
                                                                                  

OŚWIETLENIE BIG BLUE – OGÓLNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Włączanie / wyłączanie / przełączanie pomiędzy trybami pracy
 Wszystkie operacje związane z włączaniem, wyłączaniem, zmienianiem trybów pracy wykonujemy jednym głównym przyciskiem
 W zależności od modelu latarki mamy możliwość operowania różnymi trybami lub barwami światła

Używanie litowo-jonowego akumulatora:
 Zaleca się używanie fabrycznych akumulatorów.
 Zwróć uwagę na podłączenie zgodnie z polaryzacją (+ i -), odwrotne podłączenie może uszkodzić jednostkę.
 Naładuj baterię do pełna przed pierwszym użyciem.
 Używaj tylko ładowarki dołączonej do zestawu. Użycie niekompatybilnej może spowodować uszkodzenia.
 Czas ładowania zależy od poziomu po poprzednim ładowaniu oraz od temperatury otoczenia.
 Nie ładuj baterii w wysokiej temperaturze. Podczas ładowania na otwartym słońcu, baterię należy osłonić od promieni słonecznych.
 Podczas przechowywania czy przenoszenia baterii unikaj bezpośredniego kontaktu z metalowymi przedmiotami by nie spowodować 

zwarcia.
 Bateria nie powinna być upuszczona na twardą powierzchnie oraz poddawana silnym mechanicznym wstrząsom.
 Wyciągnij baterię z latarki jeśli nie będzie używana przez dłuższy okres czasu. Akumulator pozostawiony w dokręconej latarce może ulec 

uszkodzeniu i rozformatowaniu.
 Nie używaj baterii lub ładowarki jeśli jest uszkodzona.
 Nie wrzucaj baterii do ognia. NIE ogrzewaj, deformuj, lutuj, demontuj.

Ładowanie baterii:
 Gdy dioda na ładowarce zaświeci się na zielono, akumulator będzie w pełni naładowany. Naładowanie wyczerpanej baterii zajmuje

ok. 2 – 3 godzin

Konserwacja i transport:
 Po każdym nurkowaniu zawsze przemyj latarkę świeżą, słodką wodą. Jeśli latarka i bateria nie będą używane przez  dłuższy okres czasu 

wyciągnij baterię z latarki. 
 W rzadkich przypadkach zalania, zaprzestań używania latarki. Niezwłocznie wyłącz latarkę, wyciągnij baterię i przemyj wodą. Pozostaw 

komponenty do całkowitego wyschnięcia i oddaj do najbliższego serwisu.
 Uszkodzenia spowodowane zalaniem poprzez niedokręcenie głowicy nie podlegają reklamacji.

Czyszczenie latarki i nasmarowanie O-Ringów:
 Dla lepszego funkcjonowania, po każdym nurkowaniu należy zanurzyć latarkę na kilka godzin w świeżej, słodkiej wodzie.
 Pozostaw do wyschnięcia i nasmaruj delikatnie O-Ringi.

Wskaźnik naładowania baterii:
 Wokół głównego przycisku służącego do włączania/wyłączania/zmieniania trybów znajduje się sygnalizator świetlny informujący nas pod 

wodą o stanie akumulatora
 Wskaźnik świeci na niebiesko, zielono, czerwono i czerwono z błyskiem, odpowiednio od najmocniejszego do najniższego poziomu.
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UWAGA!
Zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektronicznym i elektrycznym informujemy, że w przypadku chęci usunięcia tego urządzenia lub baterii proszę 
nie używać standardowych pojemników na śmieci. Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny należy usuwać osobno i nie należy łączyć z innymi odpadami gospodarstwa 
domowego. Nie zastosowanie się do tych instrukcji grozi negatywnymi skutkami dla środowiska i zdrowia ludzi wynikającymi z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, 
mieszanin oraz części składowych. Zużyty sprzęt powinno się dostarczyć do punktów zbierania w celu jego właściwego przetworzenia.

Poprzez segregację odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz oddawanie ich do punktów zbierania, gospodarstwa domowe przyczyniają 
się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu oraz aktywnie uczestniczą w ochronie środowiska. 

Powyższy symbol oznacza, że  zużytego urządzenia nie można  łączyć ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego


