
H1 PRO ELWIS

Technické informace

Návod k obsluze

Návod k obsluze
Děkujeme za zakoupení produktu ELWIS PRO. Věnujte prosím pozornost těmto pokynům a seznamte se s výrobkem před jeho použi�m. Zajis�te tak op�mální
výkon a dlouhou životnost. Uchovejte tyto pokyny na bezpečném místě pro budoucí použi�.

n materiál pouzdra:  aluminium pro letecký průmysl, PC
n   váha:                        94 g (bez baterií)
n   baterie:                    3 x AAA alkalické
n   LED čip:                    1x US Cree LED
n   2 úrovně výkonu:   snížený a maximální
n   max. světelný tok:  365 lumenů
n max. dosvit:            25 m
n   doba svícení:          37 h až do 1 lumenu (při sníženém výkonu)
n   stupeň kry�:           IP44
n   nárazuvzdorné       (pád z výšky 1 metru)

ON / OFF
první s�sk - snížený světelný výkon (20%)
druhý s�sk - max. světelný výkon (100%)

tlačítko
zapnu�

nastavitelný
světelný kužel

baterie

otočná korunka
s čočkou

pouzdro
baterie

šroub pro jemnou
regulaci úhlu Baterie

obr. 1

1. Instalace baterií
Baterie se vkládají do pouzdra baterie, které je umístěno na zadní straně H1, aby se zajis�lo rovnoměrné rozložení hmotnos�. Chcete-li baterie vyměnit,
musíte odstranit pryžový kryt pouzdra akumulátoru. Pro jeho odstranění odtáhněte spodní okraj krytu směrem od plastového pouzdra a odklopte prsty jeho
horní část. Tím odhalíte prostor pro baterie. Umístěte každou baterii do vymezené pozice uvnitř pouzdra tak, aby značky polarity (+ / -) na baterii odpovídaly
značkám polarity (+ / -) v pouzdře. Po instalaci všech baterií pouzdro opět uzavřete, vraťte zpět pryžový kryt a ujistěte se, že všude těsně přiléhá. Sví�lna je
nyní připravena k použi�.
DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že jsou baterie správně nainstalovány, aby nedošlo k jejich poškození, což by mohlo mít za následek explozi. Nikdy se nepokoušejte
dobíjet baterie ani kombinovat nové baterie s použitými. Vždy měňte všechny baterie současně a používejte pouze vysoce kvalitní baterie stejného typu
a značky. Pokud nebudete sví�lnu delší dobu používat, vyjměte baterie, aby nedošlo k úniku elektrolytu a poškození sví�lny.

2. Ovládání čelové sví�lny
Ujistěte se, že sví�lna je bezpečně nasazená na hlavu nebo pokrývku hlavy (přizpůsobení proveďte nastavením posuvných kroužků na bočních a horních
pásech). Chcete-li zapnout světlo, uchopte lampu mezi palec a ukazovák a palcem s�skněte přepínač ON / OFF. Jeho opakovaným s�skem lze přepínat
intenzitu světla případně lampu opět zhasnout. Úhel světelného kuželu lze upravit jemným pohybem lampy směrem dolů nebo nahoru.

3. Ovládání přepínače s více režimy
Tato sví�lna je vybavena několika režimy provozu (viz obr. 1):
Snížený výkon (20%): pro blízké osvětlení plochy např. pro čtení, opravy, kontrolu kvality povrchu apod.
Maximální výkon (100%): pro vnitřní nebo venkovní svícení na velkou vzdálenost.
Pro přístup k různým režimům lampu rozsviťte s�skem spínače. Sví�lna se vždy nejprve spus� s nízkým výkonem a po opakovaném s�sku přepínače
ON / OFF změní režim. Tato změna se cyklicky opakuje.

pryžový
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nesviťte do očí.
Neponořujte do vody ani jiných kapalin.
Za provozu nezakrývejte.
Nepoužívejte, jestliže jsou kryt, kabeláž
či op�ka poškozeny nebo zcela chybí.
Před čištěním nechte produkt zchladnout.
Nepoužívejte čistící prostředky s obsahem
abraziv nebo rozpouštědel.

 Používejte na plochých, stabilních površích.
Nepoužívejte s mokrýma rukama.
Nerozebírejte.
Nepokoušejte se o opravu, pokud je produkt poškozen.
Opravy smí provádět pouze výrobce nebo autorizovaný
servisní zástupce.
Čistěte suchým nebo mírně vlhkým čistým hadříkem.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY pro dobíjecí zařízení

 Použijte výhradně přiloženou nabíječku.
Nezapínejte při nabíjení.
Nepoužívejte modifikovaný či poškozený
nabíjecí kabel nebo adaptér.
Nenechávejte nabíjet déle než 24 hodin.

