
LIGHT FOR ME
instrukcja obsługi latarek backup w wersji mini

MINI TEC, MINI 3XPG, MINI XML
Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi przed pierwszym użyciem latarki i zachowaj ją na przyszłość. 

Nurkowanie jest traktowane jako sport ekstremalny i wymaga odpowiedniego przeszkolenia. Używanie sprzętu 
do nurkowania przez osobę nieprzeszkoloną i niedoświadczoną może stanowić zagrożenie dla zdrowia,
a nawet życia. Latarki "Light For Me" są przeznaczone do stosowania tylko pod wodą.

Latarki MINI zasilane są przez jeden akumulator 
litowo-jonowy 18650. Zaleca się używanie wysokiej jakości 
baterii pochodzących z niezawodnego źródła. Przed 
włożeniem baterii do korpusu, sprawdź ich stan - nie 
używaj uszkodzonych baterii. Ogniwa należy umieścić
w korpusie znakiem - (minus) do głowicy świecącej,
a znakiem + (plus) do wnętrza korpusu (patrz zdjęcie). 
Odwrotne umieszczenie baterii może spowodować 
całkowite i nieodwracalne uszkodzenie diody świecącej. 
Nie wkładaj baterii do korpusu na siłę.
Akumulator należy ładować zgodnie ze specyfikacją 
podaną przez producenta za pomocą odpowiedniej 
ładowarki. Akumulatory litowo-jonowe 18650 wymagają 
dedykowanej ładowarki.

Źródło zasilania

Aby włączyć latarkę backup MINI należy dokręcić korpus do głowicy - trzymając 
jedną ręką głowicę, należy kręcić korpusem zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 
Aby wyłączyć latarkę backup należy kręcić korpusem przeciwnie do ruchu 
wskazówek zegara - należy przestać w momencie, gdy latarka się wyłączy. Dalsze 
kręcenie korpusem, może spowodować zalanie latarki poprzez zbytnie 
odkręcenie głowicy od korpusu!
Latarka przeznaczona jest do użytku wyłącznie pod wodą. Dopuszcza się 
włączenie latarki na powierzchni w celu sprawdzenia, czy działa prawidłowo, na 
czas nie dłuższy niż 5 sekund. Dłuższe używanie latarki backup na powierzchni 
może spowodować przegrzanie diody święcącej i jej uszkodzenie!
Nigdy nie kieruj światła latarki w oczy.

Włączanie / Wyłączanie

Przed każdym nurkowaniem należy sprawdzić stan oringów uszczelniających korpus latarki backup. Uszkodzone, przecięte 
lub zadarte oringi należy wymienić na nowe, ponieważ mogą one nie uszczelniać latarki prawidłowo i spowodować jej 
zalanie. Oringi uszczelniające korpus należy lekko przesmarować wazeliną techniczną lub innym nieagresywnym środkiem 
zapewniającym ich natłuszczenie (np. krem do rąk), co znacznie ułatwia operowanie latarką pod wodą i zapewnia jej 
szczelność. Przed dokręceniem korpusu do głowicy należy z oringów usunąć wszelkie zabrudzenie, drobinki piachu itp.
Podczas dokręcania korpusu do głowicy należy upewnić się, iż oringi uszczelniające są prawidłowo ułożone w ich miejscach.
Od czasu do czasu oczyść powierzchnię, która dotyka wnętrza głowicy (zaznaczonej na rysunku) i srebrnego pierścienia 
wokół sprężyny wewnątrz głowicy. Powierzchnie te muszą być czyste i wolne od tłuszczu, aby latarka działała prawidłowo.
Po każdym dniu nurkowania opłucz latarkę w słodkiej wodzie (głowica przykręcona do korpusu) i wysusz. Sprawdź uszczelki 
i nasmaruj je, jeśli to konieczne. Przechowuj latarkę z wyjętymi bateriami. Baterie należy przechowywać zgodnie
z zaleceniami producenta.

