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 1. Baterie   
1× ICR14500 lithium-ion nabíjecí baterie (položka č. 7703)

 2. Zapnutí a vypnutí svítilny   
Tlačítko na konci svítilny ovládá zapnutí a vypnutí svítilny.

 3. Spínací systém mikro ovladače    
 (Micro controller Switch System)   
Spínací systém mikro ovladače svítilny LED LENSER využívá 
mikroprocesor k ovládání světelnosti LED. Z důvodu 
jednoho tlačítka je rozhraní jednoduché a uživatelsky 
přijatelné, konstrukce umožňuje uživateli zapnout svítilnu 
vždy s nastavením maximální svítivosti. Svítilna má tři 
různé nastavení: Silný režim (Power Light), Záblesk (Strobe 
Light) a Nízký režim (Low Power Light). Zvolit silný režim 
lze zmáčknutí tlačítka na konci svítilny, dotykem se rozsvítí 
světlo, ale po odebrání prstu zhasne. Pro nízký režim je 
třeba se dotknout tlačítka a zcela zmáčknout během 
1 vteřiny. Záblesk se zapíná dotykem tlačítka dvakrát a zcela 
zmáčknout opět během 1 vteřiny. 

 4. Rychlé zaměření s pomocí jedné ruky    
 (One-Handed Speed-Focus)   
Tato svítilna je zaostřovací. Paprsek lze upravit dle potřeby, 
jednoduše palcem zatlačte nebo zatáhněte za hlavici 
svítilny. Každou pozici fokusu „ohniska“ lze uzamknout 
pomocí rychlého zámku, otočením hlavice doleva. Změnit 
paprsek pomocí rychlého zámku lze odemknutím opačným 
směrem a to doprava.

 5. Nabíjení   
Před nabíjením je třeba svítilnu vypnout. Vložte svítilnu 
do magnetické nabíječky a zapojte do adaptéru. Zapojte 
adaptér do elektrické sítě. 
indikátor nabíjení: 
Červená – nabíjí se  
Červená blikající – hlasí se chyba (např. zkrat, špatně vložená 
svítilna)  
Zelená – plně nabito, připraveno k použití 
Zelená blikající – měří se, před nabíjením (před uplným 
vybitím baterie nebo po dlouhé nečinnosti) může trvat až 
300 vteřin

 6. Výměna baterie   
Pro výměnu baterie, je potřeba nejprve vypnout svítilnu, 
potom odšroubovat uzávěr na konci svítilny. Vyndejte vybité 
baterie a zlikvidujte je v souladu s ekologickými předpisy. 
Vložte nové baterie pozitivní polaritou (+) první. Zavřete 
svítilnu našroubováním uzávěru zpět na místo.  
Důležité – při vkládání nových baterií, dejte pozor na 
pozitivní polaritu (+). V případě špatného vložení baterií 
hrozí exploze nebo poničení svítilny. Při nesprávném 
vložení do svítilny, se nebude nabíjet a indikátor bude blikat 
červeně.

 7. Baterie   
Pouze nabíjecí baterie LED LENSER ICR14500 lithium-ion 
(položka č. 7703) lze použít v této svítilně. Naše lithium-ion 
baterie jsou navrženy pro maximální bezpečnost a výkon. 
Pokud nehodláte používat svítilnu delší dobu, vyjměte 
baterie, a uchovejte v chladném místě kromě v Achladničce, 
aby se zabránilo poškození baterie a prodloužila se její 
životnost. Používejte pouze originální baterie LED LENSER. 
Použité baterie jsou nebezpečný odpad a musí být 
zlikvidovány dle místních zákonů a předpisů.

 7. Příslušenství   
1× 8405-R adaptér (3) 
1× 8405-R USB magnetická nabíječka (4) 
1× 8405-R držák nabíječky (lze připevnit na zeď) (5) 
1× P5 chytrá svorka (položka č. 0315, lze použít na opasky 
do šířky 60mm. V případě, že je svítilna na této svorce, 
můžete jí připevnit na opasek spolu se svítilnou a otáčet dle 
potřeby.)

 7. Varování   
Nesviťte nikomu přímo do očí. Pokud paprsek svítí přímo 
do očí, odvraťte se od něho. Nepoužívejte spolu se svítilnou 
žádné zvětšovací přístroje, které by mohly světelný paprsek 
více zesílit. V případě, že je svítilna použita komerčně, 
uživatel musí používat výrobek v souladu s místními zákony 
a předpisy.

Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich produktů. 
Abyste se lépe seznámili s tímto výrobkem, přečtěte si 
následující návod.

