
Nabíjecí mini svítilna Fenix E-LITE

Zapnutí světla a zapnutí výstražných signálů

Pro zapnutí či vypnutí bílého světla, podržte tlačítko na svítilně stisknuté zhruba 0,5 vteřiny. 

Režimy výkonu bílého světla pak můžete kdykoliv během provozu přepínat stiskem tlačítka. Pro 

přepnutí do barevného světla podržte tlačítko stisknuté po dobu 1,2 vteřiny. Červené a modré světlo 

pak lze opět přepínat stisknutím tlačítka.

Indikace kapacity baterie - při vypnuté svítilně jednou krátce stiskněte tlačítko, poté se na tři 

vteřiny rozsvítí jeho podsvícení. Stálé zelené svícení značí nabitou baterii na 80 - 100%, blikající 

zelené světlo značí nabití na cca 50 - 80%, stálé červené svícení značí nabití na cca 20 - 50% a 

červené blikání téměř vybitou baterii (0 - 20 %).

Upozornění na vybitý akumulátor - pokud kapacita akumulátoru klesne cca pod 20%, tak svítilna 

začne automaticky přepínat do nižších režimů výkonu pro zajištění co nejdelší výdrže (do vyšších 

režimů poté nelze svítilnu přepnout). Pokud je akumulátor kriticky vybitý, tak začne tlačítko blikat 

červeně. V takovém případě doporučujeme svítilnu co nejdříve nabít, aby nedošlo k vypnutí 

ochranné elektroniky zabudované v akumulátorech a tím pádem ke zhasnutí světla.

Ochrana proti přehřátí - pokud vzroste teplota svítilny nad 60°C, tak začne automaticky snižovat 

výkon v pozvolných krocích, jakmile teplota svítilny klesne pod 60°C, tak se výkon opět postupně 

zvýší.

Nabíjení
•Odklopte gumovou krytku USB-C konektoru na spodní straně svítilny a pomocí přiloženého 
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 USB-C konektorem.

•Během nabíjení tlačítko svítí červeně, po plném nabití svítí zeleně.

•Doba nabíjení je cca 1,5 hodiny. Použitý Li-pol akumulátor netrpí paměťovým efektem, takže lze 
svítilnu dobíjet kdykoliv.

•Po nabití a vyjmutí napájecího kabelu nezapomeňte utěsnit krytku USB konektoru.

Upozornění

•Nerozebírejte sami zapečetěné části poruší se tím záruka.

•Pokud svítilna nepřepíná na vyšší režim, nebo se nerozsvítí, může to být jedním z následujících 

důvodů:

• Akumulátor je vybitý – nabijte ho.
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