
Gwarancja i wsparcie
Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki 
wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność Easi-Torch™  
lub otwarcia ich obudowy.

Wszelkie naprawy nieobjęte gwarancją podlegać będą opłacie za wymianę.

Wsparcie techniczne
Informacje na temat najnowszych produktów znaleźć można na stronie  
www.tts-group.co.uk.

Wsparcie techniczne można uzyskać pod adresem e-mail: feedback@tts-group.co.uk.

TTS Group Ltd.
Park Lane Business park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire,
NG17 9GU, Wielka Brytania
Bezpłatna infolinia: 0800 318686 Bezpłatny numer faksu: 0800 137525

TTS Kod produktu:
EL00101

OSTRZEŻENIE: Nie usuwaj tego produktu wraz z odpadami 
z gospodarstwa domowego. Przekaż go do punktu 
zajmującego się recyklingiem urządzeń elektronicznych.

OSTRZEŻENIE! Produkt ten nie powinien być udostępniany 
dzieciom w wieku do 36 miesięcy ze względu na obecność 
małych części, łatwych do połknięcia. Wyprodukowano 
w Chinach, dla TTS Group Ltd.
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TTS – Jesteśmy dumni z bycia częścią  PLC



6 latarek LED wielokrotnego 
ładowania i stacja dokująca

Easi-Torch™

www.tts-shopping.com

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA



Ważna informacja
Przed użyciem urządzenia Easi-Torch™ prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią 
niniejszej instrukcji obsługi i zachowanie jej do ewentualnego wykorzystania w 
przyszłości.

n	Urządzenie Easi-Torch™ zawiera niewymienialną baterię wielokrotnego ładowania.

n	Nie próbuj wyjmować baterii.

n	Należy chronić urządzenie Easi-Torch™ przed kontaktem z wodą lub innymi 
płynami.

n	W przypadku wyładowania elektrostatycznego, urządzenie Easi-Torch™ może 
działać nieprawidłowo. W takim przypadku należy je wyłączyć, a następnie 
włączyć ponownie w celu jego zresetowania.

Ładowanie urządzenia Easi-Torch™
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia Easi-Torch™ konieczne jest naładowanie 
latarki. Umieść wszystkie latarki w stacji dokującej, podłącz do niej zasilacz, zacznie 
migotać zielona dioda LED na stacji dokującej, wskazując, że jest ona podłączona do 
zasilania. Na każdej latarce świecić się będzie czerwona dioda LED oznaczająca ich 
ładowanie. Po upływie około czterech godzin na latarce zaświeci się pomarańczowa 
dioda LED, wskazując, że urządzenie Easi-Torch™ jest w pełni naładowane i gotowe do 
użycia.

Korzystanie z urządzenia Easi-Torch™
W pełni naładowane urządzenie Easi-Torch™ może pracować w sposób ciągły przez 
około dwie godziny. Wskaźnik naładowania baterii (umieszczony nad przełącznikiem 
On/Off ) informuje o aktualnym stopniu naładowania baterii (100%, 75%, 50%, 25%). 
Gdy poziom naładowania baterii spada poniżej 10%, zaczyna migotać czerwona dioda. 
Wówczas należy wyłączyć latarkę i umieścić ją w stacji dokującej do naładowania. 
Należy pamiętać, że latarka musi być wyłączona, w przeciwnym razie nie będzie 
doładowywana.

Ładowarka urządzenia Easi-Torch™
Urządzenie Easi-Torch™ wyposażone jest w ładowarkę. Ładowarka ta dostarczana jest 
tylko z wtyczką o standardzie obowiązującym w Wielkiej Brytanii.



Używany wraz ze stacją dokującą bezpieczny transformator z izolacją należy regularnie 
sprawdzać pod kątem potencjalnych zagrożeń, takich jak: uszkodzenie kabla, linki, 
wtyczki, obudowy lub innych części. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń stacji 
dokującej, nie wolno z niej korzystać do chwili ich naprawienia.

n	Stacja dokująca nie powinna być udostępniana dzieciom poniżej 3 lat.

n	Transformator nie jest zabawką.

n	Stacja dokująca może być używana wyłącznie wraz z zalecanym transformatorem.

n	Zabawki, które można czyścić za pomocą płynów, muszą zostać odłączone od 
transformatora przed rozpoczęciem czyszczenia.

 Problem

 Specyfikacje

Wykrywanie i usuwanie usterek
W normalnych warunkach użytkowania urządzenie Easi-Torch™ powinno pracować 
niezawodnie i zgodnie z założeniami. Możliwe jest jednak wystąpienie problemów. 
Przed skontaktowaniem się z działem pomocy technicznej zapoznaj się z poniższą 
tabelą.

Specyfikacje

Easi-Torch™

Napięcie 2,4 V DC

Napięcie 5 V DC

100 mA

Od -20 do 80°C

2 godziny ciągłej pracy (w przybliżeniu)

4 godziny (w przybliżeniu)

Praca

Ładowanie

Prąd ładowania

Zakres temperatury pracy

Trwałość baterii

Czas ładowania baterii

Bateria jest niemal całkowicie rozładowana.  
Doładuj urządzenie Easi-Torch™.

Przed rozpoczęciem ładowania urządzenia  
Easi-Torch™ należy je koniecznie wyłączyć.

Migocze czerwona dioda LED.

Urządzenie Easi-Torch™ nie jest 
ładowane.

Rozwiązanie


