Uvedení do provozu
Vložte do čelovky 3 baterie typu AAA, polarita je vyznačená uvnitř přihrádky.
Upínací popruh je volně nastavitelný podle obvodu lebky uživatele.
Světlomet lze naklápět.

Zapnutí a vypnutí

Čelovka LED-X5, 35/11 lm

Pro zapnutí a vypnutí světla zmáčkněte tlačítko na svítilně.
Při použití na pozemních komunikacích se řiďte dopravními předpisy.

Manipulace s bateriemi a akumulátory
Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly
spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě
lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak
poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte
vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány,
odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze!
Nabíjet můžete pouze akumulátory.

Obj. č.: 86 86 32

Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří
do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození
životního prostředí!
K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách
s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!
Vážení zákazníci,

Šetřete životní prostředí!

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup čelovky X5.
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.

Recyklace

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných
zákonných ustanovení.

Vlastnosti

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Test odolnosti: pád z výšky 9 m
5 ks supersvítívých 5 mm LED barvy studené bílé
3-režimové tlačítko (High/Low/Off)
Polykarbonátové tělo s pogumovanou povrchovou úpravou pro maximální odolnost
Kompaktní a lehká čelovka
Naklápěcí světlomet v rozsahu 60°

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do nástěnných
hodin. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné
dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál.
Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.
K čištění pouzdra hodin používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík.
Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků),
neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch výrobku.

Čočka se zvětšovacím sklem
Prošlo testem odolnosti při extrémní teplotě
IPX4 voděodolnost
10 000 spínacích cyklů tlačítka

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Technické údaje
Napájení:

3x baterie AAA 1,5 V

Světelný zdroj:

5x 5 mm studená bílá LED

Světelná intenzita:

2 režimy (High = 35lm nebo 150cd, Low = 11lm nebo 58cd)

Dosah:

24m High/ 15m Low (vzdálenost mezi max.intenzitou a intenzitou 0,25 lux)

Hmotnost:

64 g (bez baterií)

Materiál:

PP, ABS, PC, TPR, všechny kontakty jsou bronzové nebo z poniklované oceli.

Doba provozu:

High = 19 hodin, Low = 40 hodin

Rozměry:
A = 60 mm
B = 40 mm

Záruka
Na čelovku LED-X5 poskytujeme záruku 24 měsíců.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení,
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.
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