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Taktická svítilna 

UŽIVATELSKÝ MANUÁL   
 

 

3T6 Pro 
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Trustfire 3T6 Pro je taktická svítilna s dlouhým dosahem až 602 metrů  

a dvojitým spínačem.  

3T6 Pro vyniká extrémně vysokou spolehlivostí, čtyřmi úrovněmi jasu a 

stroboskopem a je napájena pomocí dvou nebo tří kusů 18650 dobíjecích lithium-
iontových baterií. Rychlá změna režimů jedním tlačítkem na přední části. 
Vodotěsnost IP68 a ochrana proti pádu z výšky až 1 metru, umožňuje bezpečné 
použití ve venkovním prostředí.  
 

POPIS 

LED LUMINUS/SST-40  
 

Boční tlačítko 

Zadní uzavírací část 

Kontrolka baterie  
 

Otvor pro šňůrku  

Zadní spínač 

JAK POUŽÍVAT  

► Podržte zadní spínač pro zapnutí/vypnutí svítilny. 

► Když je svítilna zapnutá, stisknutím bočního tlačítka přepnete režimy.  

► Stiskněte boční tlačítko: Pokaždé, když stisknete boční tlačítko, dojde k přepnutí 
režimů, bude to v pořadí Světelný režim → Nízký režim → Střední režim → 
Vysoký režim (S prodlužovací trubicí). Nebo v pořadí Světelný režim → Nízký 
režim → Střední režim (Bez prodlužovací trubice).  



3 
 

► Když je světlo zapnuté, dlouze stiskněte boční tlačítko po dobu 1,5sekundy pro 
vstup do stroboskopického režimu a frekvence blikání se přepne každé 2 
sekundy. Stisknutím a uvolněním tlačítka se vrátíte do režimu konstantního jasu. 
Pokračujte ve stisknutí bočního tlačítka po dobu 4 sekund, abyste vstoupili do 

režimu SOS.  

► Režim paměti  
Když je svítilna v jakémkoli režimu, automaticky si zapamatuje aktuální pracovní 
režim. Vypněte jej a znovu zapněte, svítilna začne pracovat v režimu, při kterém 
byla vypnuta.  

 

INDIKÁTOR BATERIE  

Na straně svítilny naleznete kontrolka baterie, kontrolka baterie se rozsvítí, když je 
svítilna zapnutá. Barvy znázorňují stav zbývající energii baterie, odpovídající vztah 
je následující: 

Kontrolka Zbývající stav baterie Stav 

Zelená Plně nabitá (100%-80%) Bezpečné použití 

Žlutá Normální (80%-40%) Běžné použití 

Červené Nízká (40 %–10 %) Věnujte pozornost zbývající baterii 

Bliká Červeně Velmi nízká (10%-1%) Doporučujeme vyměnit baterie 

 
VÝBĚR BATERIE 

Typ baterie Specifikace Napětí Použitelnost  

Dobíjecí lithium-iontová baterie s 
ochranou obvodové desky  

(Trustfire-18650 lithium-iontová 
baterie řady X a další) 

18650 3,6V/3,7V Doporučeno 
✔ 

 

Dobíjecí lithium-iontová baterie 18650 3,6V/3,7V 
Používejte 

opatrně 
! 

Nedobíjecí baterie CR123 3V Zakázáno X 

Dobíjecí lithium- železo fosfátová 
baterie 

18650 3.2V Zakázáno X 

Upozornění:  
Baterie 18650 je průmyslová baterie a není bezpečnou baterií. Při špatné kvalitě 
nebo nesprávném používání baterie (zkrat, vysoká teplota atd.) může dojít k jejímu 
spálení, výbuchu a ohrožení bezpečnosti osob a majetku. Použití lithium-iontových 
baterií s vynikající kvalitou a ochrannou deskou může do určité míry snížit rizika. 
Doporučují se baterie řady TrustFire. 
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SESTAVENÍ BATERIE 

Směr otáčení 

Směr otáčení 

Odšroubujte koncovku a vložte nominální baterii. Dávejte pozor si polaritu baterií, 
kladný pól baterie musí směřovat k hlavě svítilny. Pak utáhněte zadní část svítilny 
podle obrázku výše. 
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SPECIFIKACE 

SPEC 

ANSI/FSC 
Režimy 

Měsíční svit Nízký Střední Vysoký Stroboskop 

 

5 LM 90 LM 1000 LM 5200 LM 5200 LM 

 

100 hodin 39 hodin 7.5 hodiny 300 minut / 

 
/ 105 M 295 M 602 M / 

 

/ 2756 cd 21756 cd 90601 cd / 

 

1 m 

 
IP68 

Doplňková 
funkce 

Inteligentní regulace teploty, upozornění na nízké napětí, indikátor 
stavu baterie. 

