
HM23
Max 240 lm

instrukcja obsługi

Specyfikacja baterii

Typ Rozmiar Nap. 
nominalne Użyteczność

Ni-MH AA 12 V Rekomendowana 

Bateria alkaliczna AA 1,5 V Użyteczna 
Bateria jednorazowa 

(litowa) AA 1,5 V Ostrożnie* !

Akumulator (Li-ion) 14500 3,7 V Zakazana ×
* Jednorazowa bateria litowa: może być używana, jeśli napięcie jest 
poniżej 1,5 V; lub może to spowodować uszkodzenie latarki, jeśli na-
pięcie przekracza 1,5V.

Ostrzeżenie:
1. Nie używaj zakazanej baterii w przypadku uszkodzenia podzespołów 

spowodowane przepięciem.
2. Jeśli latarka nie będzie używana przez dłuższy czas, wyjmij baterię, 

gdyż latarka może zostać uszkodzona przez wyciek elektrolitu.

Wymiana baterii 
Pociągnij zatrzask pokrywy baterii, który znajduje się między 
przełącznikami, aby otworzyć pokrywę. Włóż baterie zgodnie z bie-
gunowością. Załóż pokrywkę baterii.

Ostrzeżenie o niskim napięciu
Gdy latarka jest włączona, a poziom napięcia spada poniżej zadanego 
poziomu, latarka jest zaprogramowana na redukcję do niższego poziomu 
jasności, aż do osiągnięcia niskiej mocy wyjściowej. Gdy latarka przejdzie 
do niskiego poziomu, latarka miga, przypominając o konieczności wy-
miany baterii. Aby zapewnić normalne użytkowanie, latarka nie wyłączy 
się automatycznie i będzie działać do momentu wyczerpania się baterii.

Latarka Fenix HM23
• Dioda Cree LED o  barwie neutralnej białej o  żywotności  

50 000 godzin.
• Zasilana 1 baterią AA Ni-MH / Baterią alkaliczną.
• Rozmiar: 69,5 x 40 x 32 mm.
• Waga: 1,52 uncji / 43 g (bez baterii).
• Maks. 240 lumenów i maks. 100 godzin pracy.
• Trzy poziomy mocy wyjściowej różnych warunków oświetleniowych.
• Cyfrowo regulowana moc wyjściowa utrzymuje stałą jasność.
• Ochrona przed odwrotną polaryzacją w przypadku włożenia źle baterii. 
• Sterowanie jednym przełącznikiem zapewnia łatwą i szybką obsługę. 
• Ostrzeżenie o  niskim napięciu przypomina o  konieczności  

wymiany baterii. 
• Wykonane z wysokiej jakości aluminium i silikonu.

Instrukcja obsługi

WŁ./WYŁ. (1)
Naciśnij i przytrzymaj przełącznik przez 0,5 sekundy, aby włączyć / 
wyłączyć latarkę.

Wybór trybu
Przy włączonej lampie, kliknij jeden raz przełącznik, aby przejść przez 
tryby Niski -> Średni -> Wysoki.

UWAGA: Tryb niski jest domyślnie włączony, gdy latarka jest włączana.

Ochrona przed przegrzaniem
Latarka generuje dużo ciepła, gdy będzie używane w trybie Turbo przez 
dłuższy czas. Światło automatycznie się zmniejszy o kilka lumenów 
w celu obniżenia temperatury. 

Warunki testowe: Powyższe wyniki testowe dot. pojedynczej baterii 
alkalicznej AA w temperaturze otoczenia 21 ° C ± 3 ° C i wilgotności 
50% -80%.

* Wysoka moc wyjściowa jest mierzona łącznie z czasem pracy, w tym 
mocy wyjściowej przy obniżonych trybach z powodu zbyt wysokiej 
temperatury lub mechanizmu ochronnego.

Uwaga: Czas działania zostanie przedłużony, jeśli używana będzie 
bateria alkaliczna o większej pojemności.

Opaska na głowę 

Uwaga: Opaska na głowę jest zmontowana fabrycznie

Krok 1: Przymocuj opaskę na latarce.

Krok 2: Wyreguluj opaskę, przesuwając klamrę do wymaganej długości.

Użytkowanie i konserwacja

• Demontaż uszczelnionej głowicy może spowodować uszkodzenie 
latarki i spowoduje unieważnienie gwarancji.

• Poluzuj pokrywę baterii lub wyjmij baterię, aby zapobiec przypadkowej 
aktywacji podczas przechowywania lub transportu.

• Długotrwałe użytkowanie może spowodować zużycie O-ringu. Aby 
zachować właściwe uszczelnienie wodne, wymień pierścień na za-
twierdzony zapasowy.

• Okresowe czyszczenie styków baterii poprawia działanie lampy, 
ponieważ brudne styki mogą powodować migotanie lampy, świecić 
z przerwami lub nawet nie świecić z następujących powodów:

a. Bateria wymaga wymiany. 
Rozwiązanie: Wymień baterię (upewnij się, że bateria została 
włożona zgodnie ze specyfikacjami producenta).

b. Gwinty, styk płytki drukowanej lub inne styki są brudne. 
Rozwiązanie: Oczyść punkty kontaktowe bawełnianym waciki-
em nasączonym alkoholem.

