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NÁVOD K POUŽITÍ
- NABÍJECÍ MULTIFUNK NÍ LED SVÍTILNY TROOPER 73R -

Blahop ejeme Vám, po ízením nabíjecí multifunk ní svítilny TROOPER 73R  jste investovali do prvot ídní osv tlovací
techniky. V íme, že tato svítilna je zdárným p íkladem toho, že veškerá naše rozhodnutí p i navrhování byla vedena
k její dokonalost. P i výrob  tohoto produktu jsme volili náro jší technologii a nákladn jší materiály, než je obvyklé,
abychom dosáhli prvot ídní kvality. P ed použitím této multifunk ní svítilny si pozorn  p te tento návod k obsluze,
abyste dosáhli dlouhé životnosti svítilny.

Obsah sady:
1. Multifunk ní LED svítilna  s erveným filtrem
2. Nabíjecí základna s adaptérem  230V / 12V
3. Záp stní poutko  s trojzubcem
4. Kovový  opaskový  klips
5. Návod k použití

Volitelné p íslušenství:
1. Napájecí kabel z autozásuvky 12V
2. Nylonové  pouzdro  na  svítilnu
3. Zelený  filtr
4. Modrý  filtr
5. Transparentní filtr (rozptylka)

Použití multifunk ní LED svítilny:

Zapnutí a vypnutí svítilny:
1. Krátkým stla ením bo ního tla ítka  [1] dojde k rozsvícení svítilny na plný výkon [1]
2. Op tovným krátkým stla ením bo ního  tla ítka [1] dojde k vypnutí svítilny
3. Dlouhým stla ením bo ního tla ítka  [1] dochází k plynulému stmívání svítilny (regulace intenzity)

Zapnutí a vypnutí UV LED diod: [2]
1. Krátkým stla ením horního tla ítka [2] dojde k zapnutí UV LED
2. Op tovným stla ením horního tla ítka [2] dojde k vypnutím UV LED

Stroboskop a signální blikání:
1. Postupným stiskem obou tla ítek [1] + [2] sou asn , dojde k p epnutí svítilny do modu stroboskopického blikání
2. Dalším stiskem horního tla ítka dojde k p epnutí do modu signálního blikání.
3. Mód blikání opustíte stiskem bo ního tla ítka [1]

Signalizace vybití baterií:
      cca po 20 sekundách po spušt ní svítilny se rozsvítí vícebarevná dioda [3]
      - zelená:    100 - 90% kapacity baterií
      - oranžová:  90 - 15% kapacity baterií [3]
      - ervená:     15 - 2 % kapacity baterií
      - bliká ervená: mén  než 2% kapacity = vym nit baterie
      - p i úplném vybití akumulátoru se aktivuje ochrana proti podbití a dojde k jeho odpojení
      - nabitím je ochrana deaktivována  a svítilna je p ipravena k dalšímu používání

Nabíjení:
1. Zapojte konektor adapteru do nabíjecí základny a adaptér p ipojte do zásuvky.
2. Když není vložena svítilna do nabíje ky, svítí zelená a problikává ervená kontrolka.
3. Vložením svítilny do nabíje ky za ne ízené nabíjení – svítí jen ervená kontrolka.
4. Konec nabíjení je signalizováno rozsvícením zelené kontrolky a zhasnutím ervené.
5. Poté je možno svítilnu vyjmout z nabíje ky

Upozorn ní:
Není dovoleno dotýkat se kovových kontakt  nabíje ky.



Technické parametry:
Led svítilna TROOPER 73 je vyrobena z odolného plastu, zat sn ná proti vlhkosti gumovým zást ikem.
Jako zdroj sv tla je použit ip CREE (XREWHT-L1-R250-00BE3) sv telným výkonem 90 lm.
UV LED vlnová délka 365-380nm).
Napájení: Li-Ion aku 3,7V, 2000mAh s vestav nými elektronickými obvody
Doba nabíjení:  2 hodiny
Délka svitu s pln  nabitým akumulátorem: 5,5 hodin nep etržit  / 12 hodin p erušovan
Rozm ry VxŠxH: 109x55x28mm.
Hmotnost: 120 g.
Funkce: jednotla ítkové procesorem ízené ovládání, plynulá regulace jasu, stroboskopické a signální blikání,
signalizace stavu vybití baterií pomocí vícebarevné LED diody.
Sou ásti vybavení: svítilna TROOPER 73, nabíjecí základna a adaptérem 230V, kovový opaskový klips,
záp stní poutko, ervený filtr.
Volitelné vybavení: napájecí kabel z autozásuvky 12V, nylonové pouzdro, zelený, modrý, transparentní filtr,
Záruka na výrobek: 24 m síc  . Na akumulátor Li-Ion je záruka 12 m síc .

Vyrobeno v eské republice

Záru ní podmínky:
1. Prodávající poskytuje záruku na zboží 24 m síc  od data prodeje
2. Záruka se nevztahuje na spot ební materiál a snížení kapacity akumulátoru Li-Ion
3. Záruka se dále nevztahuje na závady vzniklé neodbornou manipulací nebo fyzickým poškozením.
4. Záru ní podmínky vylu ují jakékoliv zásahy odb ratele do za ízení, které je p edm tem pln ní.
V opa ném p ípad  nenese prodávající odpov dnost za škody a tímto zásahem je také ukon ena záru ní doba
5. Zboží je nutno reklamovat v originálních obalech a p edložit doklad o koupi
6. i neoprávn né reklamaci m že prodávající vyú tovat odb rateli vzniklé náklady

Prodej:

Typ: ………………………………….. Razítko prodejny:

Datum: ……………………………….. ………………………………………………
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