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UŽIVATELSKÝ MANUÁL  

 

HL3R  
Čelovka 

Příslušenství v balení: 
Čelovka HL3R, pásek na čelovku, USB kabel, uživatelský manuál, lithiová baterie. 
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POPIS  

Tato čelovka je lehká, vysoce výkonná a speciálně navržená pro čtení, běh a 
turistiku. Maximální výkon je až 200 lumenů s dosahem paprsků 50 m a 3*AAA 
bateriemi nebo lithiovou baterií, která je součástí balení. S dobíjecím USB, 3 
různými režimy, váhou pouze 47g a odolností proti nárazu z 2 metrů, čelovka je 
ideální pro dlouhodobý běh a turistiku. 
 

ON/ OFF 
LED HL-C K9  
 

Čtyři LED 
kontrolky 
baterie  

Micro-USB port 

SPECIFIKACE 

Režimy Vysoký Střední Nízký 

VÝSTUP 200 lumenů 80 lumenů 5 lumenů 

Doba 
používání 

Lithiová baterie 1,5 hodiny 4 hodiny 72 hodin 

(3*AAA) 1,5 hodiny 4 hodiny 70 hodin 

INTENZITA 628 cd 157 cd 16 cd 

DOSAH SVĚTLA 50m 25m 8m 

VODĚODOLNOST IPX-4 

ODOLNOST PROTI NÁRAZU 2 metry 

Poznámka: Výše uvedené parametry jsou laboratorně testovány s lithiovou baterií 
L12A a 3*AAA bateriemi Duracell. Údaje se mohou lišit v důsledku 
různých baterií nebo prostředí.  
Nedívejte se prosím přímo do zdroje světla, aby nedošlo k poškození 
očí.  
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MONTÁŽ PÁSKU K ČELOVCE  

► Udržujte LOGO pásku ve stejném směru, jako je na čelovce, připevněte pásek k 
čelovce, jak je znázorněno výše, posuňte pásek dolů ke spodní části otvorů a 
poté zahákněte horní části čelovky.  

► Posunutím spony upravte pásek na požadovanou délku.  
 

JAK POUŽÍVAT  

Úhel náklonu čelovky 
můžete upravit naklopením 

nahoru nebo dolů.  

 

Instalace baterie:  

► Vložte lithiovou baterii L12A nebo 3*AAA baterie podle obrázku.  

ON/ OFF:  

► Stiskněte a podržte vypínač pro zapnutí nebo vypnutí.  
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Přepnutí pracovního režimu:  

► Když čelovka svítí, krátce stiskněte spínač pro změnu režimů s cyklem nízký-
střední-vysoký. Po vypnutí a zapnutí čelovky, se dokáže čelovka díky funkci 
paměti zapnout v režimu, při jakém byla vypnuta.  

Nabíjení čelovky:  

► Zapojte USB konec nabíjecího kabelu do adaptéru, PC/notebooku nebo power 
banky. Poté co otevřete černý gumový kryt portu na čelovce, zapojte do něho 
druhý konec Micro USB nabíjecího kabelu. Čtyři LED indikátory zobrazují úroveň 
nabití při nabíjení, po plném dobití se indikátory rozsvítí zeleně.  
Maximální nabíjecí proud je 0,5A;  

► Po dokončení nabíjení se ujistěte, že jste uzavřeli gumový kryt portu.  

Detekce úrovně napájení  

Klepnutím na přepínač zkontrolujte úroveň napájení:  

► 1 modrá LED bliká – úroveň výkonu nižší než 20 %;  
► 1 modrá LED svítí – úroveň výkonu 20%-40%;  
► 2 modré LED svítí – úroveň výkonu 40%-60%;  
► 3 modré LED svítí – úroveň výkonu 60%-80%;  
► 4 modré LED svítí – úroveň výkonu nad 80 %;  

ÚDRŽBA  

► Baterii nepropichujte ani na ni příliš netlačte, aby nedošlo k explozi;   

► Neotevírejte kryt baterie, abyste předešli trvanlivosti a vodotěsnosti výrobku;  

► Nastavením držáku lze získat lepší úhel osvětlení. Čelovku však nevyklápějte 
příliš často, aby se držák nerozbil; 

► Demontáž zaplombovaného dílu poškodí světlo a zruší záruku.  

► Pokud čelovku nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie včas;  

► Světlo skladujte a chraňte před ohněm, statikou, zapařením a vlhkostí okolí; 

► Očistěte tělo měkkým textilním hadříkem a každých 6 měsíců namažte závit 
silikonovým mazivem;  

► Kontakty baterie pravidelně čistěte, abyste zachovali světelný výkon, protože 
znečištěné kontakty mohou způsobit blikání, přerušované svícení nebo dokonce 
selhání funkce z níže uvedených faktorů.  

Odpověď:  
Je třeba vyměnit baterie (vyberte baterii, která je uvedena v tomto návodu).  

Odpověď:  
Pružina nebo jiné kontakty jsou znečištěné. Očistěte kontakty vatovým 
tamponem namočeným v lihu. 
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FUNKCE  

► Maximální výkon 200 lumenů s jednou vysoce výkonnou LED;  

► Dosah až 50 metrů s optimalizovaným optickým systémem;  

► Baterie 3*AAA nebo lithiová baterie, která je součástí balení a maximální doba 
používání 72 hodin;  

► Snadné ovládání pomocí jediného tlačítka pro zapnutí/vypnutí, 3 režimů a 
detekce úrovně výkonu;  

► 5V/0,5A USB;  

► Vysoce pevné hliníkové a plastové tělo;  

► Voděodolnost IPX-4;  

► Nárazuvzdornost 2m;  

► Nízká hmotnost: pouze 47g včetně baterií;  

► Kompaktní rozměry: 59 mm (D) * 45,5 mm (Š) * 32 mm (V). 

 

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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