
TECHNICKÉ SPECIFIKACE:
 
 
Baterie: 3,7V, 10.400 mA 
Power Banka USB/Mini USB port: 
 

450lm světelný výkon na max. pozici 

4 nastavení intenzity světla

 
Výdrž 8 hodin při nejvyšším nastavení 

IP68 Vodotěsné do 2m 

5500K Barva světla 

392mm délka 36mm průměr

Input 5V~2A, Output 5V~2.1A
Příkon: 4.5W (MAX)

Výdrž 77 hodin při nejnižším nastavení

Životnost: 36000h

Výhradní dovozce a distributor: ADI LED POWER a.s.
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Vodotěsné svítidlo a Power banka

390mm
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m
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Rozměry 36x390mm

*magnetické držáky

Balení 40ks/karton, 800ks/paleta
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Thank you for purchasing our LED light / power 
bank. Kindly read the instruction manual carefully.!

VODOTĚSNÉ SVÍTIDLO

Vlastnosti výrobku

Jedná se o vodotěsné svítidlo. Může být 
použito pro potápění. Vodotěsnost: IPX8.
Toto svítidlo je vybaveno třemi stmívatelnými 
režimy a funkcí blikání.
Power banka, Výstup: 5V max 2.1A, 
Vstup: 5V max 2A.
Svítidlo má identifikační čip, který může být 
použit na nabíjení mobilních telefonů nebo 
jiných USB zařízení.
Při úplném nabití vydrží baterie i v případě, 
že bude svítidlo delší dobu pouze uskladněno.

1

2

3

4

5

S

A USB POWERBANKA
VODOTĚSNÉ SVÍTIDLO

Uživatelský manuál

Děkujeme, že jste si zakoupili naše LED svítidlo / 
power banku. Přečtěte si pozorně návod k použití.

1.
2.

Indikátory nabíjení

Indikátor slabé baterie

Doba nabíjení

Displej napájení

Jednotka se nabíjí 8 hodin za použití 
5V, 2A adaptéru a 12 hodin, za použití 
5V, 1A adaptéru.

Jednotka potřebuje nabít, když první modrý
indikátor bliká.

LED1  LED2  LED3   LED4 

Při nabíjení jednotky blikají modré indikátory.
Po úplném nabití modré indikátory přestanou blikat .

Použijte měkký a suchý hadřík na otření. Nepoužívejte
kapaliny nebo rozpouštědla, může dojít k poškození 
povrchu.

1. Životnost baterie je 8 až 77 hodin
v závislosti na režimu.
2. Doba nabíjení z baterie závisí na odběru připojeného 
elektronického zařízení.

Modrý indikátor

1. úroveň

2. úroveň

3. úroveň

4. úroveň

Napájení
0%~25%

25%~50%

50%~75%

75%~100%

Režim

Nízký

Střední

Vysoký

Blikání

Životnost baterie

~77 hodin

~14 hodin

~8 hodin

~27 hodin

Životnost baterie

Obecná údržba

Uživatelský manuál

www.chytresvetlo.cz
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Režim Úroveň jasu

8%

50%

100%

50%

OFF

1st 2nd 3rd 4th
(flash)

Obsluha

1.

2.

3.

Stisknutím spínače lze přepínat mezi intenzitami 
jasu osvětlení - na nízkou, střední, vysokou 
intenzitu a signalizační blikání.
Podržením spínače po dobu delší než 2 sekundy 
se světlo (ve kterémkoliv režimu) vypne.
Toto zařízení má v libovolném režimu funkci 
napájecího zdroje. Z důvodu ochrany napájecího 
zdroje se při nabíjení jiného elektronického 
zařízení automaticky přepne do režimu nízké 
intenzity světla.

Podrobnosti o jasu
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Indikátory napájení a nabíjení
Pouzdro

Úchyty závěsného lanka
Fluoreskující voděodolný spínač
Vodotěsný uzávěr
Výstup USB (externí nabíjení)
Micro USB (interní nabíjení)
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Ilustrace výrobku

Nízký

Střední

Vysoký

Blikání

1. 2. 3. 4.
(blikání)

Vypnuto

Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte 
uživatelský manuál.
Nepoužívejte zařízení při vysokých teplotách. Před 
vystavením zařízení prostředí s vysokou vlhkostí 
zajistěte, aby všechna těsnění byla neporušená. 
Uchovávejte toto zařízení mimo přímé sluneční světlo. 
(Rozsah vnější provozní teploty: 0 ~ 40C;)
Rozsah skladovací teploty: -10 ~ 50C.
Nevhazujte tento přenosný napájecí zdroj do ohně, 
zamezíte nebezpečí požáru nebo výbuchu.
Udržujte toto zařízení mimo dosah dětí.
Se zařízením netřeste, nebouchejte ani jej neohýbejte.
Pokud dojde k úniku kapaliny nebo jiným jevům, 
přestaňte zařízení používat a kontaktujte distributora.
Pokud se tekutina z tohoto zařízení dostala do očí,
oči netřete, ale omyjte čistou vodou a okamžitě 
vyhledejte lékaře.
Během normálního provozu může teplota tohoto zařízení 
vzrůst. Dbejte zvýšené pozornosti při manupulaci během 
nebo po použití.
Nezakrývejte napájecí adaptér žádnými předměty, aby 
výrobek mohl volně vyzařovat teplo a ochlazovat se.
Neponechávejte zařízení v provozu bez dozoru.
Před použitím tohoto zařízení zkontrolujte jeho požadavky 
na napájení, aby nedošlo k poškození z důvodu
nevhodného napětí nebo výkonu.
Aby nedošlo k poškození zařízení nebo majetku, odpojte 
napájení, pokud zařízení není v provozu.
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Upozornění

◎ Při vniku jakékoli kapaliny, včetně deště nebo vody, která 
může poškodit elektronické součástky.

◎ Výrobek vylučuje plyn nebo neobvykle bliká.
◎ Kabel je poškozen a je vidět holý drát.
◎ Plášť je poškozen.

In the following situations, immediately cut off the 
power supply and seek help from a technician!

Název

Vstup

Příkon

Rozměry

Baterie

Teplota barvy

Doba nabíjení

Aplikace

Vodotěsné svítidlo

DC 5V 2A

4.5W(MAX) 

~W392×Φ36mm

3.7V 10400mAh

5750K

~ 7 hodin (s 5V, 2A adaptérem)

Vnitřní / venkovní / pod vodou

0~40℃

-10~50℃

IL10018

DC 5V 2.1A

450lm(MAX)

350g

Model

Výstup

Svítivost

Váha

Vnější provozní teploty

Vnější teploty pro uskladnění

Popis produktu

Tento výrobek obsahuje 
lithium-iontové baterie.
Zlikvidujte v místním 
recyklačním centru.

V následujících situacích okamžitě odpojte napájecí 
zdroj a vyhledejte pomoc odborníka.

Uživatelský manuál
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