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The distinctive shapes, styles and overall appearances of all M
ag®

 flashlights, and the circum
ferential

inscriptions extending around the heads of all M
ag®

 flashlights are tradem
arks of M

ag Instrum
ent, Inc. The

circum
ferential inscription on the head of every flashlight signifies that it is an original M

ag®
 flashlight and

part of the M
ag®

 fam
ily of flashlights. U.S. Tradem

ark Registrations for the shape, style and overall
appearance tradem

arks of M
ag®

 flashlights and for circum
ferential inscription tradem

arks of M
ag®

flashlights include N
os. 1,808,998; 2,074,795; 2,687,693; 2,745,460; 2,765,978 and 2,765,979. 
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�WARNING:
Always read and understand all of the warnings
and safety instructions contained in this manual
before attempting to use the Maglite® ML125™
Rechargeable Flashlight System to help avoid
potential hazards that could result in bodily injury
or property damage.
Always keep this manual conveniently available
for future reference, as it contains important
information that will help effect the safe
operation and maintenance of this instrument. 
Any battery may leak harmful chemicals which
may damage skin, clothing, or the inside of the
flashlight. TO AVOID RISK OF INJURY, DO NOT
LET ANY MATERIAL LEAKED FROM A BATTERY
COME IN CONTACT WITH EYES OR SKIN. Any
battery may rupture or explode if put in a fire or
otherwise exposed to excessive heat. TO AVOID
RISK OF INJURY, DO NOT EXPOSE BATTERIES
TO EXCESSIVE HEAT. To reduce the risk of
personal injury or harm to your flashlight, take the
following precautions:
• Use only a MAG® rechargeable battery pack
(Model No. ML125-A3015) with this flashlight.
• Always install the battery pack with the positive
(+) end facing the head end of the 
flashlight and the negative (-) end facing the
tailcap end of the flashlight
• When storing your flashlight for long periods of

time, remove the battery pack and store 
it separately.
• Carefully follow the steps listed under
“Inspection and Maintenance” in this manual.
• This product is not recommended for use by
children.

The safety instructions have been classified
according to the seriousness of the risk, as
follows:
~DANGER:
“Danger” indicates the existence of a hazard that
could result in death or catastrophic bodily injury,
if the safety instruction is not observed.
�WARNING:
“Warning” indicates the existence of a hazard
that could result in serious bodily injury, if the
safety instruction is not observed.
OCAUTION:
“Caution” indicates the existence of a hazard
that could result in minor bodily injury or property
damage, if the safety instruction is not observed.
�NOTICE:
“Notice” contains general information that
relates to the safe operation of the flashlight
system.
PROTECTION OF CHILDREN
• Never allow children to play with your flashlight,
as they might hurt themselves or others.

• Always keep all accessories and components out
of the reach of small children. Small parts, in
particular, might present a choking hazard to
children.
• Do not allow children to handle or operate this
flashlight.

BATTERY DISPOSAL
• Never discard a used battery pack with ordinary
solid wastes, since it contains toxic substances.
• Always dispose of a used battery pack in
accordance with prevailing community
regulations relating to the disposal of household
toxic wastes. 
• Always cover the metal terminals with
insulating tape first, to prevent accidental short-
circuiting whenever transporting outside of
flashlight.
• The sealed battery stick contains nickel metal
hydride and must be recycled or disposed of
properly. Contact your local county solid waste
authority for proper recycling or disposal
information.
• Mag Instrument, Inc. is a proud participant in
the RBRC (Rechargeable Battery Recycling
Corporation). By recycling NiMH rechargeable
batteries, you are helping to keep NiMH
batteries out of the solid waste stream. When
you throw away a NiMH battery, it eventually
ends up in a landfill or municipal incinerator. By

recycling your used NiMH batteries through
Mag Instrument’s Battery Recycling Program,
you are helping to create a cleaner and safer
environment for generations to come. For more
information about the RBRC visit www.rbrc.com
~DANGER:
• To prevent serious damage to eyesight, never
look into flashlight when light is on. Do not shine
light into the face of someone else.
• Never attempt to disassemble or repair the AC
adapter or charging cradle as exposure to
electric shock hazards may result. Always
contact a Mag Authorized Warranty Service
Center, if repair or replacement is required.
• Never alter the AC cord or plug on your AC
adapter or charging cradle. If the plug will not fit
into the available outlet, have a proper outlet
installed by a qualified electrician. Improper
connection can result in the risk of electric
shock.

�WARNING:
• Never attempt to disassemble the flashlight or
any of its components and or accessories. If
service or repair is required, return the unit to a
Mag Authorized Warranty Service Center.
• Always use genuine Maglite® replacement
parts and accessories when operating this
flashlight system, as the use of incompatible
auxiliary equipment could result in fire, electric
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shock or other bodily injury. Never connect this
flashlight to any unauthorized or incompatible
auxiliary product that has not been expressly
approved by Mag Instrument, Inc. Use of an
unauthorized accessory that is not the technical
equivalent of an authorized accessory may
damage the product and void your warranty.
• Never store or transport flammable liquids,
gases or explosive materials in the same
compartment as the flashlight or any of its
accessories, as possible sparking in the
equipment could ignite a fire or explosion.
• Never place the flashlight on the passenger seat
or anyplace else in the car where it can become
a projectile during a collision or sudden stop.
• Never short-circuit a battery pack by either
accidentally or intentionally bringing the
terminals in contact with another metal object.
That could result in burns, other bodily injury or
a fire, and could also damage the battery pack.
• Never expose the terminals of the battery pack
to any other metal object. Always wrap it or place
it in a plastic bag, whenever transporting it.
• Never heat and never attempt to disassemble
the battery pack, as that could cause leakage of
the caustic electrolyte. If the battery is
accidentally broken, avoid skin contact with the
contents. In the event of skin contact, wash the
affected area immediately and obtain prompt

medical attention.
• Never attempt to dispose of a battery pack by
throwing it into a fire. That can cause the
battery pack to explode.
• In order to avoid any risk of bodily injury or
property damage never attempt to use an
unauthorized battery pack with your flashlight.
• Never allow any liquids or water to spill on the
AC adapter or charging cradle. There is a risk of
fire or electric shock.
• Always use the authorized Maglite® AC
adapter and charging cradle to avoid any risk of
fire or damage to your flashlight or battery.
Bodily injury or property damage may occur as
a result of the use of an unauthorized and
incompatible AC adapter or charger.
• Never use an AC adapter or charging cradle if it
has a damaged or worn power cord or plug. The
use of damaged or worn power cords or plugs
could result in electric shock, burns or fire.
Contact a Mag authorized warranty service
center immediately to obtain a suitable
replacement.
• Do not attempt to charge this flashlight if cords,
adapters, battery, LED or any part of the
flashlight or charger is damaged or corroded.
• Always unplug the AC adapter or charging cradle
from the power source before attempting any
cleaning in order to avoid the risk of electric shock. 

OCAUTION:
• Always confirm that the power cord is located
so that it will not be stepped on, tripped over, or
otherwise subjected to damage or stress.
• Never place heavy objects on a power cord, as
this could result in damage to the cord.
• Never bend or twist a power cord, and never
pull on a power cord in a attempt to remove an
AC adapter or accessory plug from a socket.
Always grasp the AC adapter or the accessory
plug directly when unplugging the device in
order to avoid damaging the cord.
• Always disconnect the AC adapter or charging
cradle from the power source when it is not in use.

�NOTICE:
• Do not use this product for other than its
intended use.
• Do not use an outdoor AC outlet to recharge
battery.
• Never expose this flashlight system to high
temperatures, such as those found near a
heater or in a closed car parked in the sun. This
can cause heat-damage to the plastic parts, the
electronic components and the battery.
• Dropping this flashlight or subjecting it to violent
impact or shock can cause mechanical
damage.
• Do not charge or operate in close proximity of
combustible or flammable materials.

• Do not charge battery in gas tight enclosures.
• Never store this flashlight in cold areas. When
the flashlight warms up (to its normal operating
temperature), moisture can form inside the
flashlight, which may damage the flashlight’s
electronic components.
• Never paint this flashlight. This can clog the
moving parts.
• Discontinue use immediately should you notice
any changes in the battery, such as
discoloration or malformation
• Recharge the Battery at room temperatures:
68˚ƒ to 86°ƒ (20°c to 30°c) to prevent hazardous
gas venting from the battery cells and
potentially reduced battery capacity
• After extended and /or high temperature
storage, all NiMH batteries may only accept a
partial charge even with full recharging time.
The capacity returns to normal after 1 to 3
charge/discharge cycles. -
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Getting Started

Congratulations
Thank you for purchasing a Mag-Lite® ML125™ Rechargeable Flashlight System. To register your new Mag®
flashlight visit our website at www.maglite.com. From our home page just go to “Register Your Flashlight”. To view
the entire product line click on “The Maglite® flashlight”. Please review all the information contained in this
pamphlet. 