Poznámka:  

1. Výše uvedené parametry jsou pouze přibližné hodnoty. Při testování byly použity 
3ks 18650 3400mAh dobíjecí lithium-ontové baterie, hodnoty se mohou lišit 
v závislosti na prostředí a typech baterií.  

2. Při použití 2ks baterií 18650 nelze přepnout do „Vysokého režimu“, protože 
napětí 2ks baterií je nižší než napětí 3ks baterií a indikátor baterie bude předem 
blikat červeně. To je normální jev.  

VLASTNOSTI PRODUKTU  

➤ Použití mezinárodního patentu nejnovější generace LUMINUS SST-40 LED, 

životnost 50000 hodin;  

➤ Použití 2 nebo 3 kusů 3,6V/3,7V 18650 dobíjecích lithium-iontových baterií;  

➤ Vestavěný inteligentní systém regulace teploty, který zabraňuje přehřátí během 

používání, zlepšuje úroveň pohodlí při používání;  

➤ Inteligentní indikátor napájení, zobrazení zbývající energie baterie v reálném 

čase; 

➤ IP68 prachotěsný a vodotěsný;  

➤ Bočním tlačítko pro změnu režimů;  

➤ Konstrukce připojení proti zpětnému chodu, aby se zabránilo obrácené instalaci 

baterie a poškození obvodu;  

➤ Protiskluzový design těla svítilny; Je vyrobena z leteckého hliníku a povrch je 

tvrdě anodizačně úpraven proti opotřebení;  

➤ Použita oboustranna antireflexní čočka z tvrzeného skla, aby se účinně snížila 

ztráta světla. 99% propustnost světla.  
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   POZOR 

 Svítivost této svítilny je extrémně silná. Nedoporučujeme se dívat přímo do zdroje 
světla, aby nedošlo k poškození zraku.  

 Inteligentní regulace teploty a varování při nízkém napětí: Když svítilna běží v 
extrémně vysokém režimu, způsobuje velké zahřívání, takže jsme dovnitř svítilny 
umístili inteligentní regulaci teploty, abychom zabránili vysoké teplotě vnějšího 
pouzdra, která by ovlivnila používání. Když vestavěný čip detekuje vysokou 
teplotu, bude postupně snižovat pracovní výkon, aby se zabránilo rychlému 
přehřátí svítilny. Po poklesu teploty automaticky obnoví provoz na plný výkon 
aktuálního režimu.  

 Pokud je detekováno, že se baterie blíží vybití v režimu nízkého napětí, začne 
blikat červená kontrolka, což indikuje nízkou kapacitu baterie, kontrolka každou 
minutu zabliká třikrát, aby připomněla uživateli, že je třeba nabít baterii, aby 
nedošlo k poškození baterie.  

 Pokud je O-kroužek svítilny poškozen po dlouhodobém používání, vyměňte  
O-kroužek včas, aby byla zachována vodotěsnost svítilny.  

 Pokud svítilnu delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterii, zabalte ji a uchovávejte 
mimo vlhké prostředí. (Pokud se baterie uvnitř svítilny delší dobu nepoužívá, 
může dojít k vytečení baterie, poškození baterie a svítilny).  

 Nerozebírejte prosím těsnící části lampy, jinak bude záruka neplatná a lampa 
může být poškozena.  

 Často čistěte vodivý kontaktní povrch svítilny, abyste zajistili normální provoz 
svítilny, zvláště když svítilna neobvykle bliká nebo nemůže svítit. Následující body 
mohou být důvodem abnormálního záblesku nebo selhání rozsvícení: 

Důvod 1: Baterie je vybitá a potřebuje vyměnit baterii. 

Řešení: Vyměňte baterii (při instalaci nové baterie dávejte pozor na směr kladné 
a záporné elektrody, kladná elektroda by měla směřovat ke směru hlavy 
lampy).  

Důvod 2: Vodivá kontaktní plocha závitu, desky plošných spojů nebo jiné 
kontaktní plochy jsou znečištěné.  

Řešení: Očistěte vodivý kontaktní povrch a kontaktní body alkoholovým 
tamponem.  

 Pokud je výše uvedená metoda neplatná, kontaktujte prodejce a požádejte o 
záruku v souladu s podmínkami poprodejního servisu. 

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, úpravy, nesprávné použití, nedbalost 
při rozpadu, nehody, nesprávnou údržbu nebo opravy kýmkoli jiným než 
autorizovaným prodejcem nebo samotným TrustFire. 
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