
Nabíjecí čelovka Fenix HL 18R-T

Použití
Hlavní reflektor se zapíná a vypíná stiskem pravého tlačítka po dobu 0,5 sekundy, doplňkové LED 

se zapínají a vypínají podržením levého tlačítka. Hlavní reflektor se vždy zapne do režimu 200 

lumenů, doplňkové LED se zapnou do režimu 30 lumenů, další stupně výkonu můžete kdykoliv 

během provozu přepínat stisknutím příslušného tlačítka. Hlavní reflektor a doplňkové LED nelze 

aktivovat současně.

Použití rotačního kolečka pro nastavení délky hlavového popruhu: Pro utažení popruhu 

stiskněte kolečko a otočte s ním po směru hodinových ručiček. Pro povolení popruhu kolečko 

povytáhněte a popruh povolte.

Indikace stavu nabití baterie - Po krátkém stisku levého tlačítka (čelovka musí být vypnutá) se 

aktivuje LED indikátor stavu nabití baterií na spodní straně čelovky. Čtyři rozsvícené LED 

znamenají, že baterie je nabitá na více než 80%, tři rozsvícené 60-80%, dvě 40-60%, jedna 20-40% 

a jedna blikající značí že baterie je nabitá na méně než 20%.

Ovládací tlačítka lze uzamknout, aby nedošlo k samovolnému zapnutí např. při převozu v 

zavazadle - podržte obě tlačítka stisknutá po dobu 3 vteřin. Pro odemknutí obě tlačítka opět 3 

vteřiny podržte.

Ochrana proti přehřátí - Pokud interní teplota čelovky překročí 65°C, tak automaticky sníží 

výkon.

Nabíjení

•Odklopte gumovou krytku micro USB konektoru na spodní straně čelovky a pomocí přiloženého 

USB kabelu ji zapojte do počítače, powerbanky, síťového USB adaptéru nebo USB adaptéru do 

auta. K nabíjení lze případně použít i libovolnou nabíječku na mobilní telefon s micro USB 

konektorem.

•Během nabíjení se čtyři indikační diody na spodní straně postupně rozsvěcí, po plném nabití 

všechny trvale svítí.

•Doba nabíjení plně vybitého akumulátoru trvá cca 2,5 hodiny.

•Použitý akumulátor netrpí paměťovým efektem, takže lze čelovky kdykoliv dobíjet.

https://www.kronium.cz/sitovy-usb-adapter-1000-ma/prod_1040.html
https://www.kronium.cz/usb-adapter-do-auta-4800-ma/prod_2165.html
https://www.kronium.cz/usb-adapter-do-auta-4800-ma/prod_2165.html


•Důkladně utěsněte krytku USB konektoru po každém nabíjení.

•Během nabíjení lze čelovku zapnout, počet dostupných režimů se zvyšuje dle stavu nabití 

akumulátoru.

Upozornění

•Nerozebírejte sami zapečetěné části, poruší se tím záruka.

•Nikdy nepoužívejte různě vybité AAA baterie či baterie s různou kapacitou.

•Vždy důkladně kontrolujte, zda baterie do čelovky vkládáte se správnou polaritou.

•Pokud čelovka bliká, nepřepíná na vyšší režimy výkonu či se nerozsvítí, může to být jedním z 

následujících důvodů:

• Baterie je téměř vybitá – nabijte ji.
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