You have just made a life-long investment in one of the most highly-advanced precision instruments in
illumination technology. Taking a few moments to read this manual and familiarizing yourself with the
Maglite® ML125™ Rechargeable Flashlight System will help to insure years of superior service and
satisfaction. 

What this package
contains:

1. Flashlight
2. Charging Cradle
3. Rechargeable Battery (NiMH)
4. 230 Volt Converter

Your Battery’s First Charge Is Important!
Your battery was shipped from the factory with less than a full charge, and has naturally self-discharged
since then.  To bring the battery back to its fullest charge, be sure to follow these steps, IN THIS EXACT
ORDER, when you charge it for the first time:

First Charge Procedure
1. Plug the two-prong plug of the supplied AC converter (1) into
the wall outlet.

2. Plug the AC converter’s other end (DC connector, 2A) into the
socket on the side of the charging cradle.  The green LED (2B)
should turn on.

3. Make sure the temperature sensor window (3) is clear and
unobstructed.

4. Insert the ML125™ 6.0V 2.5Ah NiMH battery into the cradle,
making sure the “+” end of the battery is inserted into the “+”
end of the cradle.  (Note:  Be sure the cradle is plugged in
FIRST; then insert the battery.)  

5. When the battery is correctly inserted (5), the green LED (2B)
should turn red, indicating that the battery is quick-charging.

6. When the battery is approaching full charge, the red LED will
turn back to green.  Nevertheless, let the battery charge A
FULL 24 HOURS the first time you charge it, even if it turns
green long before 24 hours have elapsed.

Subsequent Charges Are 
Much Quicker
After your battery has been correctly charged for the first time,
you can recharge it much more quickly.  Follow Steps 1-5 above.
A fully depleted battery should fully recharge in about 2 hours.
When the LED goes from red to green, the battery is ready to use.

1

1

2

3

4

2A
2B

3
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What Do The LED Lights Mean?
LED Not Lit – Charging cradle is disconnected from AC power
LED Steady Green With No Battery Inserted -- Cradle is connected to
AC power and ready to accept battery
LED Turns Red When Battery Is First Inserted – You have correctly
inserted the battery and it is quick-charging.
LED Stays Green When Battery Is First Inserted – You have inserted
the battery BEFORE, instead of AFTER, plugging in the cradle.  If so,
remove and reinsert the battery.  LED should then turn red.
After Battery Has Been In Cradle For Some Time, LED Turns From Red
To Green – When LED turns green, it has finished quick-charging and
is now in “top-off” or “trickle-charge” mode.  Battery is ready to use
when LED turns green.  
LED Blinking Red– This indicates one of the following “fault” conditions:
(1) Battery has been inserted backwards.  Solution:   Remove battery
and reinsert in correct polarity (with “+” mark on battery at “+” end
of cradle).

(2) Cradle and/or battery exceeds maximum charging temperature.  
Solution:  Remove cradle and battery to cooler location, wait until
they cool off, retry.

(3) Cradle and/or battery below minimum charging temperature.
Solution:  Remove cradle and battery to warmer location, wait until
they warm up, retry.  

NOTE:  If AC power is interrupted during charging, the LED can go
from red to green even though the battery is not yet fully charged.  To
resume quick-charge after power has been restored, remove and
reinsert the battery in the cradle.  LED should now be red, and should
stay red until battery approaches full charge, and then turn green.

Battery Maintenance
(A) Train your battery’s memory: After many charge and discharge
cycles, the battery life might seem noticeably less than when the
battery was new. This is possible because of the memory effect of the
battery, which causes it to “forget” how much charge it can hold. To
restore your battery’s ability to accept and hold a full charge, follow
these steps:
1.     Allow the battery to completely discharge inside the flashlight (i.e.
leave flashlight on until it turns off -- this may take up to 8 hours.)
2.     Allow the battery to fully charge in the charging cradle.
3.     Repeat steps 1-2.
(B) Avoid “Deep Discharge” Damage -- The 6-Month Rule:
Rechargeable batteries slowly discharge even when not used.  If left
inactive for more than 6 months, your battery can become “deeply
discharged” and suffer permanent damage.  This will never be a
problem if you use and recharge your flashlight frequently.  But if you
expect a long period of non-use, protect your battery from “deep
discharge” damage by either (1) discharging and recharging the
battery at least once every 6 months or (2) removing it from the
flashlight and storing it in the charging cradle with AC power
connected. 

4 Negative end goes
towards the spring
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Battery Installation
Unscrew the tail cap (Fig. 1) and insert battery pack (Fig. 2) into the barrel. The
positive (+) end—this is the end with a button—goes into the barrel first. Now
screw on the tail cap and make sure it’s tight.

NOTE: Large end of the battery spring must be snapped into the tailcap.

�WARNING: Do not “short” or “ground out” battery pack to “deeply
discharge”.  Doing so is hazardous and will damage the battery pack.

Operation
Switch - Push button switch.Focus - Rotate head of flashlight to adjust from a wide flood
beam to an intense spotlight. 
Your Flashlight’s Function Sets and the Functions Within Each Set
As the chart below shows, your MAGLITE® ML125™ flashlight is capable of five different functions
– Full Power, PowerSave (25% power), Strobe (flashes 12 times per second), SOS Signal (the
International Morse Code distress signal) and Momentary On/Off (stays on only while the switch
button is held down).  Not all of these functions are equally important to every user. That is why
these functions are organized into four different function sets – so that you can personalize your
flashlight to suit your needs, configuring it for quickest access to the functions that best match your
preference.
How To Choose A Function Within a Set
The available function sets, and the functions within each one, are shown in the following table:

As it comes out of the package, your MAGLITE® ML125™ LED flashlight is set to the
“Standard” function set (Function Set #1 in the chart).  If you require only those three
functions (Full Power, PowerSave and Strobe), then you never have to change it.  You can
select a function within that set by the “Quick Click” method: Turn the flashlight on with
one Quick Click and it is on at Full Power.  Turn it off, then turn it on with two Quick Clicks
(about as fast as you would say “Click Click”) and it turns on at 25% power – the
PowerSave function.  Turn it off, then turn it on with three Quick Clicks (about as fast as
you would say “Click Click Click”) and you have the Strobe function.  
Selecting a function within any of the other function sets works the same way –with one,
two or three Quick Clicks, as the chart shows.  For example, if you are in Function Set #2
and you want to select the SOS Signal function, begin with the flashlight off, apply three
Quick Clicks, and your flashlight will signal SOS (the familiar three dots, three dashes and
three dots:  . . .  -- -- --  . . .)
How To Go From One Function Set To Another
Your MAGLITE® ML125™ LED flashlight’s “standard” setting is Function Set #1. If you
want to keep that setting you don’t have to do anything.  Function Set #1will always be in
effect unless it is changed.  If you want to choose a different function set, follow these
steps:
1. Unscrew the tail cap (you may not have to remove it all the way; you only need to back
it out of the barrel enough that the flashlight will not turn on).

(standard)
Function Set 4
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Function Set 3Function Set 2Function Set 1

Full Power Full Power Momentary Momentary

Power Save Power Save Full Power Full Power

Strobe SOS Signal Power Save Strobe

Function Sets Chart

TailcapBattery SpringFlashlight Barrel

Fig. 1

Fig. 2
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2. Pause for 2 seconds.
3. Press the switch button and keep holding it down.
4. While still holding down the switch button, screw the tail cap back in until it is tight.  
5. Keep holding down the switch button. Within about 4 seconds the flashlight will start
to blink.
6. The number of blinks indicates the new selected Function Set.  
7.To choose a new Function Set, release the switch button after the corresponding number
of blinks (releasing after 1 blink chooses Function Set #1; releasing after 2 blinks chooses
Function Set #2; release after 3 blinks for Function Set #3, and release after 4 blinks to
choose Function Set #4.) Your choice of a Function Set remains in effect until you change
it by repeating the above process. (See our Demo video at www.maglite.com)
How To Fine-Adjust The Flashlight’s Beam Alignment
Your MAGLITE® ML125™ LED flashlight’s beam is aligned at the factory, and you can use
the flashlight just as it comes out of the package.  The steps described below are for users
who wish to refine the beam pattern to achieve the brightest, tightest, best-centered spot
beam possible.  This feature is also useful to readjust beam alignment, if necessary, after
the flashlight has undergone particularly rough use.
Alignment adjustment is a process of unlocking the “skirt” (the back half of the flashlight’s
head, marked (A) Figs. 2 and 4), sliding the skirt down the flashlight’s barrel (B) to gain
access to the alignment ring (marked (C) in  Figs. 3 and 4), focusing the flashlight to the
tightest possible spot beam using the focusing ring (marked (D) in Figs. 3 and 4), and then
moving the alignment ring (C) until the best-centered spot is achieved.  Here are the
steps in more detail: 
1. Begin by unlocking the flashlight’s skirt (A) by grasping the flashlight’s barrel (B) in
your right hand and its head in your left hand, extending your right thumb and index finger
onto  the base of the flashlight’s skirt  (A), as seen in Fig. 1:

2. Using your right thumb and index finger, push forward on the skirt  (A) closing the gap
between the skirt and the face cap (F).  While maintaining forward pressure with your
right hand, use your left hand to grasp the knurled ring (E) between your left thumb and
index finger and begin to turn it in either direction.  Once you have turned the knurled
ring (E) approximately 1/16th  turn, release the forward pressure on the skirt (A) and
continue to turn the knurled ring (E). The knurled ring (E) will spring back, releasing the
skirt (A) and allowing you to slide it down the barrel (B).  This exposes the alignment ring
(C).

