
Čelová lampa 7x CREE LED – návod k použití 

Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup této čelovky. Tento návod k 

obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku 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! 

 

VLASTNOSTI 

7X CREE XM-L T6 LED, 2x baterie 18650, 6 režimy svícení 

 

BEZPEČNOST 

Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím 

nebo silnému mechanickému zatížení. 

Přístroj je chráněn proti stříkající vodě, tzn. že je přístroj dostatečně chráněn proti dešti nebo 

lehkým stříkancům vody. Doporučujeme na to nespoléhat. Přesto byste měli přístroj po 

kontaktu s vodou osušit s měkkou textilií. Přístroj nesmí být vystaven přímému vodnímu 

proudu, např. při čištění kola. 

Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit. 

Zamezte přímému pohledu do světelného zdroje nebo svícení jiným osobám popř. zvířatům 

přímo do očí. Na základě vysoké svítivosti může dojít k poruchám vidění popř. k poškození 

očí. 

Čelovka používá kvalitní diodu LED s dlouhou životností. Napájení je řešeno pomocí 

akumulátoru 2x Li-Ion 18650  s ochranným obvodem v pouzdru na temeni hlavy. 

 

POUŽITÍ 

Svítilna se zapíná gumovým tlačítkem, tímto tlačítkem přepnete do jiného režimu a čelovku 

vypnete. 

 

DOBÍJENÍ AKUMULÁTORŮ  

Akumulátory v pouzdru čelovky lze nabíjet pomocí připojení do sítě 220V nebo do 

autozapalování 12V. Před nabíjením zkontrolujte, zda-li jsou v bateriovém pouzdru 

akumulátory. 

 

RECYKLACE 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 

odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně! 

 

ZÁRUKA 

Na čelovku 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. 


