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UŽIVATELSKÝ MANUÁL  

H5R  
Čelovka 

Příslušenství v balení:  
Čelovka, manuál, pásek na čelovku, držák čelovky,  
náhradní vodotěsný kroužek, baterie. 
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H5R je vysoce svítivá, lehká dobíjecí čelovka s duálním světelným zdrojem.  
Má celkem pět režimů (čtyři režimy pro běžné použití a jeden jako stroboskop).  
Svítivost až ve 150 stupních. Max 600 lumenů. Čtyři světelné režimy jsou ideální pro 
turistiku, kempování, horolezectví a další složité venkovní prostředí.  
Nabíjení pomocí micro USB a detekce napájení vám zajistí lepší zážitek z nabíjení.  
Dlouhá výdrž baterie.  
Ovládání jedním tlačítkem, které se snadno používá.  
Reflexní pásek. 
Vysoká odolnost proti vodě a prachu IP68.  
H5R bude lehká a praktická interpretace toho nejlepšího.  
 

POPIS 

LED  
 

Indikátor napájení  

Přepínač/ Spínač  
Pásek na čelovku  
  

Izolační plátek 
 

Baterie  

Nabíjecí micro USB konektor  
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JAK POUŽÍVAT  

ON/ OFF  

► Když je čelovka zhasnutá, jemně stiskněte spínač, indikátor napájení se po 5sec. 
automaticky vypne; dlouze stiskněte spínač na 0,8sec pro zapnutí/vypnutí 

čelovky.  

Přepnutí pracovního režimu  

► Pokud stisknete a podržíte spínač po dobu 0,8 sek., když je čelovka vypnutá, 
rozsvítí se normální pracovní režim, opětovným krátkým stisknutím, můžete 
přepínat mezi režimy Měsíční svit → nízký → střední → vysoký režim → 

stroboskop.  

► Stisknutím a podržením spínače po dobu 0,8 sekund během nabíjení  

zapnete/ vypnete svítilnu. 

Režim paměti  

► Bez ohledu na to, v jakém režimu je čelovka zapnutá, automaticky si zapamatuje 
aktuální pracovní režim a po vypnutí a zapnutí se čelovka zapne v posledním 
režimu ve kterém byla vypnutá. 

Stroboskopický režim  

► Ve vypnutém stavu stiskněte a podržte spínač na 2sek. pro vstup do režimu 
stroboskopu (blikání), frekvence blikání se přepne každé 2 sekundy, opětovným 

stisknutím se vrátíte do normálního režimu. 

 

Elektronická ochrana proti chybám [uzamknout/ odemknout]  

► Funkce zámku: když je světlo zhasnuté, dvojitým stisknutí přepínače vstoupíte 
do režimu zámku, indikátor po uzamčení dvakrát zabliká.  

► V uzamčeném režimu, dvakrát stiskněte přepínač pro odemknutí a přechod do 
pracovního režimu.  

 

Způsob nabíjení  
► Micro USB nabíjení, vstupní napětí 5V 1A, výstupní napětí 4,2V 1A.  

► Červené kontrolka indikuje nabíjení, zelené kontrolka indikuje plné nabití. 
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SPECIFIKACE 

SPEC 

ANSI/FSC 
Režimy 

Měsíční svit Nízký Střední Vysoký Stroboskop 

 

10 LM 50 LM 155 LM 600 LM 600 LM 

 

168 hodin 36 hodin 10.2 hodiny 327 minut / 

 
8 M 31 M 65 M 115 M / 

 

16 cd 240 cd 1506 cd 3306 cd / 

 

1 m 

 
IP68 

Doplňková 
funkce 

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

Výše uvedené parametry jsou pouze přibližné hodnoty. Hodnoty byli získány 
testováním v laboratorním prostředí s dobíjecí baterií 18650 3000mAh. Hodnoty se 
mohou lišit podle prostředí používání a změn baterie. 

