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Životnost baterií:  

životnost baterií se může lišit v závislosti na následujících faktorech: 

•Značka a „čerstvost“ baterií. 

•Čas, po který svítilna není zapnuta. 

•Teplota. 

•Nastavení svítilny, které využíváte. 

DŮLEŽITÉ: Dobře prostudujte návod a řiďte se jím. Jakékoliv modifikace 

produktu ruší záruku. Špatné užití svítilny může způsobit uživateli újmu. 

BATERIE 

•Používejte baterie typu AAA, a to alkalické, lithiové nebo dobíjecí. 

•Nemíchejte staré baterie s novými, nemíchejte ani baterie různých 

výrobců. 

•Vybité baterie vyhazujte do určených kontejnerů. 

•Při skladování a přepravování svítilny baterie vyjměte. 

 

REŽIMY SVÍCENÍ 

(Viz. doprovodné ilustrace) 

 

 

 

UPEVNĚNÍ A UPRAVENÍ ELASTICKÉ PÁSKY 

Čelovou svítilnu lze připevnit na batohy, sedací úvazky nebo opasky. 

Elastický pásek je dobře nainstalován, pokud se čelová svítilna dotýká 

vašeho čela. Pro utažení nebo uvolnění pásku pohybujte sponou dopředu 

nebo dozadu. 

 

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA 

(Viz. doprovodné ilustrace) 

PÉČE A ÚDRŽBA 

(Viz. doprovodné ilustrace)  

 

ŘEŠENÍ BĚŽNÝCH ZÁVAD 

Pokud čelová svítilna nefunguje: 

•Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vložené a dotýkají se kontaktů. 

•Vyměňte baterie. 

•Zkontrolujte, zda nejsou kontakty zkorodované, případně je očistěte. 

•Několikrát stlačte spínač. 

NÁHRADNÍ DÍLY 

Pro tuto svítilnu jsou k dispozici následující náhradní díly: baterie a 

elastický pásek. 

VAROVÁNÍ 

•Odpovědný dospělý musí dohlížet na užití u dětí mladších 12 let. 

•Abyste omezili možnost udušení, nedávejte si svítilnu kolem krku. 

•Zkontrolujte správnou funkčnost před každým užitím. Noste s sebou 

náhradní sadu baterií pro krizové situace. 

•Nikdy se nedívejte přímo do světla a nesviťte do očí druhým. Intenzivní 

světlo může poranit oči. Společnost Black Diamond Equipment nenese 

odpovědnost za důsledky vzniklé přímý, nepřímým, náhodným nebo jiným 

užíváním produktů a za škody takto vzniklé. Každý je odpovědný za své 

činy a aktivity a nese odpovědnost za veškeré důsledky, které z těchto 

aktivit vzniknou. 

OMEZENÁ ZÁRUKA 

Záruka je na dobu jednoho roku od data zakoupení, pokud není zákonem 

určeno jinak. Našemu odběrateli zaručujeme pouze dodávku zboží bez 

defektu materiálu a bez defektní řemeslné práce. Pokud naleznete skrytý 

defekt, vraťte nám produkt a my vám zašleme nový v souladu s 

následujícími podmínkami: Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení 

výrobku nebo jeho nesprávné skladování, modifikace nebo poškození. 

Výjimky Ze Záruky: 

Záruka se nevztahuje na běžné užívání a opotřebení. Záruka se nevztahuje 

na následující: neautorizované zásahy do zařízení, nevhodné používání, 

nevhodná údržba, nehoda, nedbalost, poškození, nebo pokud je Produkt 

využíván k jiným účelům než, ke kterým je určený. Tato záruka vám dává 

specifická práva, a můžete mít i jiná práva v závislosti na státě, kde se 

nacházíte. Nejsme odpovědní za přímé nebo nepřímé nebo jiné následky 

plynoucí z využívání Produktu. 

Čelová svítilna Black Diamond je v souladu s požadavkem EMC 

(elektromagnetická kompatibilita) nařízení 2004/108/EC a RoHS Directive 

2011/65/EU. 

Deklarace Konformity: Deklarace konformity pro tento produktu je na 

stránce: 

http:blackdiamondequipment.com/DOC 
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Životnosť batérií:  

životnosť batérií sa môže líšiť v závislosti od nasledujúcich faktorov: 

•Značka a „čerstvosť“ batérií. 