3. Once you have slid the skirt (A) down the barrel (B), as seen in Figs. 3 and 4, turn the
flashlight on.  Just behind the knurled ring (E) is a large plastic ring called the focusing
ring (D).  By turning the focusing ring (D) in either direction, focus the light to the tightest
spot possible.   Once focused, locate the smaller plastic ring, called the alignment ring
(C), which you will use to adjust the beam alignment. Grasping the flashlight’s barrel (B)
in your left hand (see Fig. 4), take the alignment ring (C) between the thumb and index
finger of your right hand.  Then “tilt” the alignment ring (C) in different directions and
watch the effect on the spot as you do this. You will see the spot become either more
distorted or closer to round. When you find the position where the spot is as close to
round as possible, the beam is optimally aligned.  Leave the alignment ring (C) in that
position.  

4. Once the optimal alignment has been achieved, turn the light off and lock the skirt (A)
back into its normal position at the back of the head of the flashlight. Begin by sliding the

A B
E

Fig. 1

Left Right

A

C

A

B E

FDFig. 2

Fig. 3

C

A

Fig. 4

Left Right

D
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skirt (A) up the barrel (B) all the way to the back edge of the knurled ring (E).  If it will not go up all the way, the skirt (A) will have to be
turned while pushing it forward until it re-aligns with the ribs on the large plastic focusing ring (D).   Once it slips over these ribs it will
go all the way up to the back of the knurled ring (E).  Once the skirt (A) is against the knurled ring (E), again push the skirt forward to
close the gap between the knurled ring (E) and the face cap (F) and turn the knurled ring (E)  1/16th turn in either direction; then release
the forward pressure on the skirt and continue turning the knurled ring (E).  You should hear / see the skirt push back into the locked
position.   When the skirt (A) is back in its locked position, turning it will focus the light from spot to flood as usual.
NOTE:  If the knurled ring (E) is moved forward and turned while the skirt is out of position, the mechanism could lock and prevent the
skirt from returning to its normal position.  If this occurs, push the knurled ring forward (toward the flashlight’s head) and turn it slightly
(it will require less than 1/16 inch of a turn) until it clicks and backs away from the face cap (F).  Then return the skirt to its normal position
by following instruction #4.   

MAGLITE® ML125™ LED FLASHLIGHT SPECIFICATIONS
Overall Length: 11.104 in. 282.042 mm
Barrel Diameter: 1.199 in. 30.455 mm
Head Diameter: 1.977 in. 50.216 mm
Weight without battery: 11.2 oz. 317.514 g
Weight with battery: 18.4 oz. 521.631 g
Batteries Required:   (3) C-Cell size alkaline or supplied

NiMH rechargeable battery pack

8

61 2 3 4

5+- +-+-

8 9 10

- +NiMH Rechargeable Battery

C-Cell Alkaline C-Cell Alkaline C-Cell Alkaline

1        Tail cap
         Achterste sluitkap
         Capuchon  à vis
         Endkappe
         Tappo posteriore
         Tapa posterior
2        Lip Seal, tail cap
         Lipafsluiting, achterste
         sluitkap
         Joint, à lèvre
         Bouchon Arrière
         Lippendichtung,
         Endkappe
         Guamizione, chiusura
               di fondo
         Sello del Labio,
         tapa posterior

3        Battery spring*
         Batterijveer*
         Ressort pour pile*
         Batteriefeder*
         Molla della batteria*
         Resorte para pilas*
4        Barrel Assembly**
         Cilinder Montage**
         Tube Assemblée**
         Zylinder Montage**
         Barile Assemblaggio**
         Cilindro Montaje**

5        Switch seal
         Schakelafdichting
         Joint commutateur
         Schalterdichtung
         Proteggi interruttore
         Sello del interruptor
6        Lip Seal, head
         Lipafsluiting, kop
         Joint à lèvre, tête
         Lippendichtung, Kopf
         Guamizione, Testina
         Sello del Labio, cabeza

7        Reflector
         Reflector
         Réflecteur
         Reflektor
         Riflettore
         Reflector
8        Clear lens
         Transparante lens
         Lentille incolore
         Klare Linse
         Lente trasparente
         Lente transparente

9        O-ring, face cap
         O-ring, voorste sluitkap
         Joint, anneau avant
         O-ring, Vorderkappe
         Guarnizione frontale
         Rondana, tapa delantera
10      Face cap
         Voorste sluitkap
         Anneau avant
         Vorderkappe
         Anello frontale
         Tapa delantera

* Item 3 inserts into item 1 * Object 3 wordt in object 1 gebracht * La pièce 3 doit être inserée dans la pièce 1 * Die Batteriefeder 3 in die Endkappe 1
stecken *Inserire il pezzo 3 nel pezzo 1 * Inserte pieza 3 dentro de pieza 1
**Do not disassemble. **Niet demonteren. **Ne pas désassembler. **Nicht entfernen. **Non smontare **No desarmar.

Runs on either NiMH rechargeable
battery (included) OR (3) C-Cell alkaline
batteries (not included)



Ten Year Limited Warranty on
Flashlight System / One Year
Limited Warranty on Battery Pack
MAG INSTRUMENT, INC. (“Mag”) warrants to the original
owner that this MAGLITE® ML125™ LED FLASHLIGHT
SYSTEM (the “SYSTEM”) is free from defects in parts and
workmanship. As to the flashlight and other components of
the SYSTEM, except the rechargeable NiMH battery supplied
herewith, this warranty lasts for ten years from the date of
first retail purchase. As to the NiMH battery, this warranty
lasts for one year from date of purchase. Registration is not
required for warranty coverage. Mag or an authorized Mag
Warranty Service Center, will repair the flashlight or other
SYSTEM component or, at its option, replace a defective
flashlight or other SYSTEM component free of charge. This
warranty is in lieu of all other warranties and conditions,
express or implied. Exclusions: This warranty does not cover
LED burnout and/or LED module failureor damage to or failure
of the SYSTEM or any component thereof due to alteration,
product misuse, lack of maintenance or leakage of a NiMH
battery more than one year after date of purchase. (Product
misuse includes, but is not limited to, installing any
rechargeable battery pack other than a Mag® battery pack or
its technical equivalent.) 
Mag disclaims any responsibility for incidental or
consequential damages. Some jurisdictions in Canada and the
United States do not allow exclusion or limitation of implied
warranties, incidental or consequential damages and/or
limitations on transferability, so the above limitations and
exclusions may not apply to you.
How and when to make a warranty claim: Before returning
the flashlight or other SYSTEM component for service, be sure
you have followed the steps outlined in the Troubleshooting

Guide sectionof your MAGLITE® ML125™ LED FLASHLIGHT
SYSTEM Owner’s Manual. If you have followed all of these
steps and the flashlight or other SYSTEM component fails to
operate properly, proceed as follows: 1. In case of NiMH
rechargeable battery failure more than one year after purchase
date, do not return the flashlight or other system component
to Mag but replace the NiMH battery. You can buy replacement
NiMH batteries directly from Mag or from most retail outlets
where Mag flashlights are sold. 2. For warranty returns: Send
the flashlight or other SYSTEM component (postage or
shipping prepaid) to Mag Instrument, 1721 East Locust Street
- 51453, Ontario, California, USA 91761-7769, Attention:
Warranty/Repair Department, or to an authorized Mag
Warranty Service Center.For the location of an authorized Mag
Warranty Service Center in your area, consult the retailer
where you purchased the flashlight. For your protection and
to expedite handling and/or postal claims, we recommend that
all returns be insured and sent Certified and/or Return Receipt
Requested. 3. If the flashlight has been damaged by leakage
of alkaline batteries, do not return the flashlight to Mag, but
determine what brand of battery caused the damage and
follow the battery manufacturer’s instructions about how to
make a damage claim.
In Canada and the United States this warranty gives you
specific legal rights, and you may have other rights which vary
from state to state and from province to province.Where any
term of this warranty is prohibited by the law of any
jurisdiction, such term shall there be null and void, but the
remainder of this warranty shall remain in full force and effect.
To register your new Mag® flashlight visit our website at
www.maglite.com. From our home page just go to “Register
Your Flashlight”.