Jeśli powyższe metody nie działają, skontaktuj się z autoryzowanym 
dystrybutorem.

Zestaw zawiera:

• latarkę HM23
• bateria AA
• opaskę na głowę
• instrukcje obsługi
• kartę gwarancyjną

Ostrzeżenie:
Ta latarka jest urządzeniem o dużej intensywności światła, które może 
spowodować uszkodzenie oczu użytkownika lub innych osób. Unikaj 
świecenia latarką bezpośrednio w czyjeś oczy.

PPHU Kolba Matuszczak Łukasz
ul. Limanowskiego 65; 42-506 Będzin-Grodziec

tel: 32 265 22 00 wew. 27

www.fenix.pl

kontakt ogólny: pomoc@fenix.pl

kom: +48 518 836 553
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Karta gwarancyjna

Nazwa towaru
Latarka czołowa Fenix

Typ
HM23

Numer fabryczny Data sprzedaży

Pieczątka i podpis punktu sprzedaży

1. Sprawne urządzenie nie podlega wymianie.

2. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane bezpłatnie 
w terminie 21 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

3. W przypadku, gdy naprawa wymaga importu części zamiennych 
z zagranicy termin naprawy może ulec wydłużeniu.

4. Niniejszą gwarancją są objęte usterki spowodowane wadliwymi 
częściami i/lub defektami produkcyjnymi.

5. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeżeli 
w okresie gwarancji upoważniony zakład stwierdzi, że usunięcie 
wady nie jest możliwe lub zostaną dokonane cztery naprawy przez 
upoważniony punkt naprawczy, a sprzęt będzie nadal wykazywał 
wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem.

6. Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku:

• mechanicznego lub termicznego uszkodzenia sprzętu,

• niewłaściwej eksploatacji (niezgodnej z instrukcją)

• niewłaściwego przechowywania lub transportowania, 

• uszkodzeń spowodowanych przez wypadki losowe (pożar, wyła-
dowania atmosferyczne, zalanie, działanie środków chemicznych 
oraz okoliczności i sił wyższego rzędu itp.), samowolnej ingerencji 
nabywcy oraz innych nieuprawnionych osób we wnętrze produktu 
przekraczającej zakres normalnych czynności eksploatacyjnych.

7. Gwarancji nie podlegają części obudowy i akcesoria podlegające 
normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji jak zarysowanie, zabru-
dzenie trudne do usunięcia, wytarcie napisów itp.

8. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych.

9. Karta gwarancyjna jest ważna po okazaniu dowodu zakupu, jeżeli 
jest ostemplowana przez sprzedawcę, posiada czytelnie i poprawnie 
wypełnione wszystkie rubryki bez zmian i skreśleń.

10. Reklamujący jest zobowiązany dostarczyć urządzenie do punktu 
sprzedaży.

11. Ewentualny koszt nieuzasadnionych roszczeń wynikających z wa-
runków gwarancji oraz testowania ponosi Nabywca.

12. W celu przyspieszenia realizacji naprawy gwarancyjnej należy 
wraz z reklamowanym towarem dostarczyć dokładny opis usterki 
uwzględniający w szczególności jej zewnętrzne objawy oraz DO-
KŁADNY ADRES ZWROTNY wraz z TELEFONEM KONTAKTOWYM.

13. Ewentualne spory związane z realizacją obowiązków gwarancyjnych 
będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby PPHU Kolba.

14. Zakup urządzenia objętego niniejszą gwarancją jest równoznaczne 
z przyjęciem poniższych warunków.

15. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie 
ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających 
z niezgodności towaru z umową.

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ I AKCEPTUJĘ WARUNKI NINIEJSZEJ GWARANCJI
_____________________________________________________________________________________________________

PODPIS I DATA

PPHU Kolba udziela niniejszej 
gwarancji na okres 60 miesięcy 
licząc od daty sprzedaży. 

PUNKT SERWISU GWARANCYJNEGO 
I POGWARANCYJNEGO

PPHU Kolba Matuszczak Łukasz 
ul. Limanowskiego 65. 42-506 Będzin-Grodziec 

tel 32 265 22 00 wew. 27
www.fenix.pl

pomoc@fenix.pl
kom: +48 518 836 553 

Data przyjęcia Data wydania Opis usterki Pieczęć serwisu

Karta gwarancyjna

Parametry techniczne

ANSI / PLATO FL1 Wysoki Średni Niski

Maksymalny strumień świetlny [lm] 240 70 4

Maksymalny czas pracy 8 h 16 h 100 h

Maksymalny zasięg [m] 53 30 9,5 

Maksymalna światłość [cd] 830 280 22

Odporność na upadek [m] 2

Klasa szczelności IP 68

Uwaga: Powyższe parametry (testowane laboratoryjnie przy użyciu jednego akumulatora litowo–jonowgo Fenix ARB–L18 3500 mAh) mogą się różnić w zależności od 
latarek, baterii i środowiska pracy.


