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instrukcja obsługi 

OBSŁUGA: Włóż baterie końcówką „+” w kierunku głowicy latarki. Nieprawidłowa instalacja może 

uszkodzić diodę LED. Elektroniczny przełącznik wielu trybów wybiera cztery różne tryby pracy w 

następujący sposób: Włącz latarkę raz (obracając głowicą) i masz tryb pełnej (100%) mocy. Szybko 

wyłącz latarkę i włącz ją ponownie, aby włączyć tryb niskiego poboru mocy (25% mocy); ponownie 

dla trybu migania; ponownie dla trybu SOS. Wyłącz i ponownie włącz latarkę i wrócisz do trybu pełnej 

mocy. Skup wiązkę po prostu obracając głowę. Tryb świecy - odkręć głowicę. Odwróć głowę i włóż 

koniec latarki do odwróconej Ruszaj. Latarka będzie działać jak świeczka. 

KONTROLA I KONSERWACJA: Jeśli latarka jest używana rzadziej niż raz w miesiącu, wyjmij baterie, 

gdy nie jest używana. Dwa razy w roku smaruj wszystkie gwinty i gumowe O-ringi wazeliną. 

Sprawdzaj latarkę co miesiąc i ostrożnie wyjmij uszkodzone baterie i usuń wszelkie pozostałości 

korozji. 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW: Jeśli latarka nie włącza się lub nie pozostaje włączona - 1. Wymień 

baterie. Jeśli problem nadal występuje, 2. Sprawdź korek. Metalowe powierzchnie stykające się z 

cylindrem lampy, pokrywą i tylnym akumulatorem muszą być czyste, błyszczące i wolne od korozji lub 

w inny sposób Bądź przeszkodą. W razie potrzeby wyczyść je. 3. Jeśli latarka nadal nie działa 

prawidłowo, zapoznaj się ze wskazówkami na stronie www.maglite.com/support/overview. Jeśli to 

nie rozwiąże problemu, zapoznaj się z poniższą sekcją Jak i kiedy złożyć reklamację gwarancyjną. 

UWAGI: • ABY UNIKNĄĆ USZKODZEŃ OCZU, NATYCHMIAST ODWRÓĆ W ODPOWIEDŹ KIEDY 

PROMIEŃ SKUPIONY JEST W OCZY. • CHROŃ BATERIE PRZED POŻAREM I NADMIERNYM CIEPŁEM, 

ponieważ może to spowodować wyciek lub wybuch. • ABY UNIKNĄĆ USZKODZENIA OCZU LUB 

SKÓRY, NALEŻY UNIKAĆ KONTAKTU Z MATERIAŁAMI WYCIEKŁYMI Z BATERII • LATARKA NIE JEST 

ZABAWKĄ; Nie zaleca się używania przez dzieci. 

DZIESIĘCIOLETNIA GWARANCJA Mag Instrument, Inc. gwarantuje pierwotnemu właścicielowi, że ta 

latarka będzie wolna od wad materiałowych i materiałowych przez okres dziesięciu lat od daty 

zakupu Przetwarzanie jest. Firma Mag lub zatwierdzone centrum serwisowe Mag naprawi lub 

wymieni wadliwą latarkę lub jej element, według własnego uznania, bezpłatnie. (Mag nie gwarantuje 

przyszłej dostępności żadnego konkretnego koloru lub wykończenia i może zastąpić niestandardową 

latarkę latarką standardową.) Niniejsza gwarancja zastępuje wszystkie inne gwarancje, wyraźne lub 

dorozumiane. 

WYŁĄCZENIA: Niniejsza gwarancja nie obejmuje: 1. Zużytych, eksplodujących lub przeciekających 

baterii; 2. Awaria diody LED lub 3. Uszkodzenie produktu spowodowane modyfikacjami, 

niewłaściwym użytkowaniem, wyciekiem baterii lub brakiem konserwacji. 

MAG NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE. Niektóre kraje, 

prowincje i stany nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie gwarancji dorozumianych, szkód 

przypadkowych lub wynikowych i/lub ograniczeń dotyczących przenoszenia, więc powyższe 

ograniczenia i wyłączenia mogą nie mieć zastosowania. 

JAK I KIEDY DOCHODZIĆ ROSZCZEŃ GWARANCYJNYCH: 1. Jeśli baterie są rozładowane, wymień je; 

nie wysyłaj baterii ani latarki do Mag. 2. Jeżeli latarka została uszkodzona przez wyciekające baterie, 



ustal, która marka baterii spowodowała uszkodzenie i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta 

baterii w zakresie roszczeń odszkodowawczych; nie wysyłaj baterii ani latarki do firmy Mag. 

3. W przypadku roszczeń gwarancyjnych: Wyślij latarkę (koszty wysyłki lub przesyłki mogły być 

opłacone z góry) do najbliższego autoryzowanego centrum serwisowego Mag (znajduje się na stronie 

maglite.com/support/service_center) lub zapytaj sprzedawcę Mag. Niniejsza gwarancja daje 

użytkownikowi określone prawa i mogą przysługiwać inne prawa, które różnią się w zależności od 

jurysdykcji. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszej gwarancji nie jest dozwolone 

przez prawo jakiejkolwiek innej jurysdykcji, postanowienie to będzie nieważne, ale pozostała część 

niniejszej gwarancji pozostanie w pełnej mocy. OŚWIADCZENIA TE NIE WPŁYWAJĄ NA PRAWA 

USTAWOWE ŻADNYCH KONSUMENTÓW. 

 


