Čelová svítilna s výkonnou LED diodou se zaostřeným paprskem pro daleký dosvit.
Širokoúhlá čočka, která rozptýlí paprsek pro osvětlení blízkého okolí.
- Regulovaný výkon, který zaručí konstantní osvětlení po celou dobu svícení.
- Programovatelné úrovně intenzity osvětlení dle dané aktivity a její předpokládané
doby trvání.
Volba druhu osvětlení
Počáteční nastavení svítilny nabízí tři základní režimy úrovně intenzity osvětlení a režim
blikání SOS.
Jedním stisknutím spínače se dostanete do režimu 1.
Stisknutím spínače dvakrát rychle za sebou svítilnu rozsvítíte v režimu 2.
Stisknutím spínače třikrát rychle za sebou svítilnu rozsvítíte v režimu 3.
Čtyři rychlá stisknutí rozsvítítí svítilnu v režimu blikání SOS.
Jedním stisknutím spínače (poté, co byla alespoň 2 s zapnutá) svítilnu vypnete.
Programování
Pro každý ze tří režimů úrovně intenzity osvětlení můžete naprogramovat vlastní úroveň
(viz. schéma).
Můžete také zvolit vlastní frekvenci blikání (rychlou, pomalou).
1. Svítilnu zapněte v režimu, který chcete přeprogramovat.
2. Abyste se dostali do programovacího režimu, stiskněte vypínač a tlačítko BOOST
zároveň a držte je. Vstup do režimu programování je oznámen zablikáním svítilny.
3. Nastavení (viz. hodnoty uvedené v tabulce).
3a. Zvolte úroveň intenzity osvětlení na stupnici 1 až 10.
- Opakovaný stisk tlačítka BOOST pro zvýšení intenzity
- Opakovaný stisk vypínače pro snížení intenzity
3b. Stejným postupem zvolíte frekvenci režimu blikání.
4. Po zvolení úrovně intenzity čekejte, po 10 vteřinách svítilna jednou blikne a potvrdí
uložení do programu.
BOOST = posilovač výkonu
Stskněte a držte tlačítko BOOST.
Posilovač výkonu BOOST lze použít i když je svítilna vypnutá.
Není funkční při úrovni intenzity osvětlení 9 a 10 nebo pokud jsou slabé baterie. Jeho
časté použití snižuje životnost baterií.
Automatický omezovač intenzity
Aby nedošlo k přehřátí LED diody, BOOST se automaticky po 20 vteřinách sám vypne.
V závislosti na zvolené úrovni intenzity osvětlení se svítilna sama ztlumí pokud je její
teplota příliš vysoká, LED dioda může vychladnout (např. po opakovaném použití
posilovače výkonu BOOST).

Napájení
Pro svítilnu lze použít veškeré typy baterií - alkalické, litiové nebo NiMH akumulátory.
Indikátor stavu baterií
- Zelené světlo = plně nabité baterie
- Oranžové světlo = baterie ze 70 % nabité.
- Červené světlo = vyměňte baterie.
Svítilna zablikáním oznámí změnu barvy světla indikátoru.
Pokud začne světlo indikátoru blikat, znamená to, že světlo již není regulované.
Indikátor není funkční v režimu BOOST.
Elektromagnetická kompatibilita
Řídí se požadavky normy 89/336/CEE o elektromagnetické kompatibilitě.
Údržba
Po použití svítilny ve vlhkém prostředí vyjměte baterie a svítilnu nechte vyschnout.
Čištění
Snažte se zabránit vniknutí vody do svítilny spodním větracím otvorem.
Pokud do svítilny vnikne slaná mořská voda, opláchněte ji v čisté vodě. Používejte
ubrousky na čištění brýlí nebo výrobek omyjte ručně ve vlažné mýdlové vodě. K čištění
nepoužívejte abrazivní čistící prostředky. Pozor na poškrábání čočky. Neoplachujte
svítilnu vysokotlakou hadicí. Elastické popruhy omývejte odepnuté od svítilny.
Skladování, doprava
Pokud svítilnu nepoužíváte, přiklopte tělo svítilny k základně a zakryjte vypínače,
předejdete tak jejímu náhodnému zapnutí.
Před delším skladováním vyjměte baterie ze svítilny.
V případě poruchy
- Pokud svítilna bliká, přečtěte si kapitolu Programování nebo Indikátor stavu baterií.
- V případě, že nefunguje BOOST nebo se světlo najednou ztlumí, přečtěte si odstavec
«Automatický omezovač intenzity».
- Přesvědčte se, zda jsou baterie nabité a s ohledem na polaritu správně vložené do
pouzdra. Zkontrolujte kontakty, zda nejsou zkorodované. Pokud jsou, jemně korozi
oškrábejte, aniž byste kontakty ohýbali.
Pokud svítilna i nadále nefunguje, kontaktujte Vertical Sport, zástupce firmy Petzl.
Obecné informace k bateriím
POZOR! Nebezpečí výbuchu a popálení.

- Baterie musí být správně vloženy s ohledem na jejich polaritu.
- Nekombinujte baterie od různých výrobců.
- Nekombinujte nové a použité baterie.
- Před delším skladováním vyjměte baterie ze svítilny.
- Nezkoušejte nabíjet baterie, které k tomu nejsou určené.
- Baterie nezkratujte.
- Neotevírejte je, ani nerozebírejte.
- Použité baterie nevhazujte do ohně.
- Udržujte baterie mimo dosah dětí.
Pouzdro na baterie otevírejte opatrně. Chemická reakce může uvolit výbušné plyny a
silně korozivní kapalinu. V případě potřísnění kapalinou z baterií postižené místo omyjte
čistou vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
Ochrana prostředí a veřejnosti
Svítilny, žárovky i baterie by měly být recyklovány. Do komunálního odpadu nepatří.
Odevzdejte je k recyklaci v souladu s místní vyhláškou o tříděném odpadu.
Úpravy a opravy
Jakékoliv úpravy a opravy, které nejsou schváleny firmou Petzl, jsou zakázány. Svítilnu
nerozebírejte.
Záruka PETZL
Na tuto svítilnu se vztahuje tříletá záruka na výrobní vady či vady materiálu. Záruka se
nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením, korozí, změnou a úpravou výrobku,
nesprávnou údržbou a skladováním, poškozením při nehodě či z nedbalosti, korozivními
látkami z vyteklých baterií a způsoby použití, pro něž výrobek nebyl určen.
PETZL není odpovědný za následky přímé, nepřímé nebo náhodné ani za škody vzniklé
v průběhu používání tohoto výrobku.
Dosvit
Podle našich studií, za minimální osvětlení je považován stav, kdy intenzita světla
dosáhne hodnoty 0.25 lux. Tato intenzita světla je srovnatelná s intenzitou světla při
noci za úplňku.
Čelovky s regulovatelným příkonem = stálá intenzita osvětlení

Proto u čelovek tohoto typu uvádíme v tabulce vzdálenost osvětlení a dobu svícení v
časovém rozpětí, po které je tato vzdálenost udržována na konstantní úrovni.
Doba svícení
Doba svícení je definována jako celkový čas, po který čelovka poskytuje světlo o intenzitě
nejméně 0.25 lux ve vzdálenosti 2 metry; toto je minimální množství světla, které je
potřeba pro bezpečný pohyb ve tmě.
Množství světla: lumen (světelný tok)
Měření světelného toku ukazuje celkové množství vydaného světla do všech směrů.
Toto měření je doplňkové při měření vzdálenosti dosvitu. Ve skutečnosti můžou různé
světelné zdroje svítit stejně daleko s různou intenzitou světla.
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