INDIKÁTOR BATERIE  

Na konci svítilny/čelovky naleznete indikátor (kontrolku) napájení, která se po 

zapnutí čelovky rozsvítí a různé barvy představují různou zbývající energii. 

Kontrolka Zbývající stav baterie Stav 

Zelená Plně nabitá (100%-30%) Bezpečné použití 

Červená Nízká (30%-5%) Věnujte pozornost zbývající baterii 

Bliká Červeně Velmi nízká (5%-0%) Doporučujeme vyměnit baterie 
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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 Li-ion baterie 18650 3,6V/3,7V 
Používejte 

opatrně 
! 

Nedobíjecí baterie CR123 3V 
Používejte 

opatrně 
! 

Dobíjecí lithium- železo fosfátová 

baterie 
18650 3.2V Zakázáno X 

Li-ion baterie 16340 16340 3.6V/3.7V Zakázáno x 

Upozornění:  

1. Baterie 18650 jsou průmyslové články, nikoli bezpečné a zabezpečené civilní 
baterie, při špatné kvalitě baterie nebo nesprávném použití (zkrat, vysoká teplota 
atd.) může hořet, explodovat a ohrozit bezpečnost osob a majetku. Proto 
doporučujeme používat pouze baterie s ochrannou deskou lithium-iontových 
baterií pro snížení rizika nebo baterie řady Trustfire.  

2. Nepoužívejte u toho produkt nenabíjecí baterie a baterie jiné než 18650.  

Vlastnosti produktu  

► Dvě mezinárodně patentované LED diody s životností až 50 000 hodin.  

► Jedna dobíjecí lithium-iontovou baterii 3,6V/3,7V 18650.  

► Obvod konstantního proudu, konstantní jas.  

► Konstrukce antireverzního připojení, která zabraňuje zpětné instalaci baterie a  
poškození obvodu.  

► Ochrana proti prachu a vodě IP68. 

► Protiskluzové provedení.  

► Vyrobeno z leteckého hliníku s tvrdou povrchovou úpravou proti oděru. 

► Použití dvojité ultratenké čočky, kompaktní a lehká, 97% propustnost světla.  

► 150stupňový design, dobrý pro různé aktivity.  

► Nastavitelný úhel ve 180stupních.  

► Velikost: 89×27,7X24mm  

► Čistá hmotnost: 41,1g (bez baterie) 
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 POZOR  

★ Svítivost je extrémně silná. Nedoporučujeme se dívat přímo do zdroje světla, aby 

nedošlo k poškození zraku.  

★ Upozornění na nízké napětí. Pokud se zjistí, že dochází energie (baterie) při 

nízkém jasu, začne kontrolka červeně blikat, indikuje, že výkon je nedostatečný; 
poté bude světlo svítilny pomalu třikrát za minutu blikat, což připomene, že je 
třeba nabít baterii, aby nedošlo k poškození baterie. Pokud se po dlouhodobém 
používání poškodí O-kroužek svítilny, vyměňte O-kroužek včas. pro udržení 
vodotěsného výkonu svítilny.  

★ Pokud se výrobek delší dobu nepoužívá, vyjměte baterii, zabalte ho a 

uchovávejte jej mimo vlhké prostředí (pokud se baterii necháte delší uvnitř 
svítilny, pravděpodobně dojde k vytečení kapaliny z baterie a poškození baterie a 
svítilny). 

★ Nerozebírejte utěsněné části, jinak to povede ke ztrátě záruky a poškození světla.  

★ Často čistěte vodivý kontaktní povrch svítilny, abyste zajistili, že svítilna funguje 

správně, zvláště když se zdá, že svítilna abnormálně bliká nebo se nerozsvítí.  

Následující body, které mohou způsobit, že svítilna bude abnormálně blikat nebo 
se nemůže rozsvítit.  

Důvod 1: Baterie je vybitá a je potřeba ji vyměnit. 

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 výše uvedené metody nejsou účinné, kontaktujte prodejce a dodržujte 
záruční podmínky 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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