
c Čelovka LED 570 lm ZOOM item 13 123

Výkonná, voděodolná čelovka s 6 W LED.

Zdrojem světla je vysoce svítivá CREE XM-L T6 dioda o výkonu 6 W nabízející vysoký světelný tok 570 
lm. Čelovka tak nabídne dosvit až do vzdálenosti 500 m a je vybavena funkcí Zoom, kdy ručním vysunu-
tím čočky dochází k dosvitu do delších vzdáleností a naopak při zasunutí čočky k rozptylu světla.

Čelovka nabízí tři standardní režimy a to plný svit, úsporný svit a blikání. Mezi jednotlivými režimy se pře-
píná pomocí vypínacího tlačítka na vrchní části čelovky.

Napájení je řešeno dvěma akumulátory pracujícími s napětím 3,7 V a kapacitou 2800 mAh. Akumulátory 
je možné nabíjet přiloženým USB kabelem. Výdrž činí obstojných 8 hodin. Akumulátory se umisťují do 
pouzdra, které je umístěno ze zadu na týlu hlavy a je propojeno se samotným osvětlením pomocí nataho-
vacího kabelu, který je veden po jednom ze tří popruhů. Pouzdro na akumulátory je červeně osvětlené, 
což zajišťuje bezpečnost např. při pohybu poblíž vozovky.

Čelovka má navíc stupeň krytí IP44, je tedy odolná proti stříkající vodě.

Technická data:

zdroj světla CREE XM-L 6W 
světelný tok 570 lm 
napájení 2x 3,7 V Akumulátor 2800 mAh 
nabíjení USB kabel
materiál tvrzený plast / kov  
voděodolná ano, IP44  
funkce Zoom ano  
barva černá  

Návod k použití:

Vložte do přístroje akumulátory a dobijte pomocí přiloženého kabelu. Po ukončení nabíjení (svítí zelené 
světlo) můžete přístroj používat. Svítilna je vybavena 3 funkcemi, kdy se každým namáčknutím tlačítka 
rozsvítí do plného, polovičního, nebo přerušovaného svitu. Přední i zadní pomocné osvětlení svítí 
souběžně. Funkce ZOOM se ovládá vysunutím, či opačně zasunutím tělesa s optickou čočkou, výsledná 
ohnisková vzdálenost udává tvar kužele světla a tím i výslednou světelnost, do dálky, či do šířky.

Upozornění: 

Lampu nerozebírejte. Nikdy nezkracujte napájecí kabel, ani samotné svítilny. Pokud je těleso lampy, 
nebo kabel porušený, lampu nepoužívejte. Pravidelně kontrolujte akumulátory a vyvarujte se jejich 
použití, pokud jeví známky opotřebení jako je např. nafouklé tělo, či porušený obal. 
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Výkonná, vodeodolná čelovka s 6 W LED.

Zdrojom svetla je vysoko svietivá CREE XM-L T6 dióda s výkonom 6 W ponúkajúci vysoký svetelný tok 
570 lm. Čelovka tak ponúkne dosvit až do vzdialenosti 500 m a je vybavená funkciou Zoom, kedy ručným 
vysunutím šošovky dochádza k dosvitu do dlhších vzdialeností a naopak pri zasunutí šošovky k rozptylu 
svetla.

Čelovka ponúka tri štandardné režimy a to plný svit, úsporný svit a blikanie. Medzi jednotlivými režimami 
sa prepína pomocou vypínacieho tlačidla na vrchnej časti čelovky.

Napájanie je riešené dvoma akumulátormi pracujúcimi s napätím 3,7 V a kapacitou 2800 mAh. 
Akumulátory je možné nabíjať priloženým USB káblom. Výdrž činí obstojných 8 hodín. Akumulátory sa 
umiestňujú do puzdra, ktoré je umiestnené zo zadu na tyle hlavy a je prepojené so samotným osvetlením 
pomocou naťahovacieho kábla, ktorý je vedený po jednom z troch popruhov. Puzdro na akumulátory je 
červeno osvetlené, čo zaisťuje bezpečnosť napr. Pri pohybe v blízkosti vozovky.

Čelovka má navyše stupeň krytia IP44, je teda odolná proti striekajúcej vode.

