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UC01
Max 45 lm
instrukcja obsługi

Włączanie/wyłączanie

Uwagi

W celu włączenia latarki, naciśnij i przytrzymał włącznik przez
0,5 sekundy.

Podczas ładowania akumulatora nie powinno się włączać
latarki, może to powodować wydłużenie czasu ładowania
lub niepełne naładowanie akumulatora. W razie konieczności
awaryjnego włączenia urządzenie podczas ładowania, latarka
świeci wyłącznie w trybie średnim.

Zmiana poziomu jasności
Po włączeniu latarki, każde pojedyncze kliknięcie przełącza
między trybami Niski–Średni–Wysoki.
Wskaźnik poziomu akumulatora
Przy wyłączonej latarce, jedno kliknięcie aktywuje wskaźnik,
którego dioda świeci przez 3 minuty.
Zielone światło: akumulator naładowany.
Czerwone światło: niski poziom naładowania (powyżej 20%).
Migające czerwone światło: krytyczny poziom akumulatora
(poniżej 20%).
Ładowanie
Wyjmij zaślepkę portu Micro USB, następnie podepnij kabel
Micro USB do portu latarki i źródła prądu (power bank, komputer, adapter sieciowy) W latarce zapali się czerwona dioda
informująca o rozpoczęciu procesu ładowania. Po pełnym
naładowaniu akumulatora, dioda zmieni kolor na zielony.
Czas standardowego ładowania wynosi około 2 godzin.

Nieużywana latarka Fenix UC01 wymaga regularnego ładowania co dwa miesiące, pozwala to zachować optymalną
wydajność i żywotność akumulatora.
Użytkowanie i konserwacja
Rozkładanie latarki może spowodować uszkodzenie elektroniki
oraz utratę gwarancji.
Płaski włącznik może powodować przypadkowe włączenie
latarki podczas przechowywania lub transportu.
W przypadku kiedy światło migoce, latarka świeci z przerwami
lub nie włącza się, należy sprawdzić poziom naładowania
akumulatora i niezwłocznie rozpocząć proces ładowania.
Elementy zestawu
• brelok do kluczy
• karta gwarancyjna
• instrukcja obsługi

Parametry techniczne
Światło białe
Parametry

Wysoki

Średni

Niski

Maks. strumień
świetlny [lm]

45

20

1

Maks. czas
świecenia [h min]

1h
20 min

3h

50 h

Maks. zasięg [m]

7

5

1,5

Intensywność
świecenia [cd]

12

6

0,5

Odporność na
upadek [m]

1

Karta gwarancyjna

Karta gwarancyjna
8.

Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych.

9.

W przypadku, gdy naprawa wymaga importu części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec wydłużeniu.

Karta gwarancyjna jest ważna po okazaniu dowodu zakupu,
jeżeli jest ostemplowana przez sprzedawcę, posiada czytelnie
i poprawnie wypełnione wszystkie rubryki bez zmian i skreśleń.

10.

4.

Niniejszą gwarancją są objęte usterki spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi.

Reklamujący jest zobowiązany dostarczyć urządzenie do
punktu sprzedaży.

11.

5.

Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy,
jeżeli w okresie gwarancji upoważniony zakład stwierdzi,
że usunięcie wady nie jest możliwe lub zostaną dokonane
cztery naprawy przez upoważniony punkt naprawczy, a sprzęt
będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie go
zgodnie z przeznaczeniem.

Ewentualny koszt nieuzasadnionych roszczeń wynikających
z warunków gwarancji oraz testowania ponosi Nabywca.

12.

W celu przyspieszenia realizacji naprawy gwarancyjnej należy
wraz z reklamowanym towarem dostarczyć dokładny opis
usterki uwzględniający w szczególności jej zewnętrzne objawy
oraz DOKŁADNY ADRES ZWROTNY wraz z TELEFONEM
KONTAKTOWYM.

6.

Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku:

13.

Ewentualne spory związane z realizacją obowiązków gwarancyjnych będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
PPHU Kolba.

14.

Zakup urządzenia objętego niniejszą gwarancją jest równoznaczne z przyjęciem poniższych warunków.

15.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza,
nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

1.

Sprawne urządzenie nie podlega wymianie.

2.

Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane bezpłatnie w terminie 21 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

3.

• mechanicznego lub termicznego uszkodzenia sprzętu,
• niewłaściwej eksploatacji (niezgodnej z instrukcją)
• niewłaściwego przechowywania lub transportowania,
• uszkodzeń spowodowanych przez wypadki losowe (pożar,
wyładowania atmosferyczne, zalanie, działanie środków
chemicznych oraz okoliczności i sił wyższego rzedu itp.),
samowolnej ingerencji nabywcy oraz innych nieuprawnionych
osób we wnętrze produktu przekraczającej zakres normalnych
czynności eksploatacyjnych.
7.

Gwarancji nie podlegają części obudowy i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji jak zarysowanie, zabrudzenie trudne do usunięcia, wytarcie napisów itp.

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ I AKCEPTUJĘ WARUNKI NINIEJSZEJ GWARANCJI

_____________________________________________________________________________________________________

PPHU Kolba udziela niniejszej
gwarancji na okres 24 miesięcy
licząc od daty sprzedaży.

PODPIS I DATA

PUNKT SERWISU GWARANCYJNEGO
I POGWARANCYJNEGO
PPHU Kolba Matuszczak Łukasz
ul. Limanowskiego 65. 42-506 Będzin-Grodziec
tel 32 265 22 00 wew. 27
www.fenix.pl
pomoc@fenix.pl
kom: +48 518 836 553

Typ

Nazwa towaru
Latarka diodowa Fenix
Numer fabryczny

UC01
Data sprzedaży

Pieczątka i podpis punktu sprzedaży

Data przyjęcia

Data wydania

Opis usterki

Pieczęć serwisu

