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>> Легка робота 
без кабелів = бездротовий
>> 18 г = Надзвичайно легкий 
для тривалого та приємного 
комфорту носіння
>> Якість денного світла (CRI 90 *)
>> Колірна температура 5700K відповідає 
сонячному світлу
>> Просте управління за допомогою сенсорної кнопки
>> Швидка заміна батареї без зняття луп

>> Конфігурується натисканням: Автоматичний режим 
постійного освітлення або кута відключення (3 рівні), 
підвищує енергоефективність + захист від відблисків

Робоче положення 
(голова опущена вниз): Світить

Робоче положення
(пряма голова): Вимикається



3 режими інтенсивності світла:

>> При 20 000 люкс 1,0 год. Безперервний час
>> При 15000 люкс 1,5 год. Безперервний час
>> При 10000 люкс 2,0 год. Безперервний час
>> Час зарядки: прибл. 1,0 год.

>> 2 можливості кріплення: 

магнітний

фіксований

>> Помаранчевий 
фільтр для затримки

  

 CRI 90

18г.



Вміст упаковки:

>> 1 зарядна станція для 2 акумуляторів
>> 2 акумуляторні батареї
>> 1 USB-кабель
>> 1 надійно закріплений монтажний адаптер 
або магнітний адаптер
>> Посібник із швидкого запуску
>> 1 чохол для багаторазового зберігання



1.

2.

4.b)

4.c)
angle small    1x flash

angle medium    2x flash

angle large    3x flash

deactivated    4x flash

spot ®on–Керівництво швидкого запуску

Заводські налаштування
• Автоматичний перемикач включення-вимкнення, що пов'язаний з кутом, активується 
підняттям голови вгору;

2. Увімкнення та вимкнення (див. Інструкцію 
з експлуатації: глава 4) Торкніться кнопки, щоб 
увімкнути світло - один раз. Якщо ви не відчули кнопку, 
просто відсуньте палець від аккумулятора вперед. 

1. Стартова експлуатація (див. Інструкцію 
з експлуатації: розділ 3) Вставте акумулятор, 
не торкаючись кнопки (датчик калібрується). 
Індикатор знову вмикається і вимикається через 
кілька секунд і готовий до використання

3. Регулювання яскравості (див. Інструкцію 
з експлуатації: розділ 4.1.1) Режим регулювання 
можна активувати, увімкнувши та знову вимикаючи 
світло 3 рази поспіль. Кожен наступний контакт 
регулює яскравість від найнижчого до найвищого 
рівня та від найвищого рівня назад до найнижчого. 
Остання інтенсивність зберігається через 3 секунд

4. Регулювання автоматичного перемикача 
включення-вимкнення, пов'язаного з кутом 
(див. Інструкцію з експлуатації: розділ 4.1.2) 
- 4 варіанти: 3 різні кути або постійне світло:

а) Увімкніть світло та b) двічі постукайте двома пальцями 
ліворуч або праворуч у скроневої зоні протягом перших 
15 секунд. Подвійне натискання розпізнається коротким 
спалахом якщо він був успішним.
c) Увімкніть і вимкніть світло 3 рази поспіль, щоб відрегулювати кут нахилу. 
1x спалах: малий кут;
2x спалах: середній кут; 
3х спалах: великий кут.
4x кут спалаху (світло блимає) деактивовано → постійне світло
Налаштування зберігається через 6 секунд. 

Зверніть увагу, використовуючи світло: Автоматичний перемикач включення-вимкнення, 
пов'язаний з кутом, реагує через 0,5 секунди

Додаткова інформація:
• Режим енергозбереження: світло автоматично вимикається, якщо подальшого руху 
немає більше 3 хвилин після зняття луп.
• СКИДАННЯ налаштування світла можна виконати, вийнявши батарею (див. 1.), 
однак яскравість та автоматичний перемикач ввімкнення-вимкнення залишаються 
збереженими (без змін).
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