TROUBLESHOOTING GUIDE: If flashlight does not turn on or stay on - 1. Check the batteries.
If using alkalines and they are exhausted, replace. If using the NiMH battery pack, recharge
it. 2. Check the tail cap. Make sure it is fully tightened  The metal surfaces contacting the
barrel, tail cap and spring assembly should be shiny metal without obstruction between
them. Any corrosion formed by a foreign substance should be carefully removed. 3. If all of
the above steps have been followed and the flashlight still does not perform properly, follow
the steps in the How and When to Make a Warranty Claim section, or see the Customer
Service Section at www.maglite.com or contact our Warranty/Repair facility: Tel: 01 (909)
947-1006, Fax: 01 (909) 947-5041.
INSPECTION AND MAINTENANCE:Battery Pack – See Warnings Section for more
information. Periodically (approximately every month) remove the battery pack
from the flashlight and visually inspect for signs of gas or chemical leakage.
Indications of leakage are discoloration of the plastic sleeve or white fuzzy material
near the top (positive side button) of each cell. Another indication would be a
bulging deformation of the bottom (negative flat end) of the cell can. If these signs
are observed the battery pack should be removed from service to prevent
chemical damage to the inside of the flashlight. See One Year Battery Pack
Warranty for more information concerning warranty coverage.

Fully Charged Battery Storage– If you do not use your flashlight for long periods of
time (four months or more) we suggest you remove the battery pack from the
flashlight to prevent chemical damage (acid leaks). Electrical Contacts – The bare
(bright) metal surfaces between the tailcap and barrel must be cleaned periodically
to ensure a good electrical contact. Also keep the tailcap spring clean. O-ring Seals
and Screw Threads – To keep seals from drying out and the threads operating
smoothly, apply several drops of clean petroleum oil or jelly to these surfaces two
or three times a year. Anodized Exterior Finish – The protective finish on the flashlight
is very durable; however, constant exposure to sunlight, water, chemicals, gases,
etc., will dull, discolor and eventually destroy the protective finish. Care should be
taken to avoid any harsh environment.
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�VAROITUS:
Lue ja ymmärrä aina kaikki tämän käsikirjan sisältämät
varoitukset ja turvallisuusohjeet ennen kuin käytät
Maglite® ML125™ Rechargeable Flashlight Systemia,
jotta vältät mahdolliset vaaratilanteet, jotka voivat
johtaa ruumiinvammaan tai omaisuusvahinkoihin.
Pidä tämä käsikirja aina saatavilla, sillä se sisältää
tärkeää tietoa, joka auttaa käyttämään ja huoltamaan
laitetta hyvin ja turvallisesti. 
Kaikki akut voivat vuotaa haitallisia kemikaaleja, jotka
voivat vahingoittaa ihoa, vaatetusta tai käsivalaisimen
sisäpuolta. VÄLTTÄKSESI VAARAN ÄLÄ ANNA
MINKÄÄN AKUSTA VALUNEEN AINEEN PÄÄSTÄ
KOSKETUKSIIN SILMIEN TAI IHON KANSSA. Kaikki
akut voivat murtua tai räjähtää, mikäli ne joutuvat
tuleen tai muuten alttiiksi suurelle kuumuudelle.
TAPATURMIEN VÄLTTÄMISEKSI ÄLÄ ALTISTA
AKKUA SUURELLE KUUMUUDELLE.
Henkilövahinkojen vaaran tai käsivalaisimen
vaurioitumisen estämiseksi noudata seuraavia
toimenpiteitä:
• Käytä tämän käsivalaisimen kanssa vain MAG®
uudelleen ladattavaa akkupakkausta  (malli n:o
ARXX235). ML125-A3015.

• Asenna aina akkupakkaus positiivinen (+) pää
käsivalaisimen päätä kohden ja negatiivinen (-) puoli
käsivalaisimen kantaa kohden.

• Kun varastoit käsivalaisimen pidemmäksi aikaa

poista akkupakkaus ja varastoi se erikseen.
• Noudata huolellisesti käsikirjan "Tarkastus ja ylläpito"
–kohdan ohjeita.

• Tuotetta ei suositella lasten käyttöön.

Turvallisuusohjeet on luokiteltu riskin vakavuuden
mukaan seuraavasti:

~VAARA:
"Vaara" osoittaa kuolemaan johtavan tai vakavan
ruumiinvamman aiheuttavan vaaran olemassaoloa,
mikäli turvallisuusohjeita ei noudateta.

�VAROITUS:
"Varoitus" osoittaa vakavan ruumiinvamman
aiheuttavan vaaran olemassaoloa, mikäli
turvallisuusohjeita ei noudateta.. 

OVAROTOIMET:
"Varotoimet" osoittaa ruumiinvamman tai
omaisuusvahingon aiheuttavan vaaran olemassaoloa,
mikäli turvallisuusohjeita ei noudateta.

�HUOMIO: 
"Huomio" sisältää yleistä tietoa, joka liittyy
käsivalaisinjärjestelmän turvalliseen käyttöön.

LASTEN SUOJELEMINEN
• Älä koskaan anna lasten leikkiä käsivalaisimellasi,
sillä he voivat vahingoittaa itseään tai toisia.

• Pidä kaikki lisätarvikkeet ja osat aina lasten

ulottumattomissa. o Erityisesti pienet osat voivat
aiheuttaa tukehtumisvaaran lapsille.

• Älä anna lasten käsitellä tai käyttää tätä
käsivalaisinta.

AKUN HÄVITYS
• Älä koskaan hävitä käytettyä akkupakkausta
tavallisen kiinteän jätteen mukana, sillä

se sisältää myrkyllisiä aineita.
• Hävitä käytetty akkupakkaus aina yhteisösi
voimassaolevien kotitalouden 

ongelmajätteitä koskevien säännösten mukaisesti.
• Peitä aina metalliset liitäntänavat eristysnauhalla
välttääksesi oikosulun aina, kun kuljetat pakkausta
käsivalaisimen ulkopuolella.

• Suljettu akkusauva sisältää nickel metal hydride ja se
on kierrätettävä tai hävitettävä oikein. Ota yhteys
paikkakuntasi kiinteistä jätteistä vastaavaan
viranomaisiin kierrätystä tai hävitystä koskien.

• Mag Instrument, Inc. osallistuu RBRC:in (Rechargeable
Battery Recycling Corporation) toimintaan.
Kierrättämällä NiMH ladattavia paristoja autat pitämään
NiMH akut pois kiinteän jätteen virrasta. Kun heität pois
NiMH akun, se päätyy lopulta täytemaaksi tai
kunnalliseen jätteiden polttolaitokseen. Kierrättämällä
käytetyt NiMH akut Mag Instrumentin akkujen
kierrätysohjelman kautta autat luomaan puhtaamman ja
turvallisemman ympäristön tuleville sukupolville.
Lisätietoja RBRC:sta saat linkistä www.rbrc.com

~VAARA:
• Estääksesi vakavan näkövamman älä koskaan katso
taskulampun valoon, kun valo on päällä. Älä koskaan
osoita valoa suoraan toisen kasvoihin

• Älä yritä purkaa tai korjata verkkoadapteria tai
latauspesäkettä, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun.
Ota aina yhteys valtuutettuun Mag takuukorjaamoon
mikäli tuote on korjattava tai vaihdettava.

• Älä koskaan muuta verkkojohtoa, verkkoadapterisi
pistoketta tai latauspesäkettä. Mikäli pistoke ei sovi
saatavilla olevaan pistorasiaan, anna pätevän
sähköasentajan asentaa oikea pistorasia. Sopimaton
liitäntä voi aiheuttaa sähköiskun.

�VAROITUS:
• Älä koskaan yritä purkaa käsivalaisinta tai mitään sen
osaa tai lisälaitetta. Mikäli tarvitaan huoltoa tai
korjausta, palauta tuote valtuutettuun Mag
takuukorjaamoon.

