
d) Baterie
• Baterie należy wkładać zgodnie z właściwą polaryzacją.
• Wyjąć baterii, jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, aby uniknąć uszkodzenia z powodu 

wycieku. Nieszczelne lub uszkodzone baterie w kontakcie ze skórą mogą powodować oparzenia. Podczas 
obchodzenia się z uszkodzonymi bateriami należy nosić rękawice.

• Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie zostawiać baterii bez nadzoru, 
ponieważ mogą zostać połknięte przez dzieci lub zwierzęta.

• Wszystkie baterie należy wymieniać w tym samym czasie. Jednoczesne używanie starych i nowych baterii 
może doprowadzić do wycieku i uszkodzić urządzenie.

• Nie rozbierać baterii, nie powodować zwarć ani nie wrzucać do ognia. Nigdy nie próbować ładować baterii 
jednorazowych. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!

Elementy obsługowe
1
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4 5 6 7 8

1 Sprzączka do regulacji
2 Zaczep zasobnika na baterie
3 Włącznik zasilania
4 Opaska do mocowania na głowie
5 Wgłębienie na palec
6 Zawias
7 Biała dioda LED/stroboskop 
8 Światło UV

Obsługa
a) Instalowanie baterii
• Otwórz zasobnik na baterie, ciągnąc elementy (5) i (2) w przeciwnych kierunkach.
• Upewnij się, że bieguny baterii są ułożone zgodnie z oznaczeniami w zasobniku.
• Upewnij się, że zasobnik jest szczelnie zamknięty. Dźwięk „kliknięcia” potwierdza prawidłowe zablokowanie zaczepu.

b) Tryby światła
Aby przełączać między trybami, naciśnij przycisk zasilania (3): światło UV > białe światło LED > stroboskop > wyłączone.

c) Opaska do mocowania na głowie
Dopasuj sprzączkę (1) tak, aby opaska (4) wygodnie leżała na głowie.

d) Zawias
Korzystając z przegubu (6), można wybrać jedno z czterech ustawień kąta latarki (od 90° do 45°).

Konserwacja i czyszczenie
• Upewnij się, że osłona jest szczelnie zamknięta, aby zapobiec przedostaniu się wody lub wilgoci do wnętrza urządzenia. 

Nigdy nie zanurzaj latarki w wodzie.
• Nigdy nie czyść jej silnymi detergentami, alkoholem ani innymi chemikaliami, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie 

obudowy lub awarię urządzenia.
• Czyść suchą szmatką niepozostawiającą włókien. Aby usunąć oporniejsze plamy, zwilż szmatkę letnią wodą.
• Opaskę można prać (bez latarki) ręcznie z łagodnym środkiem piorącym. Temperatura wody nie powinna przekraczać 40°C.

Utylizacja
a) Produkt

 Elektroniczne urządzenia mogą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych. 
Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

 Usunąć wszystkie włożone baterie i wyrzucić je oddzielnie od produktu.

b) Baterie
 Konsument jest prawnie zobowiązany (rozporządzenie dotyczące baterii) do zwrotu wszystkich zużytych baterii. 

Wyrzucanie baterii z odpadami domowymi jest zabronione.

 Zawierające szkodliwe substancje baterie oznaczone są symbolem, który wskazuje na zakaz wyrzucania z 
odpadami domowymi. Oznaczenia dla metali ciężkich: Cd=kadm, Hg=rtęć, Pb=ołów (oznaczenie znajduje się 
na bateriach, np. pod widocznym po lewej stronie symbolem pojemnika na śmieci).

Zużyte baterie można także oddawać do nieodpłatnych gminnych punktów zbiórki, do naszych sklepów, lub gdziekolwiek, 
gdzie sprzedawane są baterie.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne
Typ baterii ........................................................AAA (3 szt.)
Regulacja latarki ..............................................od 90° do 45°
Stopień ochrony ...............................................IPX4
LED 1 ...............................................................1 W (chłodna biel)
LED 2 ...............................................................11 mW (UV)
Jasność ...........................................................40 lumenów (LED), 1,4 lumena (UV)
Zasięg światła ..................................................15 m (LED), 25 m (UV)
Czas świecenia ................................................ ok. 11 godz. (LED), ok. 24 godz. (UV) 

(z nowymi bateriami dobrej jakości)
Warunki pracy ..................................................–20°C do +40°C, wilgotność względna: 0% – 100%
Warunki przechowywania ................................–20°C do +40°C, wilgotność względna: 0% – 100%
Wymiary  
(szerokość x wysokość x głębokość) ...............60 x 35 x 45 mm
Masa ................................................................53 g