Technické dáta:

zdroj svetla CREE XM-L 6W 
svetelný tok 570 lm 
napájanie 2x 3,7 V Akumulátor 2800 mAh 
nabíjanie  USB kábel
materiál tvrdený plast / kov  
vodeodolná áno, IP44  
funkcie Zoom áno  
farba čierna 

Návod na použitie:

Vložte do prístroja akumulátory a dobite pomocou priloženého káblu, ktorý je vybavený signalizáciou 
nabíjania (svieti červené svetlo). Po ukončení nabíjania (svieti zelené svetlo) môžete prístroj používať. 
Svietidlo je vybavená 3 funkciami, kedy sa každým stlačením tlačidla rozsvietia do plného, polovičného, 
alebo prerušovaného svitu. Predné aj zadné pomocné osvetlenie svieti súbežne. Funkcia ZOOM sa 
ovláda vysunutím, či opačne zasunutím telesá s optickou šošovkou, výsledná ohnisková vzdialenosť 
udáva tvar kužeľa svetla a tým aj výslednú svetelnosť, do diaľky, či do šírky.

Upozornenie: 

Lampu nerozoberajte. Nikdy neskracujte napájacie káble, ani samotné svetlá. Pokiaľ je teleso lampy, 
alebo kábel porušený, lampu nepoužívajte. Pravidelne kontrolujte akumulátory a vyvarujte sa ich 
použitia, ak javí známky opotrebenia ako je napr. Nafúknuté telo, či porušený obal. 
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Erőteljes, vízálló fényszóró 6 W LED-del.

A fényforrás egy 6 W-os, nagy intenzitású CREE XM-L T6 dióda, amely 570 lm nagy fényáramot biztosít. 
A fényszóró akár 500 m utóvilágítást is kínál, és fel van szerelve a Zoom funkcióval, amely manuálisan 
meghosszabbítja az objektívet nagyobb távolságra, és fordítva, ha az lencsét szórási fényre helyezik be.

A fényszóró három szabványos üzemmódot kínál: teljes fény, energiatakarékos és villogó. A különböző 
üzemmódok közötti váltáshoz használja a fényszóró tetején található bekapcsológombot.

Az áramellátást két, 3,7 V-os, 2800 mAh kapacitású akkumulátor oldja meg. Az akkumulátorokat a mellé-
kelt USB-kábellel lehet feltölteni. Az állóképesség jó 8 óra. Az akkumulátorokat egy házba helyezzük, 
amelyet a fej hátsó részéből helyezünk el, és magához a világításhoz egy nyújtó kábellel csatlakoztatjuk, 
amelyet a három heveder egyikén vezetünk. Az akkumulátortároló piros színnel világít, hogy biztosítsák 
a biztonságot az út közelében haladva.

A fényszóró IP44-es védettséggel rendelkezik, ezért kifröccsenésgátló.

Műszaki adatok:

fényforrás CREE XM-L 6W 

fényáram 570 lm 

tápegység 2x 3,7 V Akkumulátor 2800 mAh 
töltés  USB kábel
anyag edzett műanyag / fém
vízálló igen, IP44  

Zoom funkció igen  

fekete színű  

Használati útmutató:

Helyezze az elemeket a készülékbe, és töltse fel a mellékelt kábellel, amely feltöltési jelzővel van 
felszerelve (a piros lámpa világít). A készüléket a töltés befejezése után is használhatja (zöld fény). A 
lámpatest 3 funkcióval van felszerelve, mindegyik gomb megnyomásakor teljes, félig vagy szakaszosan 
világít. Az első és a hátsó kiegészítő lámpák egyszerre világítanak. A ZOOM funkció úgy irányítható, 
hogy a lencsét az optikai lencsével meghosszabbítják vagy megfordítják;

Figyelmeztetés:

Ne szerelje szét a lámpát. Soha ne zárja rövidre a tápkábeleket vagy magukat a lámpákat. Ne használja 
a lámpát, ha a lámpatest vagy a kábel törött. Rendszeresen ellenőrizze az elemeket, és kerülje azok 
használatát, ha kopás jelei vannak, például kopás. Duzzadt test vagy törött csomag.