•Čas, počas ktorého svetlo nie je zapnuté. 

•Teplota. 

•Nastavenie svetla, ktoré využívate. 

DÔLEŽITÉ: Dobre si preštudujte návod a riaďte sa ním. Akékoľvek 

modifikácie produktu rušia záruku. Zlé používanie svetla môže spôsobiť 

užívateľovi ujmu. 

BATÉRIE 

•Používajte batérie typu AAA, a to alkalické, lítiové alebo nabíjacie. 

•Nemiešajte staré batérie s novými, nemiešajte ani batérie rôznych 

výrobcov. 

•Vybité batérie vyhadzujte do určených kontajnerov. 

•Pri skladovaní a preprave svetla batérie vyberte. 

 

REŽIMY SVIETENIA 

(pozri sprievodné ilustrácie) 

 

 

 

UPEVNENIE A UPRAVENIE ELASTICKÉHO POPRUHU 

Čelové svetlo možno pripevniť na batohy, sedacie úväzy alebo opasky. 

Elastický popruh je dobre nainštalovaný, pokiaľ sa čelovka dotýka vášho 

čela. Pre utiahnutie alebo uvoľnenie popruhu pohybujte sponou dopredu 

alebo dozadu. 

 

SKLADOVANIE A PREPRAVA 

(pozri sprievodné ilustrácie) 

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA 

(pozri sprievodné ilustrácie)  

 

RIEŠENIE BEŽNÝCH PORÚCH 

Pokiaľ čelové svetlo nefunguje: 

•Skontrolujte, či sú batérie správne vložené a dotýkajú sa kontaktov. 

•Vymeňte batérie. 

•Skontrolujte, či nie sú kontakty skorodované, prípadne ich očistite. 

•Niekoľkokrát stlačte spínač. 

NÁHRADNÉ DIELY 

Pre toto svetlo sú k dispozícii nasledujúce náhradné diely: batérie a 

elastický pásik. 

VAROVANIE 

•Zodpovedný dospelý musí dohliadať na používanie pri deťoch mladších 

ako 12 rokov. 

•Aby ste predišli možnosti udusenia, nedávajte si baterku okolo krku. 

•Skontrolujte správnu funkčnosť pred každým použitím. Noste so sebou 

náhradnú sadu batérií v prípade krízovej situácie. 

• Nikdy sa nepozerajte priamo do svetla a nesvieťte do očí druhým. 

Intenzívne svetlo môže poraniť oči. Spoločnosť Black Diamond Equipment 

nenesie zodpovednosť za dôsledky vzniknuté priamym, nepriamym, 

náhodným alebo iným používaním produktov a za škody takto vzniknuté. 

Každý je zodpovedný za svoje činy a aktivity a nesie zodpovednosť za 

všetky dôsledky, ktoré z týchto aktivít vzniknú. 

 

OBMEDZENÁ ZÁRUKA 

Záruka je na dobu jedného roka od dátumu zakúpenia, pokiaľ nie je 

zákonom určené inak. Nášmu odberateľovi zaručujeme iba dodávku tovaru 

bez poškodenia materiálu a bez chybnej remeselnej práce. Ak nájdete 

skrytú poruchu, vráťte nám produkt a my vám pošleme nový v súlade s 

nasledujúcimi podmienkami: Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie 

výrobku alebo jeho nesprávne skladovanie, modifikáciu alebo poškodenie. 

Výnimky Zo Záruky: 

Záruka sa nevzťahuje na bežné používanie a opotrebenie. Záruka sa 

nevzťahuje na nasledovné: neautorizované zásahy do zariadenia, 

nevhodné používanie, nevhodná údržba, nehoda, nedbalosť, poškodenie, 

alebo ak je Produkt využívaný na iné účely, ako na ktoré je určený. Táto 

záruka vám dáva špecifické práva, ale môžete mať aj iné práva v závislosti 

od štátu, v ktorom sa nachádzate. Nie sme zodpovední za priame alebo 

nepriame alebo iné následky plynúce z používania Produktu. 

Čelové svetlo Black Diamond je v súlade s požiadavkou EMC 

(elektromagnetická kompatibilita) nariadenia 2004/108/EC a RoHS 

Directive 2011/65/EU. 

Deklarácia Konformity: Deklarácia konformity pre tento produkt je na 

stránke: 

http:blackdiamondequipment.com/DOC 

 