Výrobce:               ELWIS Ligh�ng A/S,                     Sandto�en 11, DK-2820  Gento�e              Tel: +4570201024               w ww.elwis.com               ligh�ng@elwis.com 

Distributor CZ:     N.G. ELEKTRO TRADE, a.s.,       Jáchymovská 1370, CZ-36301  Ostrov         Tel: +420351124935         www.ngelektro.cz           info@ngelektro.cz

Obj. kód: NELW 700H1
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n materiál puzdra:     hliník pre letecký priemysel, PC (polykarbonát)
n   váha:                        94 g (bez batérií)
n   batérie:                    3 x AAA alkalické
n   LED čip:                    1x US Cree LED
n   2 úrovne výkonu:   znížený a maximálny
n   max. svetelný tok:  365 lumenov
n max. dosvit:            25 m
n   doba svietenia:      37 h až do cca 1 lumenu (znížený výkon)
n   stupeň kry�a:         IP44
n   nárazuvzdorné       (pád z výšky 1 metra)

ON / OFF
prvý s�sk - znížený svetelný výkon(20%)
druhý s�sk - max. svetelný výkon (100%)
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obr. 1

1. Inštalácia batérií
Batérie sa vkladajú do puzdra akumulátora, ktoré je umiestnené na zadnej strane H1, aby sa zabezpečilo rovnomerné rozloženie hmotnos�. Ak chcete batérie
vymeniť, musíte odstrániť gumový kryt púzdra akumulátora. Pre jeho odstránenie od�ahnite spodný okraj krytu smerom od plastového púzdra a odklopte
prstami jeho hornú časť. Tým odhalíte priestor pre batérie. Umiestnite každú batériu do vymedzenej pozície vo vnútri puzdra tak, aby značky polarity (+ / -)
na batérii zodpovedali značkám polarity (+ / -) v puzdre. Po inštalácii všetkých batérií púzdro opäť uzavrite, vráťte späť gumený kryt a uis�te sa, že všade tesne
prilieha. Svie�dlo je teraz pripravené na použi�e.
DÔLEŽITÉ: Uis�te sa, že sú batérie správne nainštalované, aby nedošlo k ich poškodeniu, čo by mohlo mať za následok explóziu. Nikdy sa nepokúšajte
dobíjať batérie ani kombinovať nové batérie s použitými. Vždy meňte všetky batérie súčasne a používajte len vysoko kvalitné batérie rovnakého typu
a značky. Ak nebudete dlhšiu dobu svie�dlo používať, vyberte batérie, aby nedošlo k úniku elektrolytu a poškodeniu lampy.

2. Ovládanie čelovej lampy
Uis�te sa, že svie�dlo je bezpečne nasadené na hlavu alebo pokrývku hlavy (prispôsobenie vykonajte nastavením posuvných krúžkov na bočných a horných
pásoch). Ak chcete zapnúť svetlo, uchopte lampu medzi palec a ukazovák a palcom stlačte prepínač ON / OFF. Jeho opakovaným stlačením možno prepínať
intenzitu svetla prípadne lampu opäť zhasnúť. Uhol svetelného kužeľa možno upraviť jemným pohybom lampy smerom nadol alebo nahor.

3. Ovládanie prepínača s viacerými režimami
Toto svie�dlo je vybavené niekoľkými režimami prevádzky (pozri obr. 1):
Znížený výkon (20%): pre blízke osvetlenie plochy, ako je čítanie, opravy, kontrola kvality povrchu atď.
Maximálny výkon (100%): pre vnútorné alebo vonkajšie svietenie na veľkú vzdialenosť.
Pre prístup k rôznym režimom lampu rozsvieťte stlačením spínača. Svie�dlo sa vždy najprv spus� s nízkym výkonom a po opakovanom stlačení prepínača
ON / OFF zmení režim. Táto zmena sa cyklicky opakuje.
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Ďakujeme za zakúpenie produktu ELWIS PRO. Venujte prosím pozornosť týmto pokynom a zoznámte sa s výrobkom pred jeho použi�m. Zabezpečíte tak op�-
málny výkon a dlhú životnosť. Uchovajte �eto pokyny na bezpečnom mieste pre budúce použi�e.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nesvieťte do očí.
Neponárajte do vody ani iných kvapalín.
Za prevádzky nezakrývajte.
Nepoužívajte, ak sú kryt, kabeláž
či op�ka poškodené alebo celkom chýba.
Pred čistením nechajte produkt zchladnúť.
Nepoužívajte čis�ace prostriedky s obsahom
abrazív alebo rozpúšťadiel.

Používajte na plochých, stabilných povrchoch.
Nepoužívajte s mokrými rukami.
Nerozoberajte.
Nepokúšajte sa o opravu, ak je výrobok poškodený.
Opravy môže vykonávať iba výrobca alebo autorizovaný
servisný zástupca.
Čis�te suchou alebo mierne vlhkou čistou handričkou.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY BEZPEČNOSTNÉ POKYNY pre dobíjacie zariadenia

Použite výhradne priloženú nabíjačku.
Nezapínajte pri nabíjaní.
Nepoužívajte modifikovanú či poškodenú
nabíjačku.
Nenechávajte nabíjať dlhšie ako 24 hodín

Výrobca:               ELWIS Ligh�ng A/S,                     Sandto�en 11, DK-2820  Gento�e              Tel: +4570201024               w ww.elwis.com               ligh�ng@elwis.com 
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