Návod na používanie ručných svietidiel liteXpress

Ručné svietidlá liteXpress sú vyrobené z hliníkovej zliatiny a majú vodotesné puzdro
odolné voči striekajúcej vode, model View Aqua 602 je vodotesný do hĺbky 20 m. Tento
model je vyrobený z plastu a má magnetický vypínač. Vo svietidlách sú výkonné LED moduly
so životnosťou 20 000 hodín. Väčšina svietidiel má jeden LED modul, niektoré 3, 7 alebo 10.
Modely Choice 101 a Choice 102 majú okrem LED modulov aj xenónovú žiarovku.
Na každom balení sú vo forme všeobecne známych symbolov a piktogramov znázornené
všetky podstatné vlastnosti a technické parametre. Taktiež spôsob ovládania a správneho
vkladania batérií s dôrazom na ich polarizáciu. Obsahom všetkých balení sú aj značkové
batérie. Používanie nabíjateľných batérií je možné v modeloch Workx 200, Workx 202,
Workx 204, Workx 500, Workx 503, Workx 505, Workx 506, Illumate 100, Palm blaze 100,
Palm blaze 101, Palm blaze 102, Palm blaze 200, Palm blaze 201, Palm blaze 202, Minipalm 100. V ostatných modeloch je možné používať len batérie klasickej konštrukcie.
Nedodržanie tejto zásady môže vážne poškodiť LED modul.
Model Workx 504 je dodávaný s nabíjateľnou batériou , možnosť nabíjania zo siete 230 V,
ako aj cez autozapaľovač.
Viaceré modely majú možnosť zaostrovania svetelného lúča – focus, čo je graficky
znázornené na samotnej hlave svietidla. Zaostrovanie sa deje pootočením hlavy svietidla na
jednu alebo na druhú stranu.
Pri modeloch, ktoré majú viac ako jeden mód, je možné tieto prepínať opakovaným
stlačením vypínača až do želaného módu.
Určitou zvláštnosťou sú modely View 100, Illumate 100 a Illumate 200, môžu byť použité aj
ako lampáše na priestorové osvetlenie. Túto vlastnosť získame jednoduchým povytiahnutím
reflektorovej časti smerom dopredu.
Ďalšou zvláštnosťou sú dva plastové nabíjateľné modely Ecoline. Jeden je na nabíjanie v sieti
230V, pričom nabíjací čas je max. 14 hodín a doba svietenia cca 100 hodín.
Druhý nepotrebuje batérie – jeho funkčnosť zabezpečuje jednoduché ručné dynamo.
Pomocou sklápacej kľučky si dynamo nabijeme. Minúta nabíjania zabezpečí svetlo na 8-10
minút, na maximálne nabitie je možné svietiť až 120 minút.
Nesvieťte priamo do očí a tváre, aby nedošlo k poškodeniu zraku. Používanie deťmi len pod
dohľadom dospelých.
Záručná doba na výrobné chyby a funkčnosť svietidla je 5 rokov od dátumu zakúpenia.
Zo záruky sú vyňaté prípady mechanického poškodenia, vytečených batérií, svojvoľných
úprav, vypálených žiaroviek a odnímateľných častí svietidla.
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Návod na používanie ručných svietidiel liteXpress

Ručné taktické svietidlá liteXpress sú vyrobené z hliníkovej zliatiny okrem modelu
LXSP 101, LXSP 102, ktoré sú vyrobené z kvalitných plastov. Všetky modely majú vodotesné
puzdro odolné voči striekajúcej vode a sú odolné oj voči nárazom a pádom do 1 metra. V
svietidlách sú vysokovýkonné LED moduly CREE so životnosťou 20 000 hodín. Väčšina
svietidiel má jednu LED diódu, model X-Tactical 103 má až 4 LED diódy.
Na každom balení sú vo forme všeobecne známych symbolov a piktogramov znázornené
všetky podstatné vlastnosti a technické parametre. Taktiež spôsob ovládania a správneho
vkladania batérií s dôrazom na ich polarizáciu. Obsahom všetkých balení sú aj značkové
batérie. Používajte len batérie klasickej konštrukcie. Nepoužívajte nabíjateľné batérie.
Nedodržanie tejto zásady môže vážne poškodiť LED modul.
Model LXSP 101 je dodávaný s nabíjateľnou olovenou batériou, s možnosťou nabíjania zo
siete 230 V, ako aj cez autozapaľovač.
Model LXSP 102 je možné napojiť aj pomocou autoadaptéra.
Všetky modely X-Tactical a X-Glow majú taktický spínač na konci uzáveru. Nabíjateľný model
LXSP 101, LXSP 102 má spínač na rukoväti. LXSP 102 sa dodáva bez batérií.
Pri modeloch, ktoré majú viac ako jeden mód, je možné tieto prepínať otáčaním rotačného
spínača až do želaného módu. Pre model X-Tactical 103 a X-Tactical 106 je pre zmenu módu
potrebné stláčať koncový taktický spínač až do želaného módu. Všetky modely X-Tactical
okrem modelu X-Tactical 101 majú mód SOS blikanie.
Model LXSP 102 je možné používať aj bez vloženia batérií pomocou autoadaptéru na 12V.
Všetky modely X-Tactical obsahujú vymeniteľné farebné svetelné filtre okrem modelu
X-Tactical 103, ktorého výhodou sú zabudované farebné diódy.
Modely X-Tactical 100, X-Tactical 101, X-Tactical 102 a X-Tactical 104 obsahujú aj kovový
klip pre uchytenie. Modely X-Tactical 103 , X-Tactical 105 a X-Tactical 106 obsahujú prívesnú
šnúrku. Modely X-Tactical 101 a X-Tactical 102 obsahujú LED indikátor stavu batérií.
Modely X-Tactical 101, X-Tactical 102 a X-Glow majú režim uzamknutia svietidla pomocou
otočením otočného spínača.
Súčasťou svietidla LXSP 101 je zabudovaný polohovateľný stojan.
Nesvieťte priamo do očí a tváre, aby nedošlo k poškodeniu zraku. Používanie deťmi len pod
dohľadom dospelých.
Záručná doba na výrobné chyby a funkčnosť svietidla je 5 rokov od dátumu zakúpenia.
Zo záruky sú vyňaté prípady mechanického poškodenia, vytečených batérií, svojvoľných
úprav, vypálených žiaroviek a odnímateľných častí svietidla.
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