
S10

Technické informace

Návod k obsluze

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE 

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 6061-T6
n   hmotnost:               32 g (bez baterií)
n   baterie:                   1x AA alkalická

 n   LED čip:                   1 x US Cree LED
n   max. světelný tok:  90 lumenů
n max. dosvit:            65 m
n   doba svícení:          4,5 h až do 1 lumenu
n   stupeň kry�:           IP65
n   nárazuvzdorné       (pád z výšky 1 metru)

1. Instalace baterie
Pro vložení baterie uchopte hliníkové tělo a druhou rukou pro� směru hodinových ručiček odšroubujte koncový uzávěr se spínačem (obr. 1). Vložte baterii
do těla sví�lny pozi�vním (+) pólem napřed směrem pro� hlavici sví�lny (obr. 1). Se správně vloženou baterií nasaďte zpět koncový uzávěr a zašroubujte jej 
ve směru hodinových ručiček, dokud není zcela utažen. 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 baterie dobíjet. Vždy používejte pouze vysoce kvalitní alkalické baterie typu AA.
Pro provoz této sví�lny v žádném případě nepoužívejte dobíjecí akumulátory.
Pokud nebudete sví�lnu delší dobu používat, vyjměte baterie, aby nedošlo k úniku elektrolytu a poškození sví�lny.

2. Ovládání sví�lny
Pro zapnu� sví�lny jednoduše s�skněte spínač na koncovém uzávěru, dokud nezapadne, a poté jej uvolněte.
Pro vypnu� sví�lny opět s�skněte spínač na koncovém uzávěru a poté jej uvolněte.

3. Funkce lucerny / svíčky
Sví�lnu lze použít jako svíci pro osvětlení místnos� např. v době výpadku el. energie. 
Postavte sví�lnu zadní stranou kolmo na rovný a pevný povrch (obr. 2). Při nasměrování na strop se světlo odráží do prostoru místnos�. Sví�lnu lze také
použit jako campingovou lucernu zavěšením směrem dolů ve stanu nebo na větvi stromu.

4. Tak�cká zoubkovaná hlavice
Přestože sví�lna není navržena tak, aby nahradila profesionální záchranné kladivo, může být v případě nouze použita k rozbi� skla. Pro dosažení nejlepšího
výsledku použijte velkou fyzickou sílu a správně nasměrujte hlavici pro� sklu (obr. 3). Odolná zoubkovaná hlavice může posloužit i pro účely sebeobrany.
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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
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n materiál puzdra:     hliník pre letecký priemysel 6061-T6
n   váha:                        32 g (bez batérií)
n   batéria:                   1x AA alkalická

 n   LED čip:                   1 x US Cree LED
n   max. svetelný tok:  90 lumenov
n max. dosvit:            65 m
n   doba svietenia:      4,5 h až do 1 lumena
n   stupeň kry�a:         IP65
n   nárazuvzdorné       (pád z výšky 1 metra)

1. Inštalácia batérie
Pre vloženie batérie uchopte hliníkové telo a druhou rukou pro� smeru hodinových ručičiek odskrutkujte koncový uzáver so spínačom (obr. 1). Vložte batériu
do tela lampy pozi�vnym (+) pólom napred smerom pro� hlavici svie�dla (obr. 1). So správne vloženou batériou nasaďte späť koncový uzáver a zaskrutkujte
ho v smere hodinových ručičiek, kým nie je úplne u�ahnutý. 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 batérie dobíjať. Vždy používajte len vysoko kvalitné alkalické batérie typu AA.
Pre prevádzku tejto lampy v žiadnom prípade nepoužívajte dobíjacie akumulátory.
Ak nebudete lampu dlhší čas používať, vyberte batérie, aby nedošlo k úniku elektrolytu a poškodeniu lampy.

2. Ovládanie svie�dla
Pre zapnu�e lampy jednoducho stlačte spínač na koncovom uzávere, kým nezapadne, a potom ho uvoľnite.
Pre vypnu�e svie�dla opäť stlačte  spínač na koncovom uzávery a potom ho uvoľnite.

3. Funkcie lucerny / sviečky
Svie�dlo možno použiť ako sviecu pre osvetlenie miestnos� napr. V čase výpadku el. energie. 
Postavte lampu zadnou stranou kolmo na rovný a pevný povrch (obr. 2). Pri nasmerovaní na strop sa svetlo odráža do priestoru miestnos�. Svie�dlo možno
�ež použiť ako kempingovú lucernu zavesením smerom nadol v stane alebo na konár stromu.

4. Tak�cká zúbkovaná hlavica
Hoci lampa nie je navrhnutá tak, aby nahradila profesionálne záchranné kladivo, môže byť v prípade núdze použitá na rozbi�e skla. Pre dosiahnu�e naj-
lepšieho výsledku použite veľkú fyzickú silu a správne nasmerujte hlavicu pro� sklu (obr. 3). Odolná zúbkovaná hlavica môže poslúžiť aj na účely sebaobrany.
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Návod na obsluhu
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.

Návod na obsluhu

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

Distribútor SK:     N.G. ELEKTRO, s. r. o.                 Hviezdoslavova 3, SK-95618  Bošany          Tel: +421911807200          www.ngelektro.sk           info@ngelektro.sk

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
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