateriemi a akumulátory
Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí,
že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí
baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou
malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání
pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte
pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo
nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete
pouze akumulátory.

Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem
a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak,
aby nedocházelo k poškození životního prostředí!
K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby
v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!
Šetřete životní prostředí!

Záruka
®

Na kapesní svítilnu MAG-Lite poskytujeme záruku 24 měsíců.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení,
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Recyklace
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných
zákonných ustanovení.
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!
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