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PRZED UŻYTKOWANIEM NALEŻY ZDJĄĆ OSŁONĘ, ABY AKTYWOWAĆ BATERIĘ. JEŚLI JĄ POSIADA.
Złap mocno osłonę wystającą z wieczka zamykającego baterię oraz całkowicie ją wyciągnij. Twój SWISS+TECH® jest teraz w pełni funkcjonalny.

Włączanie latarki
Wciśnij i przytrzymaj przycisk aby włączyć latarkę, puść przycisk aby wyłączyć.

Użycie noża
Ostrożnie otwórz ostrze z metalowej obudowy. Używaj ostrożnie szczególnie podczas otwierania i składania aby się nie skaleczyć.

Użycie śrubokrętu
Czubek kluczyka został tak skonstruowany aby służyć za płaski śrubokręt. Pamiętaj, że aby używać śrubokrętu ostrze musi być schowane.

OGRANICZONA DOŻYWOTNIA GWARANCJA
Produkt objęty jest ograniczoną dożywotnią gwarancją producenta od momentu zakupu towaru, gwarancja zapewnia, że produkt jest 
wolny od jakichkolwiek wad technicznych, czy wad materiałowych, z którego jest wykonany. W okresie gwarancji, produkt ten będzie 
albo naprawiony lub wymieniony na produkt o tej samej lub wyższej wartości. Uszkodzenia powstałe w wyniku normalnego zużycia (w 
tym ważności baterii oraz powłoki farby), naprawy lub modyfikacji, nadużyć, przemocy, zaniedbania, wypadku, niewłaściwego składo-
wania i transportu, pożaru, niewłaściwego czyszczenia, okoliczności, których nie można bezpośrednio przypisać do wad produkcyjnych, 
nie wlicza się do gwarancji. Gwarancja dożywotnia uznawana jest tylko i wyłącznie z oryginalnym dowodem zakupu i jest realizowa-
na w miarę możliwości przez sprzedającego, jednak po upływie dwóch lat odpowiedzialności sprzedającego, kupujący może zostać 
poproszony o odesłanie towaru w celu wymiany na adres producenta w USA. Dożywotniej gwarancji udziela producent Swiss Tech nie 
sprzedawca.

Wymiana Baterii
Urządzenie standardowo dołączane jest z bateriami jednak mogą one być wyczerpane w procesie 
magazynowania i jest to sytuacja normalna. Użytkownik zobowiązany jest do wymiany baterii we 
własnym zakresie. W wypadku rozlania baterii, urządzenie należy doczyścić i włożyć nowe baterie.
1. Odkręć pokrywę baterii.
2. Delikatnie wyjmij baterie.
3. Wymień stare baterie na nowe CR1025 w pozycji jak na rysunku.
4. Włóż z powrotem pokrywkę baterii i delikatnie przykręć. 


