Návod k obsluze svítilny NexTORCH
Děkujeme, že jste si zakoupili NexTORCH svítilnu. Pro bezvadné používání svítilny si pečlivě přečtěte instrukce níže.
Společnost NexTORCH se dlouhodobě zabývá výrobou profesionálních svítilen a příslušenství a patří mezi přední světové výrobce v tomto oboru. Své produkty zaměřuje na široké spektrum uživatelů, mezi kterými
najdeme například armádní, policejní a záchranné sbory, lovce, rybáře, horolezce či příznivce army stylu. Díky své univerzálnosti jsou však oblíbené u všech uživatelů, kteří kladou důraz na kvalitu.
Svítilna GT6A-S – Tato xenonová svítilna má odolné, robustní nylonové tělo a přitom je extrémně lehká. Vysoký výkon 80 lumenů vyhovuje požadavkům na kvalitní osvětlení.
První použití: 1) odšroubujte koncový závěr, 2) vložte baterie póly dovnitř, tak jak jsou zaznačeny na těle svítilny, 3) zašroubujte zpět koncový závěr. Zapnutí – Vypnutí: 1) pro zapnutí nebo vypnutí, stiskněte tlačítko na
konci závěru. Výměna žárovky: 1) odšroubujte hlavu, 2) nahraďte starou žárovku novou, 3) zpátky zašroubujte hlavu a ujistěte se, že v těle svítilny sedí.
Upozornění: Nepokládejte hlavu svítilny směrem dolů na plochu. Nikdy nesviťte žárovkou do očí osobám a zvířatům. Nerozebírejte žárovku. Baterie: riziko vzplanutí nebo popálení. Nikdy nekombinujte různé typy baterií,
baterie neházejte do ohně, nenabíjejte, nerozdělávejte, nemixujte s použitými bateriemi, udržujte mimo dosah dětí.
Údržba: Vaší svítilnu čistěte čistým jemným hadříkem (hadřík NexTORCH LC6 není součástí balení). Svítilnu umývejte čistou vodou po použití ve slané vodě nebo žíravých kapalinách a vysušte horkým vzduchem. Pokud se
zhoršilo otáčení koncového závitu, použíjte silikonový olej na kroužek „O“ (silikonový gel NexTORCH SL6 není součástí balení). Vyjměte baterie a udržujte je v suchu a chladu, pokud je nebudete delší dobu používat.
Doživotní záruka: NexTORCH garantuje, že všechny produkty pod značkou NexTORCH jsou bez výrobních vad. NexTORCH opraví nebo vymění všechny vadné výrobky. Standardní záruka: na žárovku a baterie je záruka 2
roky. Ze záruky je vyloučeno: 1) porucha výrobku z důvodu zanedbání a nedostatečné údržby, 2) vnitřní poškození vodou, 3) mechanické poškození, 4) pokles kapacity baterie, který je způsoben běžným užíváním (baterii
není možné reklamovat po delším užívání proto, že má nižší než původní kapacitu). Záruka na žárovky se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým používáním. V případě reklamace kontaktujte Vašeho místního
prodejce.
NT123A Baterie: NT123A baterie jsou lithiové baterie vyvinuté speciálně pro NexTORCH svítilny s důrazem na co nejvyšší výdrž.
Specifikace:

Model
Žárovka
Baterie
Tělo
Čočka
Výdrž
Rozměry
Váha

Extra

GT6A-S
Xenonová (Max. výkon 80
lumenů)
2x Lithiová NT123A baterie
Odolný nylon
Plně čirá skleněná čočka
Až 60 minut
Délka: 124 mm
Průměr těla: 29 mm
Půměr hlavy: 34 mm
65g (bez baterií)
Vodotěsná
Kompaktní velikost
Tělo odolné proti nárazu
Nevodivý povrch
Patentovaný tvar proti skutálení
Spínač stálého svícení

Příslušenství:

NT123A – Lithiová baterie

FT32 – Filtr set

TIT12 – Přední útočné okruží

LC6 – čistící hadřík

TS6-S – Dálková spoušť 25 cm

V1438 – Pouzdro na opasek

SL6 – silikonový gel

NTR123A set – nabíječka CR123A nabíjecích baterií

RM83 – Držák na zbraň (hlaveň)

TS6-L – Dálková spoušť 40 cm

V66 – 6V xenon žárovka

D6 – koncový spínač

LT2113 - Pouzdro na opasek

RM8 – Držák na zbraň

L66 – LED žárovka

L66 R5 - L66 R5 – Výkonná LED žárovka

Výrobce: NexTORCH Industries CO., LTD, Distributor pro ČR: PeBOIS, s. r. o., Olomoucká 267/29, Opava 746 01, www.BOIS.cz