• Käytä aina aitoja Maglite® -varaosia ja -lisälaitteita,
kun käytät käsivalaisinjärjestelmää, sillä toisiinsa
sopimattomien lisävarusteiden käyttö voi johtaa
tulipaloon, sähköiskuun tai muuhun
ruumiinvammaan. Älä koskaan liitä käsivalaisinta
mihinkään hyväksymättömään tai yhteen
sopimattomaan tuotteeseen, jota Mag Instrument,
Inc. ei ole nimenomaan hyväksynyt.
Hyväksymättömän lisälaitteen, joka ei vastaa
teknisiltä ominaisuuksiltaan hyväksyttyä lisälaitetta,
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käyttö voi vahingoittaa tuotetta ja johtaa takuun
raukeamiseen.

• Älä varastoi tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai
räjähteitä samassa tilassa kuin käsivalaisinta tai sen
lisälaitteita, sillä laitteen mahdollinen kipinä voi
aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.

• Älä koskaan sijoita käsivalaisinta matkustajan
istuimelle tai muualle autossa, jossa se voi lähteä
liikkeelle törmäyksen tai  kkipysäyksen vuoksi.

• Älä koskaan aiheuta akkupakkauksen oikosulkua
vahingossa tai tarkoituksella saattamalla
liitäntänapoja kosketuksiin toisen metalliesineen
kanssa. Se voi johtaa palovammoihin, muuhun
ruumiinvammaan tai tulipaloon ja voi myös
vahingoittaa akkupakkausta.
• Älä koskaan altista liitäntänapoja toiselle
metalliesineelle. Kääri tai laita se muovipussiin aina,
kun kuljetat sitä.

• Älä koskaan kuumenna tai yritä purkaa
akkupakkausta, sillä se voi johtaa emäksisten
elektrolyyttien vuotoon. Mikäli akku rikkoutuu
vahingossa, vältä ihokosketusta sen sisällön kanssa.
Ihokosketuksen tapahduttua pese altistunut alue
välittömästi ja hakeudu heti lääkäriin.

• Älä koskaan yritä hävittää akkupakkausta
heittämällä se tuleen. Se voi aiheuttaa
akkupakkauksen räjähtämisen.

• Välttääksesi ruumiinvammojen tai
omaisuusvahinkojen vaaran älä koskaan yritä

käyttää käsivalaisimessasi luvatonta akkupakkausta.
• Älä koskaan päästä nesteitä tai vettä roiskumaan
verkkoadapterille tai latauspesäkkeelle. Se aiheuttaa
tulipalon tai sähköiskun vaaran.

• Käytä aina hyväksyttyä Maglite® adapteria ja
latauspesäkettä välttääksesi tulipalon vaaran tai
käsivalaisimen tai akun vaurioitumisen.
valtuuttamattoman tai epäsopivan verkkoadapterin
tai laturin käytöstä voi aiheutua ruumiinvammoja tai
omaisuusvahinkoja.

• Älä koskaan käytä verkkoadapteria tai
latauspesäkettä, mikäli se on vaurioitunut tai
sähköjohto tai pistoke on kulunut. Vaurioituneen tai
kuluneen sähköjohdon tai pistokkeen käyttö voi johtaa
sähköiskuun, palovammoihin tai tulipaloon. Ota
välittömästi yhteys valtuutettuun Mag
takuukorjaamoon saadaksesi sopivan korvaavan osan.

• Älä yritä ladata käsivalaisinta, mikäli sähköjohdot,
adapteri, akku, LED tai muu osa käsivalaisimesta on
vaurioitunut tai syöpynyt.

• Irrota aina verkkoadapteri tai latauspesäke verkosta
ennen kuin yrität puhdistaa tuotetta välttääksesi
sähköiskun vaaran. 

OVAROTOIMET:
• Varmista aina, että sähköjohto on sijoitettu niin, että
sille ei astuta, kompastuta tai muuten altisteta
vaurioille tai rasitukselle.

• Älä koskaan sijoita painavia esineitä sähköjohdolle,

sillä tämä voi johtaa johdon vaurioitumiseen.
• Älä koskaan taivuta tai väännä sähköjohtoa äläkä
vedä sähköjohdosta irrottaaksesi verkkoadapterin tai
pistokkeen pistorasiasta. Tartu aina suoraan
verkkoadapterista tai pistokkeesta irrottaessasi
laitetta verkosta välttääksesi johdon vaurioitumisen.

• Irrota aina verkkoadapteri tai latauspesäke verkosta,
kun et käytä sitä.

�HUOMIO:
• Älä käytä tuotetta muuhun kuin mihin se on
tarkoitettu.

• Älä käytä ulkona olevaa verkkopistoketta ladataksesi
akkuja.

• Älä koskaan altista käsivalaisinjärjestelmää korkeille
lämpötiloille, kuten esimerkiksi lämmittimen lämmölle
tai aurinkoon pysäköidyn auton kuumuudelle. Tämä
voi aiheuttaa kuumuusvaurioita muoviosiin,
sähköosiin ja akkuun.

• Käsivalaisimen pudottamien tai siihen kohdistettu
raju isku voi aiheuttaa mekaanisen vaurion.

• Älä lataa tai käytä tuotetta helposti syttyvien aineiden
läheisyydessä.

• Älä lataa akkuja kaasutiiviissä tiloissa.
• Älä koskaan varastoi käsivalaisinta kylmässä. Kun
käsivalaisin lämpenee (normaaliin
toimintalämpötilaan), voi käsivalaisimen sisään
muodostua kosteutta, joka voi vaurioittaa

käsivalaisimen sähköosia.
• Älä koskaan maalaa käsivalaisinta. Tämä voi
jumiuttaa osat.

• Keskeytä käyttö heti, mikäli huomaat muutoksia
akuissa, kuten värimuutoksia tai epämuodostumia.

• Lataa akut huoneenlämmössä: 20°c - 30°c (68˚ƒ -
86°ƒ) estääksesi haitallisten kaasujen vapautumisen
akusta ja mahdollisen akkujen toiminnan
heikkenemisen.

• Pidennetyn tai korkeassa lämmössä varastoinnin
jälkeen on mahdollista, että NiMH-akut latautuvat
vain osittain, vaikka niitä on ladattu täysi latausaika.
Kapasiteetti palaa normaaliksi noin 1-3 lataus/purku-
kerran jälkeen. -
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Aloittaminen

Onneksi olkoon
Kiitos, että hankit ladattavan Mag-Lite® ML125™ -taskulamppujärjestelmän. Voit rekisteröidä uuden Mag®-
taskulampun sivustollamme www.maglite.com. Valitse aloitussivulta kohta "Register Your Flashlight". Voit nähdä
koko tuotesarjan valitsemalla "The Maglite® flashlight". Lue myös kaikki tämän lehtisen tiedot. 

Olet juuri tehnyt elinikäisen investoinnin yhteen kehittyneimpään valaisinteknologiseen täsmälaitteeseen.
Se, että käytät muutaman hetken tämän käsikirjan lukemiseen ja ladattavaan Mag-Lite® ML125™ -
taskulamppujärjestelmään, auttaa takaamaan vuosia kestävän erinomaisen toiminnan ja tyytyväisyyden.

Paketin sisältö:

1. Taskulamppu
2. Lataustelakka
3. Ladattava paristo (NiMH)
4. 230 voltin muuntaja

Pariston ensimmäinen lataus on tärkeä!
Paristo lähetettiin tehtaalta vain osittain ladattuna, ja sen lataus on tietenkin purkaantunut.  Lataa paristo
täyteen noudattamalla näitä vaiheita JUURI TÄSSÄ JÄRJESTYKSESSÄ, kun lataat sen ensimmäistä kertaa:

Ensimmäinen lataaminen
1. Kytke mukana tulleen verkkolaitteen (1) kaksihaarainen pistoke

pistorasiaan.
2. Kytke verkkolaitteen toinen pää (tasavirta, 2A) lataustelakan

sivulla olevaan pistokkeeseen.  Vihreän merkkivalon (2B) tulisi
syttyä.

3. Tarkista, että lämpötila-anturin ikkuna (3) on puhdas ja
näkyvissä.

4. Aseta ML125 6.0V 2.5Ah NiMH-paristo lataustelakkaan;
varmista, että pariston "+"-pää tulee telakan "+"-päähän.
(Huom.  Varmista, että telakka on kytketty pistorasiaan ENSIN;
aseta paristo vasta sen jälkeen.)

5. Kun paristo on asetettu oikein (5), vihreän merkkivalon (2B)
tulisi muuttua punaiseksi, mikä tarkoittaa, että paristo
pikalataantuu.

