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1. Tehnični podatki 
 
Oznaka:    18760 
Zahtevana baterija:  3 x D 
Zahtevana žarnica:  6 kos Luxeon srednje močna hladna bela LED 
Svetlobna jakost:  visoka: 280 lm ali 42 cd 
    srednja: 110 lm ali 16 cd 
    nizka: 32 lm ali 5 cd 
Območje:   visoko 13 m / srednje 8 m / nizko 4,5 

(Izračunana razdalja maksimalne jakosti svetlobe s 
svetilnostjo 0,25 luks.) 

Teža    622 g (brez baterije)  
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Material:   PA (poliamid) 
    PC (polikarbonat) 
    TPE (termo plastični elastomer) 

Vsi deli ki se stikajo so narejeni iz železa prekritega z 
bronom ali nikljem. 

 
Dimenzije (mm):   A 215 
    B 94 
    C 102 
 
Čas delovanja:  40 ur z VARTA HE v visokem načinu 
    100 ur z VARTA HE v srednjem načinu 
    280 ur z VARTA HE v nizkem načinu 
 
2. Tehnične značilnosti 
 

- 6 kosov Luxeon srednje močna hladna bela LED 
- IC nadzorno stikalo za preklop (visoki/srednje/nizko/izklopljeno) 
- 4,6 m (15 čevljev) odpornost na udarce 
- IPX7 vodoodporno 
- Obojestransko držalo lahko obrnete navzgor s katerekoli strani. 
- Svetilka ima vgrajeno kljuko. 
- Izredno tanko ohišje in posebej obdelana guma za maksimalno trpežnost. 
- Prestala je ekstremni temperaturni šok test. 
- 10000 življenjskih ciklov vklapljanja.  

 
3. Varnostna navodila 
 
Napravo lahko uporabljajo otroci starejši od 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, 
senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri 
uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost ali so prejele navodila za 
varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti. 
Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let 
in pod nadzorom.   
Naprava in njena priključna vrvica ne sme biti na dosegu otrok mlajših od 8 let. 
 
Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega obvestila. 
 
 

 
 
VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA                                              
Alfred-Krupp-Str. 9,   
73479 Ellwangen, 
Nemčija 
Tel.: (+49) 7961/83-0,  
Faks: (+49) 0800-827-8274 
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GARANCIJSKI LIST 
 
Izdelek: LED laterna za kampiranje Varta 
Indestructible Beam 3D, 5 W baterijsko napajanje 
622 g črna  
Kat. št.: 70 89 34  
 
Garancijska izjava:  
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne 
teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike Slovenije. 
Garancija za izdelek je 1 leto.  
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili 
popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi 
neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in 
mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne izključuje pravic 
potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. 
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po 
preteku garancije. 
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-
Conrad-Strasse 1,  Nemčija. 
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 
1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.  
 
Prodajalec: ___________________________________________________________ 
 
Datum izročitve blaga in žig prodajalca: 
________________ 
 
Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno 
izpolnjenim garancijskim listom. 
 

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje 
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 
248 
www.conrad.si, info@conrad.si 

http://www.conrad.si/
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