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                                                                                   Návod k obsluze 
T206F - Svítilna nabíjecí LED SMD, USB 1200 lm, powerbanka 10000 

mAh 
Vážení zákazníci,  

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod 
k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení 
výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným 
osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si 
tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
 
 
 

Popis: 

Nabíjecí svítilna vybavená funkcí ZOOM s obrovským dosahem až 800m. Vyrobeno z velmi 
odolného plastu, odolného vůči postříkání a náročným povětrnostním podmínkám, voděodolná 
a nárazuvzdorná. Svítilna má velmi silný zdroj světla s životností až 100 000 hodin. Zařízení 
využívá vestavěnou baterii s kapacitou až 10 000 mAh, která umožňuje až 20 hodin 
nepřetržitého provozu (v závislosti na zvoleném režimu). Je možné nastavit intenzitu světla a 
aktivovat stroboskop. Spínač je jištěn pevnou gumou a aplikované o-kroužky chrání zařízení 
před nečistotami a prachem. 
 

Bezpečnost: 

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo  

pozměňování produktů.  

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným  

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.  

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout  

díly přístroje nebo se zranit  

 

 

 

Použití: 

Svítilna byla navržena pro použití hlavně vojenskými službami, lovci, rybáři, pozorovateli 
přírody, ale také pro každodenní použití. Můžete jej použít při turistice, lezení, přežití, 
kempování, ve stanu, v autě nebo při pohybu, například v noci v neznámém terénu.  

Nabíjení přes USB kabel, po nabití slouží svítilna také jako powerbanka. 

 
Specifikace: 
 
    Materiál: Plast 
    Napájení: vestavěná baterie 10000 mAh 
    Indikátor stavu baterie 
    Výkon: 30W 
    Světelný výkon: 1200 lumenů 
    Počet LED: 45x SMD LED 
    Teplota světla: bílá 6000K 
    Světelné režimy (7): 100 %, 75 %, 50 %, stroboskop, smíšené režimy 
    Dosah světla: 800 m 
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    funkce ZOOM 
    Pohodlná rukojeť v horní části 
    Vodotěsnost: ano, IPX4 
    Délka: 17,7 cm 
    Šířka: 10 cm 
    Černá barva 

Obsah balení: 
     Svítilna 
     Nabíjecí kabel USB - micro USB 

 

Údržba a čištění  

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.  

 

Recyklace: 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!  

 

Záruka: 

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou.  


