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UŽIVATELSKÝ MANUÁL
I. Rychlé spuštění
Tato svítilna má tři stupně výkonu (High [H], Medium [M] a Low [L], tj. vysoký, střední a nízký) a režim
blikání.
• Když je svítilna vypnutá:
◦ Jedno krátké stisknutí zapne svítilnu na stupeň H
◦ Dvě krátká stisknutí zapnou svítilnu na stupeň M
◦ Tři krátká stisknutí zapnou svítilnu na režim blikání
◦ Pokud stisknete a držíte (déle než 0,6 sekund) svítilna přepíná automaticky mezi na L,
•

pak M, pak H, a dokola. Pusťte tlačítko na požadovaném stupni.
Když je čelovka zapnutá jedno krátké stisknutí ji vypne.

II. Důležité bezpečnostní pokyny
•

Dbejte opatrnosti při používání v blízkosti dětí, snížíte tím riziko poranění.

•

Nevystavujte baterii ani vnitřní součástky vodě a dalším kapalinám, snížíte tím riziko zasažení

•

elektrickým proudem.
Používejte jen doporučované baterie.

•

Před údržbou a čištěním vyjměte baterie.

•

Nerozebírejte svítilnu. LED čip nelze vyměnit.

•

Nemanipulujte se svítilnou v blízkosti hořlavých kapalin a plynů. Vnitřní jiskry mohou způsobit

•

jejich vznícení.
Zabraňte používání dětem bez dozoru.

•

Nevystavujte baterii a vnitřní součástky dešti.

•

Při nadměrném používání a vysokých teplotách může baterie vytéct. Pokud se kapalina

•

•

dostane do kontaktu s pokožkou omyjte ji ihned vodou a mýdlem. Pokud kapalina dostane do
očí, proplachujte je čistou vodou alespoň 10 minut., poté vyhledejte lékařskou pomoc.
Nedeformujte baterie, nepouštějte je na zem a neničte je. Nepoužívejte poškozené baterie.
Poškozená baterie může způsobit výbuch. Používání poškozených baterií může způsobit vážná
zranění.
Uschovejte tyto pokyny. Pravidelně se na ně dívejte a seznamte s nimi ostatní uživatele
svítilny.

III. Pokročilé operace
Změna pod-stupně výkonu
Každý ze tří hlavních výkonnostních stupňů (H, M nebo L má dva pod-stupně, H1 a H2, M1 a M2, L1 a
L2.
1. Zvolte některý hlavní stupeň (viz Rychlý start)
2. Dvojitým stisknutím přepínejte mezi pod-stupni (např. mezi H1 a H2)
Poslední použitý pod-stupeň se uloží pro zvolený hlavní stupeň. Toto nastavení pod-stupňů zůstane
uloženo i po vypnutí svítilny či vybití baterie.

Naprogramování druhého pod-stupně
První pod-stupeň (H1, M1 a L1) je neměnný. Druhé pod-stupně (H2, M2 a L2) se dají naprogramovat na
jiné úrovně jasu.
1. Zvolte některý hlavní stupeň (viz Rychlý start)
2. Šestkrát dvoj-stiskněte a dostanete se do programovacího režimu
3. Následným dvojstiskem přepínáte mezi různými úrovněmi jasu na druhém pod-stupni (H2, M2
a L2)
4. Jakmile si zvolíte krátce stiskněte a ukončíte programování
Nastavení druhého pod-stupně zůstane uloženo i po vypnutí svítilny či vybití baterie.

Změna výkonnostního stupně při zapnuté svítilně
Při zapnuté svítilně stiskněte a držte tlačítko pro automatické přepínání stupňů L, M, H a dokola.
Pusťte tlačítko na požadovaném stupni. Přepínání pokaždé začíná od stupně L.

Režim blikání
Režim blikání zapnete trojitým stiskem při vypnuté svítilně. Následnými dvoj-stisky přepínáte mezi
různými typy blikání. Nastavení blikání zůstane uloženo i po vypnutí svítilny či vybití baterie.

Indikátor baterie
Indikátor baterie spustíte čtyř-stiskem při vypnuté svítilně. 1-4 bliknutí určují, kolik baterie zbývá.

Více uživatelských rozhraní
Tato svítilna přináší tři uživatelsky přednastavená rozhraní, G5, G6 a G7. G5 je výchozí rozhraní, které
zvolíte pěti stisky při vypnuté svítilně. G6 a G7 zvolíte šesti, respektive sedmi stisky. Zvolené rozhraní
zůstane uloženo i po vypnutí svítilny či vybití baterie.
Při všech třech rozhraních a vypnuté svítilně: jeden stisk na H (H1 nebo H2), dva stisky na M (M1 nebo
M2), stisknout a držet pro automatické přepínání mezi stupni L (L1 nebo L2), pak M, pak H, a dokola.
V
rozhraní G5 jsou pod-stupně H1, M1 a L1 neměnné, zatímco H2, M2 a L1 jsou programovatelné. V
rozhraních G6 a G7 je všech šest pod-stupňů (H1, H2, M1, M2, L1 a L2) na programovatelných na všech
dvanáct úrovní jasu. G6 a G7 naprogramujete následovně:
1. Při vypnuté svítilně vstupte do rozhraní G6 nebo G7 šesti nebo sedmi stisky.
2. Šest dvoj-stisků na H1, H2, … L2 pro vstup do programovacího režimu v tomto pod-stupni. V
programovacím režimu použijte dvoj-stisk pro vyšší úroveň a troj-stisk pro nižší úroveň.
Jedním stisknutím ukončíte programovací režim
3. Pokud je třeba, stiskněte při vypnuté svítilně 15x, 18x a 21x pro obnovení výchozího nastavení
uživatelského rozhraní G5, G6 a G7.
Pro upřesnění si, prosím, přečtěte informace na celovykzebra.cz.

IV. Záruka
Záruka na svítilnu je 24 měsíců.

