
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. Výdrž činí 
obstojných 8 hodin. Akumulátory se umisťují do pouzdra, které je umístěno ze zadu na týlu hlavy a je pro-
pojeno se samotným osvětlením pomocí natahovacího 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 
materiál tvrzený plast / kov  
voděodolná ano, IP44  
funkce Zoom ano  
barva černá  

Návod k použití:

Vložte do přístroje akumulátory a dobijte pomocí přiloženého adaptéru, který je vybaven signalizací 
nabíjení (svítí červené světlo). 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 kabely adaptéru, 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. Adaptér na 220V je 
určen pouze pro vnitřní použití, chraňte jej před vlhkem. 



s Čelovka LED 570 lm ZOOM item 13 123

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. 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 blíz-
kosti 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 
materiál tvrdený plast / kov  
vodeodolná áno, IP44  
funkcie Zoom áno  
farba čierna 

Návod na použitie:

Vložte do prístroja akumulátory a dobite pomocou priloženého adaptéru, 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 káble adaptéra, 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. Adaptér na 220V je 
určený iba pre vnútorné použitie, chráňte ho pred vlhkom. 



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