6. Kun pariston lataus on täyttymässä, punainen merkkivalo
muuttuu taas vihreäksi.  Anna kuitenkin pariston latautua
ensimmäisellä latauskerralla TÄYDET 24 TUNTIA, vaikka
merkkivalo vaihtuisi vihreäksi jo paljon ennen 24 tunnin
täyttymistä.

Tämän jälkeiset lataukset tapahtuvat 
paljon nopeammin
Kun paristo on ladattu asianmukaisesti ensimmäisellä kerralla, se
voidaan ladata uudelleen paljon nopeammin.  Suorita yllä olevat
vaiheet 1-5.  Täysin tyhjän pariston tulisi latautua noin 2 tunnissa.  Kun
merkkivalo muuttuu punaisesta vihreäksi, paristo on käyttövalmis.

1

1

2

3

4

2A
2B

3
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Mitä merkkivalot tarkoittavat?
Merkkivalo ei pala – Lataustelakka ei ole kiinni pistorasiassa.
Merkkivalo palaa tasaisen vihreänä ilman paristoa -- Telakka on
kiinni pistorasiassa ja valmis lataamaan.
Merkkivalo muuttuu punaiseksi, kun paristo asetetaan telakkaan
ensi kertaa – Paristo on kytketty oikein, ja se pikalataantuu.
Merkkivalo pysyy vihreänä, kun paristo asetetaan telakkaan ensi
kertaa – Olet asettanut akun ENNEN telakan kytkemistä pistorasiaan,
ei sen JÄLKEEN.  Poista tällöin paristo ja aseta se uudelleen.
Merkkivalon tulisi muuttua punaiseksi.
Kun paristo on ollut telakassa jonkin aikaa, merkkivalo muuttuu
punaisesta vihreäksi – Kun merkkivalo muuttuu vihreäksi, pikalataus
on valmis ja paristo on "täyttötilassa" tai "pisaralataustilassa".  Paristo
on käyttövalmis, kun merkkivalo muuttuu vihreäksi.
Merkkivalo vilkkuu punaisena– Tämä on merkki jostain seuraavasta "viasta":
(1) Paristo on asetettu väärään asentoon.  Ratkaisu:   Irrota paristo ja

aseta se oikein päin (pariston "+"-merkki telakan "+"-merkkiin).
(2) Telakka ja/tai paristo ylittävät suurimman sallitun latauslämpötilan.

Ratkaisu:  Vie telakka ja paristo viileämpään paikkaan, anna niiden
jäähtyä ja yritä uudelleen.

(3) Telakka ja/tai paristo alittavat pienimmän sallitun latauslämpötilan.
Ratkaisu:  Vie telakka ja paristo lämpimämpään paikkaan, anna
niiden lämmetä ja yritä uudelleen. 

HUOMAUTUS:  Jos virta katkeaa latauksen aikana, merkkivalo
muuttuu punaisesta vihreäksi, vaikka paristo ei olisi täysin
latautunut.  Voit jatkaa pikalatausta virran palautumisen jälkeen
irrottamalla paristo telakasta ja asettamalla se takaisin.
Merkkivalon tulisi nyt olla punainen ja pysyä punaisena, kunnes
paristo on latautunut lähes täyteen, ja muuttua sitten vihreäksi.

Pariston huolto
(A) Pariston muistin kouliminen:Monen lataus- ja purkautumiskerran
jälkeen pariston kesto voi vaikuttaa huomattavasti lyhyemmältä kuin
kun se oli uusi. Tämä johtuu pariston muisti-ilmiöstä, mikä saa sen
"unohtamaan", paljonko varausta siihen mahtuu. Voit palauttaa
pariston kyvyn vastaanottaa ja säilyttää täyden varauksen seuraavasti:
1.     Anna pariston tyhjentyä täysin taskulampussa (ts. jätä taskulamppu
päälle, kunnes se sammuu – tähän saattaa kulua jopa 8 tuntia).
2.     Lataa paristo täyteen lataustelakassa.
3.     Toista vaiheet 1-2.
(B) Vältä "syvätyhjenemisen" vauriota -- 6 kuukauden sääntö:
Ladattavat paristot tyhjenevät hitaasti, vaikka niitä ei käytetä.  Jos ne
jätetään käyttämättä yli 6 kuukaudeksi, paristo voi "syvätyhjentyä" ja
vioittua pysyvästi.  Tätä vaaraa ei ole, jos käytät ja lataat taskulamppua
säännöllisesti.  Jos kuitenkin odotat, että et tule käyttämään sitä
pitkään aikaan, suojaa paristo "syvätyhjenemiseltä" joko (1) purkamalla
pariston varaus ja lataamalla se vähintään kerran kuudessa
kuukaudessa tai (2) ottamalla se pois taskulampusta ja säilyttämällä
sitä lataustelakassa, joka on kytketty pistorasiaan.4 Negatiivinen pää

tulee jousta kohden

5
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Pariston asentaminen
Avaa päätytulppa (kuva 1) ja aseta paristo (kuva 2) putkeen. Positiivinen (+) pää
– pää, jossa on uloke – menee putkeen ensin. Ruuvaa sitten päätytulppa
paikoilleen ja kiristä se.

HUOMAUTUS: Paristojousen laajan pään tulee olla kiinni päätytulpassa.

�VAARA: Älä saata paristoa oikosulkuun, jolloin se "syvätyhjenisi".
Tämä olisi vaarallista ja vahingoittaisi paristoa.

KÄYTTÖ: 
Kytkin - painokytkin Keilan leveys - kierrä taskulampun päätä, kun haluat
säätää leveän keilan kirkkaaksi pistevaloksi. 

Taskulampun toimintosarjat ja kunkin sarjan toiminnot
Kuten alla olevassa taulukossa ilmoitetaan, MAGLITE® ML125™ -taskulampussa on viisi eri
toimintoa – täysi teho, virransäästö (25 % teho), majakka (välähtää 12 kertaa sekunnissa), SOS-
signaali (kansainvälinen morse-hätäsignaali) ja hetkellisesti päällä/pois (pysyy päällä vain kun
painokytkin pidetään painettuna). Kaikki toiminnot eivät ole yhtä tärkeitä kaikille käyttäjille.  Poliisille
hetkellinen päällä/pois voi olla tärkeä toiminto; innokas veneilijä voi taas haluta pitää SOS-signaalin
käden ulottuvilla.  Tästä syystä nämä toiminnot on järjestetty neljään eri toimintosarjaan; näin voit
mukauttaa taskulampun tarpeisiisi ja määrittää sen siten, että voit nopeiten valita tarpeitasi parhaiten
vastaavat toiminnot.
Miten sarjasta valitaan toiminto
Seuraavassa taulukossa esitetään toimintosarjat ja kunkin sarjan toiminnot:

Toimitettaessa MAGLITE® ML125™ LED-taskulamppu on asetettu "Standardi"-
toimintosarjalle (taulukon toimintosarja #1). Jos tarvitset ainoastaan nämä kolme toimintoa
(täysi teho, virransäästö ja majakka), sinun ei tarvitse muuttaa sitä.  Voit valita toiminnon
tästä sarjasta "pikapainallusmenetelmällä":  Sytytä taskulamppu yhdellä pikapainalluksella,
ja se palaa täydellä teholla.  Sammuta se ja sytytä se sitten kahdella pikapainalluksella
(suunnilleen yhtä nopeasti kuin sanoisit "klik klik"), ja se palaa 25 % teholla –
virransäästötoiminto.  Sammuta se ja sytytä se sitten kolmella pikapainalluksella
(suunnilleen yhtä nopeasti kuin sanoisit "klik klik klik"), ja lamppu toimii majakkana. 
Kaikkien toimintosarjojen toimintojen valinta tapahtuu samalla tavalla – yhdellä, kahdella
tai kolmella pikapainalluksella, kuten taulukossa ilmoitetaan.  Jos esimerkiksi olet valinnut
toimintosarjan #2 ja haluat valita SOS-signaalin, aloita lamppu sammuksissa ja tee kolme
pikapainallusta, jolloin taskulamppu lähettää SOS-merkin (tavanomainen kolme lyhyttä,
kolme pitkää, kolme lyhyttä signaalia:  . . .  -- -- --  . . .)
Miten yhdestä toimintosarjasta siirrytään toiseen
MAGLITE® ML125™ LED-taskulampun "vakioasetus" on toimintosarja #1.  Jos haluat
säilyttää tämän asetuksen, sinun ei tarvitse tehdä mitään.  Toimintosarja #1 on aina
voimassa, ellei sitä vaihdeta.  Jos haluat valita toisen toimintosarjan, toimi seuraavasti:

1. Ruuvaa takakantta
auki (sitä ei tarvitse
irrottaa; sen on vain
tultava irti rungosta sen
verran, että
taskulamppu ei voi
syttyä).

