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εγχειρίδιο χρήσης  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Το φαρδύ άκρο του ελατηρίου επαφής της μπαταρίας πρέπει να μπει στο Το καπάκι 

του άκρου πρέπει να είναι ασφαλισμένο στη θέση του. Τοποθετήστε τις μπαταρίες έτσι ώστε το 

άκρο «+» τους να δείχνει προς την κεφαλή του φακού. Η αντίστροφη εγκατάσταση μπορεί να 

καταστρέψει το LED. Ο φακός αναπτύχθηκε για να παρέχεται με μη επαναφορτιζόμενες αλκαλικές 

μπαταρίες από γνωστούς κατασκευαστές. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τυπικές μπαταρίες 

(ψευδαργύρου-άνθρακα) ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMH, αλλά μπορούν να μειώσουν τους 

χρόνους λειτουργίας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται επαναφορτιζόμενες αλκαλικές μπαταρίες και 

μπαταρίες λιθίου. Ανάψτε τον φακό μία φορά (γυρίζοντας το κεφάλι σας) και έχετε πλήρη (100%) 

λειτουργία λειτουργίας. Απενεργοποιήστε και ανάψτε γρήγορα τον φακό για εξοικονόμηση 

ενέργειας (15% ισχύς). Λειτουργία κεριού - ξεβιδώστε και χαλαρώστε την κεφαλή. Γυρίστε το κεφάλι 

σας ανάποδα και τοποθετήστε το ακραίο κομμάτι του φακού στο ανάποδο τεμάχιο κεφαλής. Ο 

φακός λειτουργεί ως κερί.  

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Εάν ο φακός είναι μικρότερος από χρησιμοποιείται μία φορά το 

μήνα, αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν δεν τις χρησιμοποιείτε. Λιπάνετε όλα τα νήματα και τους 

δακτυλίους ο από καουτσούκ με βαζελίνη δύο φορές το χρόνο. Επιθεωρήστε τον φακό κάθε μήνα 

και αφαιρέστε προσεκτικά τυχόν κατεστραμμένες μπαταρίες και αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα 

διάβρωσης.  

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ: Εάν ο φακός δεν ανάβει ή δεν παραμένει αναμμένος - 1. 

Αντικαταστήστε τις μπαταρίες. Εάν το πρόβλημα παραμένει, τότε 2. Ελέγξτε το καπάκι. Οι 

μεταλλικές επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τον κύλινδρο του λαμπτήρα, το καπάκι και την 

πίσω μπαταρία πρέπει να είναι καθαρές, γυαλιστερές και απαλλαγμένες από διάβρωση ή άλλα 

εμπόδια. Καθαρίστε τα αν χρειάζεται. 3. Εάν ο φακός εξακολουθεί να μην λειτουργεί σωστά, 

ανατρέξτε στις συμβουλές στη διεύθυνση www.maglite.com/support/overview. Εάν αυτό δεν λύσει 

το πρόβλημα, ανατρέξτε στην ενότητα Πώς και πότε να υποβάλετε αξίωση εγγύησης παρακάτω.  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: ● ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ, ΔΕΙΤΕ ΣΒΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ, Η ΔΟΚΙΝΑ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΒΕΙ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ. ● ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΙΑ Ή ΑΡΙΣΤΗ 

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ, αυτό μπορεί να προκαλέσει διαρροή ή έκρηξη. ● ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ 

ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ Ή ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΔΙΑΡΡΟΗ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ. 

● ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ή ζημιάς στον φακό σας, μην αναμιγνύετε ποτέ 

νέες και παλιές μπαταρίες ή ανακατεύετε αλκαλικές μπαταρίες με τυπικές μπαταρίες ή 

επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Εάν οι μπαταρίες είναι αποφορτισμένες, ολόκληρο το σετ πρέπει να 

αντικατασταθεί ταυτόχρονα με νέες μπαταρίες ίδιας μάρκας και τύπου. ● ΑΥΤΟΣ Ο ΦΑΚΟΣ ΔΕΝ 

ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ. δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά.  

ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Η Mag Instrument, Inc. εγγυάται την αρχικός ιδιοκτήτης ότι αυτός ο φακός 

θα είναι απαλλαγμένος από ελαττώματα στα υλικά και την κατασκευή για δέκα χρόνια από την 

ημερομηνία αγοράς. Η Mag, ή ένα εγκεκριμένο κέντρο σέρβις Mag, θα επισκευάσει ή θα 

αντικαταστήσει έναν ελαττωματικό φακό ή εξάρτημα κατά την επιλογή του χωρίς χρέωση. (Το Mag 

δεν εγγυάται τη μελλοντική διαθεσιμότητα οποιουδήποτε συγκεκριμένου χρώματος ή επένδυσης 

και μπορεί να αντικαταστήσει έναν προσαρμοσμένο φακό με έναν τυπικό φακό.) Αυτή η εγγύηση 

είναι αντί για όλες τις άλλες εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές.  



ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει για: 1. Χρησιμοποιημένες, μπαταρίες που έχουν εκραγεί ή 

έχουν διαρροή. 2. Αστοχία LED ή 3. Ζημιά στο προϊόν λόγω τροποποιήσεων, κακής χρήσης, διαρροής 

μπαταρίας ή έλλειψης συντήρησης. Η MAG ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΕΥΡΑ Ή 

ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ. Ορισμένες χώρες, επαρχίες και πολιτείες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ή τον 

περιορισμό σιωπηρών εγγυήσεων, τυχαίων ή επακόλουθων ζημιών ή/και περιορισμούς στη 

φορητότητα, επομένως οι παραπάνω περιορισμοί και εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για 

εσάς.  

ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: 1. Εάν οι μπαταρίες είναι άδειες, αντικαταστήστε 

τις. Μην στέλνετε τις μπαταρίες ή τον φακό στο Mag. 2. Όταν περάσει ο φακός οι μπαταρίες που 

παρουσιάζουν διαρροή έχουν καταστραφεί, προσδιορίστε ποια μάρκα μπαταρίας προκάλεσε τη 

ζημιά και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή της μπαταρίας για να υποβάλετε αξίωση. μην 

στείλετε τις μπαταρίες ή τον φακό στο Mag. 3. Για αξιώσεις εγγύησης: Στείλτε τον φακό (πιθανά 

έξοδα αποστολής ή αποστολής προπληρωμένο) στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις 

Maglite (βρίσκεται στη διεύθυνση maglite.com/support/service_center) ή ρωτήστε τον πωλητή 

Maglite. 

 


