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Svítilna byla zkonstruována z vysoce kvalitních materiálů. Tělo svítilny využívá
hliníkovou slitinu pro letecký průmysl a obsahuje vysoce výkonnou LED. To poskytuje
paprsek vysoké intenzity s velmi nízkou spotřebu energie. Svítilna má různé provozní
režimu včetně nouzového režimu, který přenáší signál SOS. Svítilna je vhodná pro
širokou škálu aplikací jak doma tak pro splnění zvláštních potřeb jako je turistika
horolezectví, rybaření atd.
Varování: Tato svítilna vytváří paprsek vysoké intenzity a měla by být používána
opatrně. Nesměřujte přímo na obličej a nedívejte se přímo do paprsku, mohlo by to
způsobit dočasnou slepotu!

Podrobný manuál

1. Obsah balení





Uživatelský manuál
Baterka
Nabíjecí baterie
UBS

2. Popis zařízení

SHX trading s.r.o

2

3. Zapojení zařízení
Vložte do svítilny baterii tak aby kladný konec (+) směřoval k hlavici svítilny a záporný
konec (-) směřoval k hlavici svítilny.
Silným stisknutím spínače svítilnu zapnete. Je-li svítilna zapnutá jemným stisknutím
spínače spustíte buď SOS signál, úsporné svícení nebo nepřetržité blikání.

4. Dobíjení baterie
Svítilna disponuje LED indikací stavu baterie. Svíti-li indikátor zeleně, je baterie nabitá,
svíti-li indikátor červeně je zapotřebí baterii dobít.
Svítilna je dodávána s dobíjecí baterii. Po vybití baterie, vložte baterii do nabíječky,
nebo připojte svítilnu pomocí USB kabelu. Červená LED dioda signalizuje nabíjení,
jakmile bude baterie dobitá bude svítit modrá LED dioda.

5. Specifikace
Hmotnost zařízení
Rozměry zařízení
Baterie
Provozní doba
Svítivost
Svítiva vzdálenost
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85g
125x28x26 mm
18650 Li-io battery
cca 3-5h
1 100 lm
100-200m

3

6. Závěrečná ustanovení
Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie
Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou
odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.
Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání
musí být se souhlasem této společnosti.

SHX trading s.r.o

4

