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Semnalizator de urgenta si lanterna LED

Inaintea folosirii, este necesara instalarea bateriilor 
(3 AAA). Pentru aceasta, ai nevoie de o mica surubel-
nita in cruce.
*Iti recomandam sa folosesti numai baterii de calitate 
pentru a evita corodarea in interiorul dispozitivului, 
chiar si atunci cand sunt descarcate complet.
Intoarce semnalizatorul pentru a vedea suruburile de 
pe spate. Pozitioneaza partea superioara a carligului 
in sus (sau orientata la 180 grade de tine) si scoate 
cele doua suruburi.
Daca privesti semnalizatorul ca pe un ceas, mica 
indentare din partea superioara a carligului ar trebui 
sa fie in pozitia orei 12. La pozitia orei 10 si orei 2, vei 
vedea doua cleme care te vor ajuta sa sa indepartezi 
placa din spatele semnalizatorului. Nu sunt necesare 
parghii sau alte instrumente. Partea din spate se 
potriveste perfect deoarece carcasa semnalizatorului 
este sigiliata pentru ca dispozitivul sa fie rezistent la 
apa. Acum poti indeparta capacul din spate folosin-
du-ti doar degetele. Aplica presiune pe cele doua 
cleme mici.
Polaritatea bateriilor este marcata in interiorul 
compartimentului pentru baterii. Pentru o instalare 
usoara si rapida, tine minte ca bateria din mijloc are 

capatul negativ (-) spre partea din sus. Bateriile din 
lateral au capatul pozitiv (+) spre partea de sus a 
semnalizatorului.
Apasa butonul Pornit/ Oprit pentru a te asigura ca 
Semnalizatorul de urgenta este functional.
Asaza la loc capacul din spate si asigura-te ca 
partea superioara a carligului este orientata catre 
partea de sus a semnalizatorului (pozitia orei 12).
Strange uniform cele doua suruburi, dar nu foarte 
strans.

Modurile de functionare ale Semnalizatorului de 
urgenta
Apasa butonul de Pornire/ Oprire pentru a porni 
semnalizatorul.
Apasa butonul de Pornire/ Oprire pentru a naviga 
intre cele noua moduri de fuctionare.
Pentru a opri rapid semnalizatorul, apasa si tine 
apasat butonul timp de 3 secunde. Poti opri 
semnalizatorul si navigand printre cele noua moduri 
de iluminat:
1.Dublu intermitent
2.Intermitent
3.Intermitent scurt
4.Rotativ
5.Alternativ

6.SOS (Semnal universal de urgenta sau primejdie)
7.Lumina rosie puternica
8.Lumina rosie slaba
9.Lanterna lumina LED alba
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          Informatii privind deseurile de echipamente 
electrice si electronice (DEEE) 

Deseurile de echipamente electrice si electronice 
(DEEE) pot contine substante periculoase ce au un 
impact negativ asupra mediului si sanatatii umane, in 
cazul in care nu sunt colectate separat.
Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE 
(2012/19/UE) si este marcat cu un simbol de 
clasificare a deseurilor de echipamente electrice si 
electronice (DEEE), reprezentat grafic in imaginea 
alaturata.
Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie 
amestecate cu deseurile menajere si ca ele fac 
obiectul unei colectari separate.
Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 referitoare 
la protectia mediului si O.U.G. 5/2015 privind 
deseurile de echipamente electrice si electronice, va 
recomandam sa aveti in vedere urmatoarele:



• Materialele si componentele folosite la constructia 
acestui produs sunt materiale de inalta calitate, care 
pot fi refolosite si reciclate.
• Nu aruncati produsul impreuna cu gunoiul 
menajer sau cu alte gunoaie la sfarsitul duratei de 
exploatare.
• Transportati-l la centrul de colectare pentru 
reciclarea echipamentelor electrice si electronice 
unde va fi preluat in mod gratuit.
• Va rugam sa luati legatura cu autoritatile locale 
pentru detalii despre aceste centre de colectare 
organizate de operatorii economici autorizati pentru 
colectarea DEEE