(standard)
Function Set 4
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Function Set 3Function Set 2Function Set 1

Täysi teho Täysi teho Hetkellinen Hetkellinen

Tehon säästö Tehon säästö Täysi teho Täysi teho

Strobo-toiminto SOS-signaali Tehon säästö Strobo-toiminto

Toimintojen asetusten luettelo
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2. Odota 2 sekuntia.
3. Paina painokytkintä ja pidä se painettuna.
4. Pidä painokytkin pohjassa ja ruuvaa samalla takakansi kireälle.  
5. Pidä painokytkintä edelleen painettuna. Noin 4 sekunnin kuluttua taskulamppu alkaa vilkkua.
6. Välähdysten määrä ilmoittaa valitun toimintosarjan.  
7. Voit valita uuden toimintosarjan vapauttamalla painokytkimen vastaavan
välähdysmäärän jälkeen (jos se vapautetaan 1 välähdyksen jälkeen, valitaan toimintosarja
#1; jos se vapautetaan 2 välähdyksen jälkeen, valitaan toimintosarja #2; jos se vapautetaan
3 välähdyksen jälkeen, valitaan toimintosarja #3, ja jos se vapautetaan 4 välähdyksen
jälkeen, valitaan toimintosarja #4). Toimintosarjan valinta pysyy voimassa, kunnes se
vaihdetaan yllä kuvatulla tavalla. (Voit katsoa demovideomme osoitteessa
www.maglite.com)
Miten taskulampun keilan suunta hienosäädetään
MAGLITE® ML125™ LED-taskulampun keila on kohdistettu tehtaalla, ja lamppu toimitetaan
käyttövalmiina. Alla kuvatut vaiheet on tarkoitettu käyttäjille, jotka haluavat hienosäätää
keilan mahdollisimman kirkkaaksi, teräväksi ja keskitetyksi pistevaloksi. Tällä toiminnolla
voidaan myös tarvittaessa kohdistaa keila uudelleen, jos lamppu on ollut rankassa käytössä.
Keilaa kohdistettaessa "vaippa" (taskulampun pään taempi puolisko, merkitty (A)-kuvissa
2 ja 4) vapautetaan, se vedetään alas taskulampun runkoa (B) pitkin, jotta päästään käsiksi
kohdistusrenkaaseen (merkitty kirjaimella (C) kuvissa 3 ja 4), taskulamppu kohdistetaan
mahdollisimman teräväksi pistevaloksi tarkennusrenkaalla (merkitty kirjaimella (D) kuvissa
3 ja 4) ja kohdistusrengasta (C) siirretään, kunnes pistevalo on mahdollisimman hyvin
keskitetty. Alla nämä vaiheet kuvataan yksityiskohtaisemmin: 
1. Vapauta ensin taskulampun vaippa (A) ottamalla kiinni lampun rungosta (B) oikealla
kädestä ja sen päästä vasemmalla siten, että oikea peukalo ja etusormi ovat lampun vaipan
(A) kannan ympärillä, kuten kuvassa 1.

2. Työnnä vaippaa (A) eteenpäin oikealla peukalolla ja etusormella siten, että vaipan ja
etukannen (F) välinen rako umpeutuu.  Samalla kun painat oikealla kädellä eteenpäin, ota
vasemmalla peukalolla ja etusormella kiinni uritetusta renkaasta (E) ja ala kääntämään sitä
jompaan kumpaan suuntaan.  Kun olet kiertänyt uritettua rengasta (E) noin 1/16 kierrosta,
irrota otteesi vaipasta (A) ja jatka uritetun renkaan (E) kiertämistä. Uritettu rengas (E) palaa
takaisin vapauttaen vaipan (A), jolloin voit vetää sen alas runkoa (B). Tällöin kohdistusrengas
(C) paljastuu.

3. Kun olet vetänyt vaipan (A) alas runkoa (B) pitkin, kuten kuvissa 3 ja 4 näytetään, sytytä
taskulamppu. Heti uritetun renkaan (E) takana on suuri muovirengas, jota kutsutaan
tarkennusrenkaaksi (D). Tarkenna valo mahdollisimman teräväksi keilaksi kiertämällä
tarkennusrengasta (D) jompaan kumpaan suuntaan.  Kun keila on tarkennettu, paikanna
pienempi muovirengas, jota kutsutaan kohdistusrenkaaksi (C) ja jolla kohdistetaan keila.
Ota kiinni lampun rungosta (B) vasemmalla kädellä (katso kuva 4) ja ota kohdistusrengas
(C) oikean peukalon ja etusormen väliin.  "Kallista" sitten kohdistusrengasta (C) eri suuntiin
ja pane merkille, miten keila tällöin käyttäytyy. Huomaat, että se joko vääristyy tai tulee
pyöreämmäksi. Kun löydät asennon, jossa keila on mahdollisimman pyöreä, se on
kohdistettu mahdollisimman hyvin.  Jätä kohdistusrengas (C) tähän asentoon.  

4. Kun kohdistus on paras mahdollinen, sammuta valo ja lukitse vaippa (A) takaisin
normaaliin paikkaansa taskulampun pään takaosaan. Aloita työntämällä vaippa (A) runkoa
(B) pitkin uritetun renkaan (E) reunaan saakka.  Jos vaippa (A) ei pääse liikkumaan koko
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matkaa, sitä tulee kiertää samalla, kun sitä työnnetään, jotta se kääntyisi oikeaan asentoon suuren muovisen tarkennusrenkaan (D) urien
suhteen.   Kun se luiskahtaa uriin, se pääsee liikkumaan koko matkan uritetun renkaan (E) takaosaan saakka.  Kun vaippa (A) on uritettua
rengasta (E) vasten, paina vaippaa taas eteenpäin siten, että uritetun renkaan (E) ja etukannen (F) välinen rako umpeutuu, ja kierrä uritettua
rengasta (E) 1/16 kierrosta jompaan kumpaan suuntaan. Päästä sitten vaipasta irti ja jatka uritetun renkaan (E) kääntämistä.  Sinun kuuluisi
nähdä/kuulla vaipan palautuvan lukittuun asentoonsa.  Kun vaippa (A) on lukitussa asennossa, sen kiertäminen laajentaa valon pisteestä
laajaksi keilaksi tavalliseen tapaan.
HUOM.  Jos uritettua rengasta (E) työnnetään eteenpäin ja käännetään vaipan ollessa poissa sijoiltaan, mekanismi saattaa lukittua ja estää
vaippaa palaamasta normaaliin paikkaansa. Jos näin tapahtuu, työnnä uritettua rengasta eteenpäin (taskulampun päätä kohden) ja kierrä
sitä hieman (tämä vaatii alle 1/16 kierrosta), kunnes se napsahtaa ja siirtyy poispäin etukannesta (F). Palauta sitten vaippa normaaliin
paikkaansa noudattamalla kohdan 4 ohjeita.

MAGLITE® ML125™ TASKULAMPUN TEKNISET TIEDOT
Kokonaispituus: 11.104 in. 282.042 mm
Putken halkaisija: 1.199 in. 30.455 mm
Pään halkaisija: 1.977 in. 50.216 mm
Paino ilman paristoa: 11.2 oz. 317.514 g
Paino pariston kanssa: 18.4 oz. 521.631 g
Paristot:               (3) C-kokoista alkaliparistoa tai mukana

tulleet ladattavat NiMH-paristot
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Toimii joko ladattavilla NiMH-paristolla
(mukana) TAI (3) C-kokoisella
alkaliparistolla (ei mukana)

1       Tail cap
         Bageste dæksel
         Takapään kansi
         Endelokk
         Ändskydd
2       Lip Seal, Tail Cap
         Forseglingsring
         endestykke
         Reunustiiviste,
         reunussuojus
         Leppetetning, endelokk
         Kantförsegling,
         ändskydd

3       Battery spring*
         Batterifjeder*
         Pariston jousi*
         Batterifjær*
         Batterifjäder*
4       Barrel Assembly**
         Cylinder samling**
         Runko-osa**
         Sylinder**
         Handtag 
         ljusdiodenhet**

5       Switch seal
         Kontaktbeskytter
         Katkaisimen tiiviste
         Brytertetning
         Omkopplarförsegling
6       Lip Seal, Head
         Forseglingsring, hoved
         Reunustiiviste, etupää
         Leppetetning, hode
         Kantförsegling, huvud

7       Reflector
         Reflektor
         Heijastin
         Reflektor
         Reflektor
8       Clear lens
         Gennemsigtig linse
         Väritön linssi
         Klar linse
         Klar lins

