
WAYPOINT * LED/DEL 

Живлення від іонно-літієвих акумуляторних батарей 
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
Дякуємо за вибір ліхтаря Waypoint® з живленням від іонно-літієвий акумуляторних батарей - дійсно чудового портативного ліхтаря. Як і у випадку з будь-яким прецизійним інструментом, розумний догляд і 

обслуговування даного продукту забезпечить роки надійної служби. Будь ласка, прочитайте цю інструкцію перед використанням Вашого ліхтаря Waypoint® з живленням від іонно-літієвий акумуляторних 

батарей. Вона містить важливі інструкції з техніки безпеки та експлуатації і її не слід викидати. 
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 
A. Навіть за відсутності можливості нанесення шкоди очам від ліхтаря Waypoint® з живленням від іонно-літієвих акумуляторних батарей НЕ НАПРАВЛЯЙТЕ ПРОМІНЬ В ОЧІ. 

ОБЕРЕЖНО: СВІТЛОДІОДНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ 
(RG-2): Не направляти промінь в очі. Може бути шкідливий для очей. 
B. ЗБЕРІГАЙТЕ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ. Даний документ містить важливі інструкції з техніки безпеки та експлуатації Вашого ліхтаря Waypoint з живленням від іонно-літієвих 

акумуляторних батарей та зарядного пристрою.  

C. Будь ласка, прочитайте цю інструкцію перед використанням Вашого ліхтаря. 

D. ОБЕРЕЖНО: Для зниження ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом чи травмування не намагайтеся використовувати зарядний пристрій для зарядки  будь-якого іншого 

продукту. Подібним чином, не намагайтеся заряджати ліхтар Waypoint® з живленням від іонно-літієвих акумуляторних батарей будь-яким іншим зарядним пристроєм. 

E. Не використовуйте шнур з порушенням правил. Ніколи не переносьте зарядний пристрій за шнур і не смикайте за шнур для його відключення від розетки. Ніколи не використовуйте 

пошкоджений зарядний пристрій. Негайно проводьте заміну пошкодженого шнура або штепсельної вилки. 

F. Підключайте зарядний пристрій безпосередньо до електричної розетки. Не використовуйте подовжувач. 

G. Не намагайтеся ремонтувати ліхтар або зарядний пристрій самостійно. Відправте його до спеціалізованого сервісного центру або поверніть його на завод. 

Перед першим використанням ліхтаря ви повинні повністю зарядити акумулятор. 
Важливо: 
• Температура зарядки становить від 20°F (-7°С) до 115°F (46°С). Контролер безпеки не дає можливість здійснювати зарядку за межами даного діапазону. 

• Небезпеки перезарядження не існує. Контролер безпеки використовується для запобігання надмірній зарядці акумулятора. 

• Типовий час зарядки (4) чотири години. 

Інструкції з зарядки акумулятора: 
• Поверніть кришку гнізда для зарядки в задній частині ліхтаря приблизно на 90° або до тих пір поки кришка не посяде вертикальне положення. Витягніть кришку з гнізда. 

• Підключіть зарядний пристрій змінного струму в розетку . 

• Вставте циліндричний роз'єм шуру для зарядки в гніздо зарядки типу "мама". 

• Індикатор заряду батареї загориться у вікні поруч з гніздом для зарядки. 

• Червоний колір = зарядка; Зелений колір = батарея повністю заряджена. 

• Після заряду батареї витягніть шнур зарядки і закрийте кришку гнізда для зарядки. 

• Зіставте прямі боки кришки з пазом, вставте кришку в отвір, натисніть донизу і поверніть кришку на 90° для підтримки водонепроникного ущільнення. 

Використання ліхтаря: 
• Перемикач тригерного типу знаходиться на рукоятці пістолетного типу ліхтаря. Злегка натисніть на перемикач для його роботи без фіксації положення або натисніть на перемикач до моменту 

клацання для того, щоб зафіксувати ліхтар у включеному положенні. Для того, щоб вимкнути ліхтар, натисніть на перемикач до моменту клацання і відпустіть його. 

Перемикач режимів знаходиться в задній частині ліхтаря. Обертання перемикача призведе до вибору режиму потужності: максимальна, середня або мінімальна.  

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Переконайтеся, що Ви використовуєте оригінальні запасні частини Streamlight . Важливо: Для забезпечення безпеки і надійності продукції, ремонт повинен здійснюватися на заводі компанії 

Streamlight. Завжди використовуйте схвалені запасні частини компанії Streamlight . 
Обмежена довічна гарантія компанії Streamlight: 
Компанія Streamlight гарантує, що даний виріб не матиме дефектів протягом усього терміну експлуатації за винятком батарей і лампочок, неправильного використання та нормального зносу. Ми 

відремонтуємо, замінимо або відшкодуємо вартість даного продукту якщо ми визначимо такий виріб бракованим. Ця обмежена довічна гарантія виключає також акумуляторні батареї, зарядні пристрої, 

перемикачі та електроніку, які мають гарантію на 2 роки з моменту підтвердженої покупки. ЦЕ ЄДИНА ГАРАНТІЯ, ПЕРЕДБАЧЕНА АБО УМОВНА, ЩО ВКЛЮЧАЄ БУДЬ-ЯКУ ГАРАНТІЮ ТОВАРНОЇ ЯКОСТІ 

АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ. ВИПАДКОВІ, НЕПРЯМІ ЧИ ОСОБЛИВІ ПОШКОДЖЕННЯ БЕЗПЕРЕЧНО ВІДХИЛЯЮТЬСЯ ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ КОЛИ ТАКІ ОБМЕЖЕННЯ 

ЗАБОРОНЕНІ ЗАКОНОМ. Ви можете мати інші певні юридичні права, які змінюються в залежності від юрисдикції. 
Перейдіть на сторінку www.streamlight.com/support  для отримання повної копії гарантії, а також інформації про реєстрацію продукту та місцезнаходження авторизованих сервісних центрів.. Зберігайте Вашу 

квитанцію для підтвердження покупки. 
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