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Nabíjecí LED lampa 4 x 1 W 

KR-3897 

 

 

 

 

Děkujeme, že jste si vybrali LED lampu KRAFTWERK. 

Před jeho použitím si prosím pozorně přečtěte návod. 
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1. Popis 

Svítidlo 2-v-1: Ruční lampa použitelná i za deště + bodové svítidlo. Je vybavené 4 silnými 

LED, které se mohou rozsvítit všechny současně, nebo pouze jedna samostatně,  navíc  v 

obou  případech je možno zvolit trvalé svícení, nebo blikání. Svítidlo tak najde široké 

uplatnění na poli dálkového osvětlování. Nastavitelná podpěra umožňuje správné a 

spolehlivé nasměrování světla na osvětlované místo. Svítidlo je napájené Li-Ion baterií a 

může být dobíjené přiloženým nabíjecím stojanem. 

 

Přibalené příslušenství: 

- Reflexní popruh na rameno s rychloupínacími karabinkami 

- Přídavná červená výstražná čočka 

- Ochranné pouzdro na červenou čočku 

- Taška z měkké tkaniny 

 

2. Ovládání 

Svítidlo je ovládané dvěma hlavními tlačítky: 

 Tlačítko 1 je hlavní vypínač (On/Off) 

                První stlačení       - Svítidlo se zapne 

                                             - 4 LED budou trvale svítit 

                Druhé stlačení      - Svítidlo se vypne 

Tlačítko 2 ovládá následující funkce LED svítidla: 

                První stlačení       - 1 LED bude trvale svítit 

                Druhé stlačení      - 1 LED bude blikat 

                Třetí stlačení        - všechny 4 LED budou blikat. 

                Čtvrté stlačení      - návrat na začátek cyklu volby 

                                                   -1LED bude trvale svítit 

 

3. Vybavení 

Svítidlo je vybavené stavitelnou podpěrou. 

 
 

Na průhledný čelní kryt můžete nasadit přídavnou výstražnou červenou čočku. Odšroubujte 

čelní objímku s průhledným krytem, nasaďte červenou čočku a objímku našroubujte 

nazpět. Svítidlo můžete nést v ruce, nebo si ho zavěsit pomocí reflexního popruhu na 

rameno. 



 

4. Nabíjecí stojan 

Na nabíjení 3000 mAh Li-Ion baterie ve svítidle slouží speciální nabíjecí stojan. 

Zelená kontrolka svítí, když je nabíjecí stojan připojený do sítě a je pod napětím 

(pohotovostní stav). 

Červená kontrolka se rozsvítí po vložení LED svítidla do nabíjecího stojanu a indikuje, že 

baterie svítidla se nabíjí. 

Červená kontrolka zhasne, jakmile je nabíjecí proces baterie ukončený. 

 

5. Ochrana 

Nabíjecí stojan je vybavený ochrannou proti přehřátí a ochrannou proti přebíjení/vybíjení. 

Svítidlo automaticky ukončí nabíjecí proces, jakmile se nadměrně zvýší teplota baterie. 

 

6. Technické údaje: 

Rozměry:            125 x 130 x 220mm        

Napětí:                3.6V 

Baterie:               Li-Ion 

LED:                   4 ks, každá 1 W 

Kapacita:             3000mAh 

Nabíjecí čas:       3 hod (90% po 2 hod) 

Doba svícení:      6-7 hod p_i normálním světle (1 LED)  

                            1,5-2 hod p_i silném světle (4 LED) 

 

 

7. Výstrahy 

- Nepřipojujte nabíjecí stojan do elektrické sítě, pokud je kabel poškozený 

- Nabíjecí stojan je určený na použití v interiéru. Chraňte ho před vodou, extrémními 

   teplotami a přímým působením slunce, deště a sněhu. 

- Rozebírání, upravování, nesprávná údržba a opravování neoprávněnou osobou 

   mohou způsobit poškození a nefunkčnost svítidla a jsou důvodem k zániku záruky. 




