
2780R LED
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
MODURI DE UTILIZARE A LED-urilor frontale
Rotiti butonul lateral A  catre pentru aprinderea ambelor LED-uri

Rotiti butonul lateralA catre pentru aprinderea LED-ului inferior.
Rotiti butonul lateral A catre pentru aprinderea LED-ului principal.
Rotiti butonul lateral A catre pentru lumina intermitenta.

Ajustarea intensitatii
In orice pozitie, apasati butonul central, albastru, B 
intensitatii la 100%, 50%, 10%, cu exceptia modului intermitent.

                      

LED rosu de pe carcasa bateriei
Pentru activarea LED-ului rosu, apasati butonul o data
Pentru intermitenta, apasati butonul de 2 ori intr-o secunda
Pentru stingerea din orice mod, apsati butonul dupa 2 secunde.

 

Incarcarea
-   Rotiti butonul invers acelor de ceas (simbol pe buton) cu piesa 

de pe curea, conform imaginii, si locasul bateriei va iesi afara  
automat (sau trebuie tras usor)

-   Conectati cablul USB la tava bateriei
-   Indicatorul de incarcare a bateriei va incepe se clipeascal
-   Toate trei LED-uri albastre vor ramine aprinse cind bateria este incarcata
 

-   La finalul incarcarii, impingeti tava bateriei pina la capat si rotiti in sensul
pina cind cele doua linii argintii se aliniaza.

Marcaje triunghiulare
argintii

Inlocuirea si instalarea bateriei Li-Ion
(utilizati numai baterii aprobate de PELI)
-   Rotiti butonul de la baterie in sens invers acelor de ceas 

pina ce tava bateriei iese afara automat
- Trageti tava afara
-   Indepartati bateria veche ridicind borna negativa
-   Pentru instalarea tavii bateriei, aliniati triunghiurile argintii 

de pa tava si de pe carcasa (vezi imagine)
-   Impingeti tava bateriei pina la capat si rotiti butonul in sensul acelor de ceas 

pina se aliniaza marcajele argintii.

Indicator de stare pentru baterie
-       75% ... 100%,  3 LED-uri albastre aprinse
-       50% ... 75%,  2 LED-uri albastre aprinse
-       25% ... 50%,  1 LED albastru aprins
-       sub 25%,  1 LED albastru, intermitent
 
Indicator de stare a bateriei la incarcare
-       3 LED_uri albastre, intermitent, incarcare  0% to 25%
-       1 LED albastru intermitent, incarcare  25% to 50%
-        1 LED albastru aprins si 1 LED albastru intermitent  50% to 75%
-        2 LED-uri albastre aprinse, si 1 LED albastru intermitent 75% to 100%
-       3 LED-uri albastre aprinse  fully charged

Informatii de siguranta
ATENTIE: MANEVRATI SI DEPOZITATI BATERIILE CORESPUNZATOR 
PENTRUEVITAREA ACCIDENTELOR. BATERIILE POT FI PERICULOASE 
Most battery issues arise from improper handling of batteries, and particularly from the use of 
damaged or counterfeit batteries.  Please review the information below to avoid serious injury 
and/or damage to your property.
Baterii reincarcabile
1.     Aprobarile pentru zone cu pericol de explozie sint valabile doar pentru bateriile livrate  

odata cu lanterna PELI
2.     Pentru inlocuirea bateriei folositi doar baterii aprobate de PELI

Utilizarea altor baterii exclude aprobarea de siguranta / certificarea
3.     Lanternele trebuie incarcate doar i zone ne-periculoase
4.     Lanternele trebie inarcate doar cu incarcatorul furnizat cu lanterna
5.     Lanternele trebuie incarcate si utilizate intre temperaturile de mai jos:  

Temperatura de incarcare: 0°C to 45°C (32°F to 113°F)   
Temperatura de utilizare: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

6.     Nu incarcati lanterna dada este echipata cu baterii alcaline.  
Gazele dega ate si temperatura ridicata pot produce explozii sau incendii

7.     Descarcarea profunda a bateriilor reincarcabile poate produce  
degajare de gaze periculoase sau pierderi de electrolit

Tava baterie

Piesa pt tava bateriei 
atasata pe curea

Marcaj de aliniere

USB

LED SWITCH
RED LED 

A
B

Indicator
Stare
Baterie

EN

pentru ajustarea

Aruncati întotdeauna toate bateriile în mod corespunzator la un centru
de reciclare aprobat.