Položka:  9405-R LED LENSER® P5R.2 
Verze návodu:  3.0
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 1. Batérie   
1× ICR14500 lítium-ion nabíjacia batéria (položka č. 7703)

 2. Zapnutie a vypnutie svietidla   
Tlačidlo na konci svietidla ovláda zapnutie a vypnutie svietidla.

 3. Spínací systém mikro ovládača    
 (Micro controller Switch System)   
Spínací systém mikro ovládača svetla LED LENSER využíva 
mikroprocesor na ovládanie svetelnosti LED. Z dôvodu 
použitia jedného tlačidla je rozhranie jednoduché 
a užívateľsky prijateľné, konštrukcia umožňuje užívateľovi 
zapnúť baterku vždy s nastavením maximálnej svietivosti. 
Svietidlo má tri rôzne nastavenia: Silný režim (Power Light), 
Záblesk (Strobe Light) a Nízky režim (Low Power Light). 
Zvoliť silný režim možno stlačení tlačidla na konci svietidla, 
dotykom sa rozsvieti svetlo ale po odobratí prsta zhasne. Pre 
nízky režim je potrebné sa dotknúť tlačidla a úplne stlačiť 
počas 1 sekundy. Záblesk sa zapína dotykom tlačidla dvakrát 
a úplne stlačiť opäť počas 1 sekundy.

 4. Rýchle zameranie s pomocou jednej ruky    
 (One-Handed Speed-Focus)   
Toto svietidlo je zaostrovacie. Lúč je možné upraviť podľa 
potreby, jednoducho palcom zatlačte alebo zatiahnite za 
hlavicu svietidla. Každú pozíciu fokusu „ohniska“ možno 
uzamknúť pomocou rýchleho zámku, otočením hlavice 
doľava. Zmeniť lúč pomocou rýchleho zámku možno 
odomknutím opačným smerom a to doprava.

 5. Nabíjanie   
Pred nabíjaním je potrebné svietidlo vypnúť. Vložte svietidlo 
do magnetickej nabíjačky a zapojte do adaptéra. Zapojte 
adaptér do elektrickej siete. 
indikátor nabíjania: 
Červená – nabíja sa 
Červená blikajúca – hlási sa chyba (napr. skrat, zle vložená 
batéria) 
Zelená – plne nabité, pripravené na použitie 
Zelená blikajúca – meria sa, pred nabíjaním (pred úplným 
vybitím batérie alebo po dlhej nečinnosti) môže trvať až 
300 sekúnd.

 6. Výmena batérie   
Pre výmenu batérie, je potrebné najprv vypnúť baterku, 
potom odskrutkovať uzáver na konci svietidla. Vyberte 
vybité batérie a zlikvidujte ich v súlade s ekologickými 
predpismi. Vložte nové batérie pozitívnou polaritou (+) prvé. 
Zavrite baterku naskrutkovaním uzáveru späť na miesto. 
Dôležité – pri vkladaní nových batérií, dajte pozor na 
pozitívnu polaritu (+). V prípade zlého vložení batérií hrozí 
explózia alebo poničenie svietidla. Pri nesprávnom vložení 
do svietidla, sa nebude nabíjať a indikátor bude blikať na 
červeno.

 7. Batérie   
Iba nabíjacie batérie LED LENSER ICR14500 lithium-ion 
(položka č. 7703) možno použiť v tejto baterke. Naše 
lithium-ion batérie sú navrhnuté pre maximálnu bezpečnosť 
a výkon. Ak nehodláte používať svietidlo dlhšiu dobu, 
vyberte batérie, a uchovajte v chladnom mieste okrem 
chladničky, aby sa zabránilo poškodeniu batérie a predĺžila 
sa jej životnosť. Používajte len originálne batérie LED 
LENSER. Použité batérie sú nebezpečný odpad a musia byť 
zlikvidované podľa miestnych zákonov a predpisov.

 7. Príslušenstvo   
1× 8405-R adaptér (3) 
1× 8405-R USB magnetická nabíjačka (4) 
1× 8405-R držiak nabíjačky (možno pripevniť na stenu) (5) 
1× P5 P5 múdra svorka (položka č. 0315, možno použiť na 
opasky do šírky 60 mm. V prípade, že je svietidlo na tejto 
svorke, môžete ju pripevniť na opasok spolu so svietidlom 
a otáčať podľa potreby.

 7. Varovanie   
Nesvieťte priamo do očí. Ak lúč svieti priamo do očí, 
odvráťte sa od neho. Nepoužívajte spolu so svietidlom 
žiadne zväčšovacie prístroje, ktoré by mohli svetelný lúč viac 
zosilniť. V prípade, že je svietidlo použité komerčne, užívateľ 
musí používať výrobok v súlade s miestnymi zákonmi 
a predpismi.

.

Ďakujeme, že ste si vybrali jeden z našich produktov. 
Aby ste sa lepšie zoznámili s týmto výrobkom, prečítajte 
si nasledujúci návod.

Položka:  9405-R LED LENSER® P5R.2 
Verzia návodu:  3.0
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