
Výkonná nabíjecí čelovka

HL2000

Technické informace:
Rozměry: 58 x 39 x 29 mm
Hmotnost: 87 g
Sví�vost: 200 lm
Akumulátor: LiPol 2000 mAh
Funkce: 5 módů + režim dlouhé doby svitu
Voděodolnost: IPX4
Nabíjení: 4-5h
Nabíjecí konektor: USB-C
Nastavitelný úhel: 40°

Obsah balení:
Čelovka
USB kabel
Návod

Ovládání:
Bílé světlo – zmáčknu�m tlačítka nad bílou LED, 
lze ovládat bílou barvu světla ve 3 krocích (vysoký, střední a 
nízký jas). Delším s�skem vypnout.

Zelené světlo – zmáčknu�m tlačítka nad zelenou LED, lze 
ovládat zelenou barvu světla ve 2 krocích (vysoký a nízký 
jas). Delším s�skem vypnout.



Režim nočního nasvícení lovného místa – dvojklikem 
pravého tlačítka nad bílou led, aktivujete režim dlouhé 
doby svitu (snížený jas s maximální výdrží). Dalším 
zmáčknutím jednoho z tlačítek, rozsvítíte čelovku opět 
v běžném režimu barvou, kterou ovládá dané tlačítko.

Vypnu� čelovky – dlouhým stiskem kteréhokoliv tlačítka 
na 2 sek. čelovku vypnete, bez ohledu na to v jakém 
režimu svitu se právě nachází.

Stav baterie – u USB nabíjecího konektoru se nachází 
3 zelené indikační LED stavu baterie:
3 led sví�: více než 70%
2 led sví�: 70 - 30%
1 led sví�: méně než 30%
1 led bliká – téměř vybito
Pozn.: z důvodu minimalizace spotřeby v režimu dlouhého 
svitu jsou indikační LED deak�vovány.

Nabíjení čelovky
Konektor pro nabíjení je umístěn ve spodní čás� pod 
gumovou krytkou. Nabíjení je indikováno blikající zelenou 
LED, jakmile všechny 3 sví� = nabito 100%. Před prvním 
použi�m doporučujeme čelovku plně nabít.

Chraňte svůj zrak před přímým pohledem do LED diody. 
Sví�lnu nenechávejte v letních měsících
v automobilu na palubní desce nebo za
okny na přímém slunci. Sví�lnu nevhazujte do ohně. 

Dovozce prohlašuje, že na zařízení bylo vydáno EU 
Prohlášení o shodě. Nepoužitelný elektrovýrobek 
nevhazujte do směsného komunálního odpadu, je třeba jej 
ekologicky zlikvidovat dle směrnice 2012/19 EU. Na 
produkt je poskytována záruka v délce 24 měsíců, životnost 
vestavěné LiPol baterie záleží na počtu nabíjecích cyklů a 
způsobu používání. Záruka se nevztahuje na mechanické 
poškození a závady způsobené používáním v rozporu s 
�mto návodem. Rozšířené informace o záruce výrobku a 
životnos� baterie najdete na stránkách dovozce.

Dovozce: 
TFE elektronika s.r.o.
Náměs� Svobody 1509
696 81 Bzenec, ČR
www.flacarp.com
email: obchod@�e.cz
Tel.: +420 731 115 151
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