Fokus

Čelovka LED LENSER® H5

Pomocí nastavovací páčky můžete proud světla zaostřit a nasměrovat na libovolný bod.

Napájení
3 x baterie AAA / LR03 / (1,5 V DC)

Obj. č.: 57 25 27
Výměna baterie
Aby byla celá čelovka vyvážená, je schránka na baterie umístěna na zadní straně (na týlní části
hlavy). Pokud si přejete baterie vyměnit, odejměte gumové víčko. Baterie odejměte současně
a vyměňte je za nové stejného typu a označení. Nakonec zaklapněte gumové víčko.
Vážení zákazníci,

Baterie

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup čelovky H5.

Nenabíjejte baterie, které k tomu nejsou určené. Nevkládejte do přístroje použité baterie s novými.
Používejte pouze kvalitní články stejného typu a vyměňujte všechny najednou. Pokud nebudete
přístroj nějaký čas používat, baterie vyjměte, zabráníte tak poškození přístroje vyteklými bateriemi.
Vyjměte také z přístroje prázdné baterie, ty pak zlikvidujte v souladu s předpisy o nakládání s odpady.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento
návod.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Čištění a údržba
Lampu a příslušenství usušte výhradně suchým hadříkem, který nezanechává nitky.

Pozor!
Baterie musíte umístit ve správném polování (+) (-), v opačném případě baterie a přístroj poškodíte,
zároveň Vám hrozí riziko výbuchu.

Bezpečnostní upozornění
Nemiřte světlem někomu jinému do očí, protože zhoršíte jeho schopnost vidět a zároveň mu můžete i
zrak poškodit. Při používání přístroje v prostorech určených pro podnikání se řiďte také předpisy, které
platí pro daný prostor jako např. o bezpečnosti práce, ochraně zdraví atd.

Uvedení do provozu
Odejměte plastovou fólií, upevňovací kabela sáček se silikátovým gelem (ochrana před vlhkostí).
Čelovka s lampou je volně nastavitelná a to podle obvodu lebky uživatele.

Zapnutí a vypnutí / rozměry
Pro zapnutí a vypnutí světla zmáčkněte tlačítko na svítilně. Zároveň se rozsvítí červené zadní světlo,
které je umístěno na schránce na baterie. Při použití na pozemních komunikacích se řiďte dopravními
předpisy, které jsou v daném státě platné.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.
Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!
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