
                                                                                                                                                                

Va multumim pentru ca ati ales unul dintre produsele noastre. Pentru a va familiariza cu acest produs, va rugam sa cititi instructiunile urmatoare.

LED LENSER :  7736  V ²  ;  7636  V ² negru blister  ;   7737   V ² argintiu  ;  7637  V ² argintiu blister           Versiune: 5.1

Pachet baterie:  3x AAA/LR03/Micro (1.5V DC)    (Articol nr. 7721)

Pornire si oprire lanterna : Actionand butonul de la capatul lanternei puteti porni sau opri lanterna. 

Inlocuirea bateriilor  :  Inainte de a schimba bateriile trebuie sa opriti lanterna.Pentru a schimba bateriile, va rugam sa desurubati capacul de la
capatul lanternei.

a) pachetul de baterii este conectat la condensatorii din capat - 

Acest condensator si suportul bateriilor reprezinta o singura unitate. Scoateti aceasta unitate si scoateti bateriile descarcate. Introduceti baterii noi,
respectand semnele plus si minus de pe suport. Nu trebuie sa provocati un scurtcircuit al contactelor din partea din fata. Aveti grija sa nu atingeti
contactele  aurii  anterioare  cu  un  obiect  ud  sau  metalic.  Introduceti  din  nou  suportul  bateriilor  in  lacasul  din  lanterna.  Inchideti  lanterna,
insuruband la loc capacul in filet.

b) un singur pachet de baterii

Scoateti suportul bateriilor. Scoateti bateriile descarcate si depozitati-le in mod corespunzator. Introduceti bateriile noi, respectand semnele plus si
minus de pe suport. Apoi introduceti suportul in lanterna, cu polul pozitiv inainte. Inchideti lanterna, insuruband capatul acesteia.

Baterii : Nu incercati sa reincarcati bateriile sau sa folositi simultan baterii noi si baterii uzate. Schimbati intotdeauna toate bateriile in acelasi 
timp si folositi baterii de calitate buna si acelasi tip. Datorita valorilor electrice diferite, folosirea acumulatorilor si a bateriilor cu un curent de 
incarcare ridicat nu este permisa. Daca nu intentionati sa folositi lanterna o lunga perioada de timp, scoateti bateriile pentru a evita curgerea lor si 
sa deterioreze lanterna. Bateriile uzate si acumulatorii sunt reziduuri inflamabile si trebuie intrebuintate conform legislatiei nationale.

ATENTIE!  Atunci cand introduceti baterii noi, respectati semnele polaritatii din lacasul bateriilor. Atunci cand reintroduceti pachetul de baterii
(versiunea b) in lanterna, trebuie sa-l introduceti mai intai cu polul pozitiv.  Daca introduceti incorect bateriile sau pachetul de baterii  puteti
deteriora bateriile si pot provoca o explozie!

AVERTISMENT ! Nu indreptati lumina catre ochii persoanelor din apropiere. Daca fasciculul patrunde direct in ochii dumneavoastra, priviti
imediat in alta parte. Nu folositi instrumente de amplificare care ar putea sa focalizeze fasciculul. Atunci cand priviti direct in lumina acestei
lanterne,  aceasta  va  poate  orbi  temporar.   In  situatia  folosirii  comerciale,  utilizatorul  lanternei  trebuie  sa  fie  instruit  in  concordanta  cu
reglementarile nationale pentru sanatate si siguranta si cu regulile de folosire.

CERTIFICAT DE GARAN  Ţ  IE

Produsul: Lanterna Led Lenser   Seria: ………………………………Data cumpărării: ………………………

Vânzător………………………………Adresă ……………………………………

Durata medie de utilizare:  60 luni . Produsului identificat mai sus i se acordă un termen de garanţie de  60 luni de la data cumpărării pentru
lanterna si  24 luni de la  data cumpararii  pentru acumulatori.  Perioada de garanţie se acordă pentru orice defecţiune de fabricaţie.  Produsul
corespunde descrierii si calităţilor produsului mostra sau model prezentat de vânzător şi scopului solicitat de către consumator, scop pentru care
sunt  utilizate  in  mod  normal  produsele  de  acelasi  tip. Eventualele  defecţiuni  de  fabricaţie  se  vor  remedia  de  către  S.C.  ARROW
INTERNATIONAL SRL la sediul din Str. Apusului, nr.5, Sat Catelu, Comuna Glina, Jud. Ilfov, cod 077105, tel.021-2210690, în calitate de
importator al produsului, prin intermediul magazinului de unde a fost cumpărat produsul şi vor fi efectuate în cadrul unei perioade rezonabile de
timp, stabilite de comun acord cu cumparatorul, ce nu va depaşi 15 zile calendaristice.  

 Cumpărătorul are obligaţia să prezinte acest certificat de garanţie şi bonul de casă o dată cu produsul, în cazul unor reclamaţii.
Prezentul Certificat de Garanţie nu acoperă defecţiuni survenite ca urmare a exploatării sau a întreţinerii defectuoase a produsului, a utilizării în
scopuri ce nu corespund conformităţii, defecţiuni datorate abuzului, neglijării sau dezmembrării. Garanţia nu se acordă suprafeţelor de acoperire,
accesoriilor,  bateriilor,  scurgeri ale bateriilor,  ambalajului.  Certificatul  de Garantie nu modifică drepturile  consumatorului  stipulate in  legea
449/2003.  

                                           Vânzător                                                                             Cumpărător 

                         Semnatura   …………                                                                                         Semnatura  ……………

                         Stampila   ………….