 Instrukcje obsługi
Lampa czołowa LED UV Basic
Nr art. 1599144

Przeznaczenie
Służy jako źródło światła w trakcie zajęć na zewnątrz, takich jak biegane, biwakowanie, wspinaczka czy łowienie ryb. Latarka czołowa 
jest zasilana trzema bateriami typu AAA. Jest wszechstronna, emituje światło ultrafioletowe, białe światło LED i ma tryb stroboskopu. 
Elastyczna, regulowana opaska umożliwia dopasowanie do głowy.
Produkt został zaprojektowany zgodnie z normą IPX4 (jest odporny na zachlapanie) i nadaje się do zastosowania na zewnątrz 
przy szczelnie zamkniętej obudowie.
Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub 
modyfikować. Stosowanie produktu w celach innych niż zgodne z przeznaczeniem może doprowadzić do jego uszkodzenia. 
Ponadto, niewłaściwe stosowanie może doprowadzić do zwarcia, pożaru lub innych zagrożeń. Dokładnie przeczytaj instrukcję 
obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną 
instrukcją obsługi.
Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami 
handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zawartość dostawy
• Lampa czołowa
• Elastyczna opaska
• Ostrzeżenia dotyczące diod LED grupy 2 (w wielu językach)
• 3 baterie AAA
• Instrukcja użytkowania

Aktualne Instrukcje obsługi           
Pobierz aktualne instrukcje obsługi poprzez link www.conrad.com/downloads lub zeskanuj 
przedstawiony kod QR. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.

Wyjaśnienie symboli
 Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do podkreślenia ważnych informacji w niniejszej instrukcji obsługi. 

Zawsze uważnie czytaj te informacje.

Instrukcje bezpieczeństwa
Należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących 
bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i informacji 
o prawidłowym użytkowaniu zawartych w niniejszej instrukcji nie ponosimy żadnej odpowiedzialności 
za wynikłe uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

a) Ogólne informacje
• Urządzenie nie jest zabawką. Należy trzymać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
• Nie pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą się one stać niebezpieczną zabawką dla 

dzieci.
• Należy chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, uderzeniami, gazami łatwopalnymi, oparami i 

rozpuszczalnikami.
• Produktu nie należy poddawać obciążeniom mechanicznym.
• Jeśli produktu nie można już używać bezpiecznie, zaprzestać używania i uniemożliwić używanie osobom 

nieupoważnionym. Bezpieczne użytkowanie nie jest gwarantowane, jeśli produkt:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

• Z produktem zawsze należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek z nawet małej 
wysokości mogą spowodować uszkodzenia produktu.

• Konserwacja, modyfikacje i naprawy muszą być dokonywane tylko przez technika lub autoryzowane centrum 
serwisowe.

• W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, 
należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.

b) Produkt
• Produkt nie został zaprojektowany z myślą o wykorzystaniu w ruchu drogowym (np. jako lampa rowerowa).
• Produkt jest odporny na zachlapanie zgodnie z normą IPX4, o ile osłona ochronna jest szczelnie zamknięta. 

Można korzystać z produktu na zewnątrz. Nie wolno jednak zakładać i używać pod wodą.
• Zapewnić odpowiednią wentylację. Nie wieszać na produkcie przedmiotów ani zasłaniać go.
• Latarka może się nagrzewać podczas użytkowania. W czasie działania nie należy jej dotykać.
• Gdy jest włączona, należy trzymać ją z dala od przedmiotów i materiałów łatwopalnych. Nie umieszczać 

źródeł ognia, takich jak świeczki, na lub w pobliżu urządzenia.
• Nie włączać urządzenia ani nie przechowywać gow pobliżu źródeł ciepła takich jak kaloryfery, piecyki lub 

ogień.
• Nigdy nie zostawiać urządzenia w samochodzie, gdzie narażone jest na działanie promieni słonecznych. 

Grozi to wybuchem!
• Nigdy nie używać produktu zaraz po przeniesieniu go z chłodnego miejsca do ciepłego. Kondensacja wilgoci 

mogłaby spowodować uszkodzenie produktu. Przed włączeniem należy poczekać na ogrzanie urządzenia do 
temperatury pokojowej. Może to potrwać kilka godzin.

c) Światło diodowe
• Ostrzeżenie — światło LED: Nie patrzeć bezpośrednio na światło diody LED! Nie patrz w wiązkę światła 

bezpośrednio ani za pomocą przyrządów optycznych!
• Diody LED są zamontowane na stałe i nie można ich wymienić.
• Nigdy nie należy patrzeć bezpośrednio we włączone źródło światła. Jasny błysk może spowodować chwilowe 

zaburzenia wzroku. Ponadto w wyjątkowych okolicznościach może wywołać napady epilepsji u osób wrażliwych na 
działanie takiego światła. Dotyczy to głównie epileptyków.

• Produkt należy do 2. grupy ryzyka LED. Do produktu dołączone są ostrzeżenia dotyczące diod LED w 
różnych językach Jeśli ostrzeżenie na produkcie nie jest w twoim języku, dołącz je do urządzenia.

2. grupa ryzyka

PRZESTROGA: produkt emituje promieniowanie, które może być szkodliwe dla oczu.

• Promieniowanie LED może być niebezpieczne, jeśli bezpośrednia lub odbita wiązka światła LED zostanie 
skierowana w stronę nieosłoniętego oka. Dlatego ważne jest zapoznanie się z przepisami i zastosowanie 
środków zapobiegawczych przed użyciem takiego urządzenia.
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