
 1. Baterie   
P5.2: 1× AA (1,5 V)  
P6.2: 2× AA (1,5 V)

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

 3. Zaostření   
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.

 4. Výměna baterií   
Pro výměnu baterie, je potřeba nejprve vypnout svítilnu, 
potom odšroubovat uzávěr na konci svítilny. Vyjměte 
vybitou baterii a zlikvidujte ji v souladu s ekologickými 
předpisy. Při vkládání nové baterie, dejte pozor na polaritu 
(+) a (−). V případě špatného vložení baterie hrozí exploze 
nebo poničení svítilny.

 5. Příslušenství   
Součástí balení je šňůra na zavěšení, kterou lze upevnit na 
kroužek na uzávěru svítilny. Dále je přibaleno pouzdro, které 
se může připevnit na opasek s maximální šířkou 80 mm.

 6. 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.

 1. Batérie   
P5.2: 1× AA (1,5 V)  
P6.2: 2× AA (1,5 V)

 2. Zapnutie a vypnutie svietidla   
Svietidlo zapnete a vypnete spínačom umiestneným na 
konci svietidla.

 3. Zamierenie   
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.

 4. Výmena batérií   
Pre výmenu batérie, je potrebné najprv vypnúť baterku, 
potom odskrutkovať uzáver na konci svietidla. Vyberte 
vybitú batériu a zlikvidujte ju v súlade s ekologickými 
predpismi. Pri vkladaní novej batérie, dajte pozor na polaritu 
(+/−). V prípade zlého vloženia batérie hrozí explózia alebo 
zničenie svietidla.

 5. Príslušenstvo   
Súčasťou balenia je šnúra na zavesenie, ktorú možno 
upevniť na krúžok na uzávere svítidla, ďalej je pribalené 
púzdro, ktoré sa môže pripevniť na opasok s maximálnou 
šírkou 80 mm.

 6. 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.
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Vážený spotřebiteli, děkujeme, že jste si vybral právě 
tento náš výrobek. Pro lepší seznámení se s ním si 
prosím přečtěte následující pokyny.

Položka: 9405 LED LENSER® P5.2 (box) 
  9605 LED LENSER® P5.2 (blister)

   9406 LED LENSER® P6.2 (box) 
   9606 LED LENSER® P6.2 (blister) 
           

Vážený spotrebiteľ, ďakujeme, že ste si vybral práve tento 
náš výrobok. Pre lepšie zoznámenie sa s ním si prosím 
prečítajte nasledujúce pokyny.

Položka: 9405 LED LENSER® P5.2 (box) 
   9605 LED LENSER® P5.2 (blister)

   9406 LED LENSER® P6.2 (box) 
   9606 LED LENSER® P6.2 (blister) 

P5.2, P6.2www.ledlenser.cz I www.ledlenser.sk

Find us onREKLAMAcE A OBJEDNÁVKY: MORIS design s. r. o.

K Hrušovu 292/4 | 102 23  Praha 10 | Česká republika
tel.: +420 734 204 699, e-mail: distribuce@moris.cz  
www.ledlenser.cz | IČ: 27218228, DIČ: cZ27218228

Společnost je zapsaná v obchodním rejsříku u Městského 
soudu v Praze ve složce C, pod spisovou značkou 105289.

Kód registrujte na www.ledlenser.cz. 
Kód registrujte na www.ledlenser.sk. 