9       O-ring, face cap
         O-ring, forreste dæksel
         Etupään suojuksen
         o-rengas
         O-ring, frontdeksel
         O-ring, framskydd
10     Face cap
         Forreste dæksel
         Etupään suojus
         Frontdeksel
         Framskydd

*Item 3 inserts into item 1 * Emne nr. 3 passer ind i emne nr. 1 * Osa 3 asettuu osan 1 sisään 
*Del 3 settes inn i del 1 * Artikel 3 förs in i artikel 1

**Do not disassemble. **Afmontér ikke. **Älä pura. **Ikke demonter. **Ta inte isär.



KYMMENEN VUODEN RAJOITETTU
TAKUU KÄSIVALAISIN JÄRJESTELMÄLLE/
YHDEN VUODEN RAJOITETTU TAKUU
AKKUPAKKAUKSELLE

MAG INSTRUMENT, INC ("MAG") takaa tämän MAGLITE®
ML125™ LED-TASKULAMPPUJÄRJESTELMÄN (järjestelmä)
alkuperäiselle omistajalle, että järjestelmä on virheetön
osien ja valmistuksen osalta.  Käsivalaisimen ja muiden
JÄRJESTELMÄN osien osalta, lukuun ottamatta mukana
olevaa ladattavaa NiMH akkua, takuu kestää kymmenen
vuotta alkaen alkuperäisestä myyntipäivästä.  NiMH akun
takuu kestää yhden vuoden myyntipäivästä lukien.
Takuuseen ei tarvita rekisteröintiä.  Mag tai muu valtuutettu
Mag takuukorjaamo korjaa käsivalaisimen tai muun
JÄRJESTELMÄN osan tai, niin valitessaan, korvaa viallisen
käsivalaisimen tai muun JÄRJESTELMÄN osan maksutta.
Tämä takuu korvaa kaikki muut takuut ja ehdot, suorat tai
epäsuorat. Rajoitukset: Tämä takuu ei kata LED-valon
palamista loppuun ja/tai LED-moduulin vikaa tai
vaurioitumista tai JÄRJESTELMÄN tai sen minkään
komponentin rikkoutumista, joka johtuu muunnoksista,
tuotteen väärinkäytöstä, huollon puutteesta tai NiMH-
pariston vuodosta yli vuosi hankintapäivän jälkeen.
(Tuotteen väärinkäyttö sisältää, mutta ei rajoittavasti,
muun ladattavan pariston kuin Mag®-pariston tai sitä
teknisesti vastaavan pariston asentamisen.)
MAG IRTISANOUTUU VASTUUSTA SATUNNAISISSA JA
JOHDANNAISISSA VAHINGOISSA. Jotkin jurisdiktiot eivät
salli nimenomaisten tai epäsuorien takuiden poissulkemista
tai rajoitusta, satunnaisista tai johdannaisista vahingoista
ja/tai oikeuksien siirron rajoitusta, joten yllä olevat
rajoitukset ja poissulkemiset eivät välttämättä koske teitä.

Miten ja koska takuuvaatimus tapahtuu: Ennen kuin palautat
taskulampun tai muun JÄRJESTELMÄN komponentin
huollettavaksi, noudata MAGLITE® ML125™ LED-
TASKULAMPPUJÄRJESTELMÄN käyttöoppaan
vianmääritysopasluvun ohjeita. Jos olet noudattanut kaikkia
näitä ohjeita ja taskulamppu tai muu JÄRJESTELMÄN
komponentti ei silti toimi oikein, toimi seuraavasti: 1. Jos
NiMH-paristo menee epäkuntoon yli vuoden hankintapäivästä,
älä palauta taskulamppua tai muuta järjestelmän komponettia
Magiin vaan vaihda NiMH-paristo. Voit hankkia uusia NiMH-
paristoja suoraan Magilta tai useimmista kaupoista, joissa
myydään Mag-taskulamppuja. 2. Takuupalautukset: Lähetä
taskulamppu tai muu JÄRJESTELMÄN komponentti (posti- tai
lähetyskulut maksettu ennalta) osoitteeseen Mag Instrument,
1721 East Locust Street - 51453, Ontario, California, USA 91761-
7769, viite: Warranty/Repair Department, tai valtuutettuun Mag-
takuuhuoltoon. Voit kysyä alueellasi olevan valtuutetun
Mag-takuuhuollon yhteystiedot taskulampun myyneeltä
jälleenmyyjältä. Jotta lähetys olisi turvassa ja jotta käsittely
ja/tai postilunastus tapahtuisi nopeasti, suosittelemme että
kaikki lähetykset vakuutetaan ja lähetetään kirjattuina ja/tai
niistä pyydetään kuitti vastaanottajalta. 3. Jos taskulamppu on
vahingoittunut pariston vuodon johdosta, älä palauta
taskulamppua Magille, vaan määritä, minkä merkkinen paristo
on aiheuttanut vahingon. Noudata sitten pariston valmistajan
antamia korvausilmoitusohjeita.
Tämä takuu antaa teille määritellyt lailliset oikeudet, ja
teillä voi olla muita oikeuksia jurisdiktiosta riippuen.  Tämä
takuu ei rajoita Euroopan unionissa ja Sveitsissä
lakisääteisiä oikeuksia, eikä Saksassa laillisia
takuuvaatimuksia eikä Ranskassa piilossa olevien vikojen
laillista takuuta.
Rekisteröidäksesi uuden Mag® käsivalaisimesi käy www-
sivuillamme www.maglite.com.  Mene kotisivuiltamme
kohtaan "Register Your Flashlight."

VIANETSINTÄ:Jos taskulampun valo ei kytkeydy päälle tai pysy päällä  - 1. Tarkista paristot.
Jos käytät alkaliparistoja ja ne ovat tyhjät, vaihda ne. Jos käytät NiMH-akkua, lataa se. 2.
Tarkasta takapään kansi. Varmista, että se on tiukalla.  Vartta, takapään kantta ja
jousiyhdistelmää koskettavien metallipintojen tulee olla kiiltäviä, eikä niiden välissä saa olla
esteitä. Jos vieras aine on aiheuttanut niihin syöpymistä, ne on varovasti poistettava. 3. Jos
yllämainitut toimenpiteet on suoritettu ja taskulamppu ei vieläkään toimi oikein, noudata
ohjeita, jotka on annettu osassa “Kuinka ja milloin tehdään takuukorvausilmoitus”, tai katso
asiakaspalveluosaa (Customer Service) sivulta www.maglite.com tai ota yhteys
takuu/huolto-osastoomme puhelimella 01 (909) 947-1006, faksilla 01 (909) 947-5041.

Tarkastus ja ylläpito
Akkupakkaus–Saadaksesi lisätietoja katso kohta varoitukset. Siirrä akkupakkaus jaksoittain
(noin kerran kuukaudessa) pois käsivalaisimesta ja tarkista se silmämääräisesti kaasu- ja
kemikaalivuotojen varalta. Vuodot ilmenevät muovikuoren värjäytymisenä tai valkoinen
untuvainen aine lähellä kunkin kennon yläosaa (positiivisella puolella painiketta). Toinen merkki
on pullistuva epämuodostuma kennoastian pohjassa (negatiivinen pää). Mikäli havaitset
merkkejä näistä, akkupakkaus tulee poistaa käytöstä, jotta vältytään käsivalaisimen sisäpuolen
kemiallisilta vaurioilta. Katso akkupakkauksen yhden vuoden takuu –tietoja saadaksesi
lisätietoja siitä mitä takuu korvaa.

Täyteen ladatun akkujen varastointi – Jos et käytä käsivalaisinta pitkiin aikoihin (neljä
kuukautta tai enemmän) suosittelemme, että irrotat akkupakkauksen käsivalaisimesta
välttääksesi kemialliset vauriot (happovuodot). Sähkökosketus – (Paljas (kirkas) metallipinta
lampun kannan ja varren välissä on puhdistettava säännöllisesti, jotta varmistetaan hyvä
sähkökosketus. Pidä myös lampun kannan jousi puhtaana. O-rengas tiivisteet ja kierteet –
jotta tiivisteet eivät kuivu ja kierteet toimivat tasaisesti, laita useampi pisara petroolia tai
vaseliinia pinnoille kaksi kolme kertaa vuodessa. Eloksointiviimeistelty ulkopinta-
Käsivalaisimen suojaava viimeistely on hyvin kestävä; jatkuva altistus auringon valolle, vedelle,
kemikaaleille, kaasuille jne, tuhoaa vähitellen suojaavan pinnan. Vältä ääriolosuhteita.
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