Użytkowanie i konserwacja
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Utrzymuj powierzchnie stykowe w czystości,
aby uzyskać lepszą przewodność elektryczną

Sprawdzaj regularnie oringi uszczelniające
i wymieniaj je w razie potrzeby

Specyfikacja techniczna

MINI TEC MINI 3XPG MINI XML

Zastosowanie

Materiał

Max głębokość

Ilość diód LED

Typ diód LED

Moc

Strumień światła

Kąt świecenia

Temperatura barwowa

Rodzaj włącznika

Wymiary

Waga bez baterii

Waga z baterią

Bateria

latarka zapasowa

anodowane aluminium

100m

1

XPE

3W

max 330 lumenów

6 stopni

>7000K

dokręcenie głowicy

13.8cm (długość)
3-3.8cm (Ø)

180g

220g

1 x 18650 Li-Ion
(nie wchodzi
w sklad zestawu)

Zastosowanie

Materiał

Max głębokość

Ilość diód LED

Typ diód LED

Moc

Strumień światła

Kąt świecenia

Temperatura barwowa

Rodzaj włącznika

Wymiary

Waga bez baterii

Waga z baterią

Bateria

latarka zapasowa

anodowane aluminium

100m

3

XPG

12W

max 1050 lumenów

16 stopni

6300K 

dokręcenie głowicy

13.8cm (długość)
3-3.8cm (Ø)

180g

220g

1 x 18650 Li-Ion
(nie wchodzi
w skład zestawu)

Zastosowanie

Materiał

Max głębokość

Ilość diód LED

Typ diód LED

Moc

Strumień światła

Kąt świecenia

Temperatura barwowa

Rodzaj włącznika

Wymiary

Waga bez baterii

Waga z baterią

Bateria

latarka zapasowa

anodowane aluminium

100m

1

XML

10W

max 1200 lumenów

+/- 5 stopni

6800K

dokręcenie głowicy
14.7cm (długość)
3cm (Ø korpusu)
3.6-4.8cm (Ø głowicy)
215g

260g

1 x 18650 Li-Ion
(nie wchodzi
w skład zestawu)

Charakterystyka:
• cylindryczne ogniwo litowo-jonowe
• nominalne napięcie 3.7V
• dostępne z wewnętrznym obwodem zabezpieczającym, aby chronić przed nadmiernym rozładowaniem i zwarciem
• ze względów bezpieczeństwa ładowanie wymaga użycia ładowarek dedykowanych dla tych ogniw
• wymiary: 18.3mm x 65.2mm (średnica x długość)
• brak efektu pamięci oraz konieczności planowania cykli ładowania / rozładowania w celu przedłużenia żywotności
• wysoka pojemność
• stabilne napięcie rozładowania
• akumulator o wysokim napięciu / małej masie

Akumulator Li-Ion 18650
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Akumulator nie powinien być 
dłuższy niż komora baterii.
Nie powinien wystawać poza 
zaznaczoną krawędź. Dłuższa 
bateria może spowodować 
nieprawidłowe działanie latarki.

Rozwiązywanie problemów

Problem Rozwiązanie

Moja latarka została zalana. 
Widzę wodę wewnątrz głowicy.

W przypadku zalania latarki: odkręć głowicę, wyjmij baterie, przepłukaj 
wnętrze świeżą, letnią wodą, a latarkę pozostaw otwartą na co najmniej 72 
godziny. Głowicę należy pozostawić do wyschnięcia, szybką skierowaną w dół. 
Zalanie głowicy może spowodować obniżenie mocy emitowanego światła. 
Skontaktuj się z producentem baterii, aby uzyskać informacje dotyczące 
zalania. Ze względów bezpieczeństwa nigdy nie używaj zalanych baterii 
ponownie. Skontaktuj się z producentem latarek Light For Me.

Używam w pełni naładowanych 
baterii, ale uzyskuję wyraźnie 
krótszy czas świecenia.

Zaleca się używanie oryginalnych akumulatorów wysokiej jakości. Czas 
świecenia może różnić się o +/- 10% od podanej wartości w zależności od 
warunków podczas nurkowania i problemów związanych z baterią / 
ładowarką. Jeśli czas świecenia jest wyraźnie krótszy, sprawdź latarkę z innym 
zestawem akumulatorów. W razie wątpliwości skontaktuj się z producentem 
Light For Me.

Latarka miga od czasu do czasu, 
nawet przy całkowicie 
naładowanych bateriach.

Sprawdź baterie - w przypadku użycia akumulatorów - naładuj je, jeśli to 
konieczne; uszkodzone lub niepewne baterie powinny zostać wymienione na 
nowe. Sprawdź latarkę z innym zestawem baterii. Wyczyść powierzchnie 
stykowe opisane wcześniej. Jeśli problem będzie nadal występował, skontaktuj 
się z producentem Light For Me.

Zapomniałem wyjąć baterię po 
ostatnim nurkowaniu i latarka 
przestała działać.

Skontaktuj się z producentem baterii, aby uzyskać poradę. Wyczyść 
powierzchnie stykowe opisane wcześniej. Sprawdź latarkę z innym zestawem 
baterii. Jeśli to konieczne, skontaktuj się z producentem Light For Me.


