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Caracteristici și specificații: 

•LED-ul de tip COB de 3W asigură un flux luminos  

> 240 lumeni 

•LED-ul superior UV emite pe o lungime de undă  

  cuprinsă între 395~410nm 

•Permite rotația la 120 de grade 

•Magnet la baza mânerului 

•Cârlige în partea superioară/inferioară a mânerului 

•Priză de încărcare și indicator 

•Durată de funcționare de 2-3 ore 

•Durată de încărcare de 3-4 ore 

•Adaptor CE 5V 1A cu conector mini-USB 

Instrucțiuni de utilizare: 

• Pentru utilizare, conectați lanterna la o sursă de alimentare de 100-240V curent-alternativ,  

cum ar fi o priza casnică. Înainte de utilizare, lăsați lantern să se încarce complet până când indicatorul verde de pe 

încărcător se aprinde. 

• Încărcați lanterna după fiecare utilizare sau lunar, chiar dacă nu o folosiți constant  pentru a asigura longevitatea 

bateriei. 

•  Apăsați comutatorul din spatele mânerului pentru a aprinde lanterna, apăsați din nou comutatorul pentru a opri 

lanterna. 

Precauții: 

• Doar pentru utilizare interioară - nu o folosiți lângă căzi de baie, dușuri, scurgeri, piscine, băi fierbinți sau într-

un mediu umed. 

• Alimentați lanterna doar la tensiunea și frecvența recomandate. 

• Nu lăsați la îndemâna copiilor. 

• Nu utilizați cu mâini umede. 

• Nu lăsați lanterna lângă obiecte fierbinți. 

Garanție: 

UN AN GARANȚIE 

Dacă acest produs nu va funcționa satisfăcător din cauza unui defect sau a fabricării defectuoase timp de UN AN de 

la data achiziției reveniți cu el la locul achiziționării și produsul va fi înlocuit, 

fără costuri suplimentare. Deteriorările accidentale sau circumstanțiale nu sunt acoperite de garanție. 
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