
 

Uživatelský manuál - Multifunkční svítilna AL500 COB 

Specifikace: 

Baterie: 3,7 V, 700mAh 

LED:  1x 5W Osram P8 / 1x dvojbarevná COB – bílá, červená 

Světelný tok: 50-500 lm 

Baterie:  700 mAh, typ: 16340 

Výdrž baterie: 1,2 – 3,5 hodin (v závislosti na modu) 

Nabíjecí čas: 2,5 h 

Nabíjení:  Nabíjecím USB kabelem – souč. balení 

Povrchový úprava:  Anodizace 

Krytí:  IPX4 – odolné proti stříkající vodě 

Rozměry: 2,75 x 8,7 cm 

Hmotnost: 105g včetně baterie 

Použití: Po zakoupení výrobku jej nejprve nabijte za použití přibaleného USB kabelu. 

Svítilna může být použita jako čelovka nebo může být připevněna klipem na oděv či výstroj. 

Svítilna má několik modů: 1) Bodový paprsek (100%, 500 lm), 2) Bodový paprsek (20%, 100 

lm), 3) Rozptýlený svít (20%, 50lm), 4) Červená konstantní, 5) Červená blikání, 6) Vypnuto. 

Dvojitý stisk aktivuje blikání bodového paprsku. Stisknutím tlačítka se přepíná mezi mody. 

Stisknutím a podržením tlačítka se přepne do konstantní červené.  

Maximální svit LED P8: 500 lm (100% LED P8) – dosah až 100m – doba svitu až 1,5h 

Maximální svit COB: 250 lm (100% bílá COB) – dosah až 18m – doba svitu až 3h 

Příslušenství: kovový odnímatelný klip, nabíjecí USB kabel. 

Bezpečnostní pokyny: Tato svítilna obsahuje dobíjecí Li-ion baterii, která nemůže být 

vyměněna. 

Upozornění: Než začnete svítilnu používat, přečtěte si pozorně tento manuál. Děti do 12 let 

by měly výrobek používat pod dohledem dospělé osoby. Před výpravou je lépe si zajistit 

náhradní baterie, popř. náhradní svítilnu. Tento výrobek nerozebírejte, ani se nepokoušejte 

jej nijak upravovat. 

Nepoužívejte jej v extrémně chladném nebo horkém prostředí (pod -30 °C nebo nad 60 °C). 

Tento produkt je voděodolný IPX4. Nepoužívejte jej však pod vodou, aby nedošlo k poruše 

zapříčiněné prosakováním vody. 
 

Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let. 

Země původu: Čína 

  Výrobce a dovozce: VARNET s.r.o.  
U Obůrky 5 
67401 Třebíč 
Česká republika 

Technická podpora a servis: 

www.cel-tec.cz / cel-tec@varnet.cz 

mailto:cel-tec@varnet.cz


 

User Manual - Multifunction Flashlight AL500 COB 

Specification: 

Battery: 3,7 V, 700mAh, type: 16340 

LED:  1x 5W Osram P8 / 1x bicolor COB – white, red 

Brightness: 50-500 lm 

Battery lifetime: 1,2 – 3,5 hour  (depends on mode) 

Charging time: 2,5 h 

Charging  Magnetic USB cable – incl.  

Surface treatment:  Anodization 

IP rating:  IPX4  

Size: 2,75 x 8,7 cm 

Weight: 105g incl. battery 

 

Using: After purchasing the product, first charge it using the supplied USB cable. The flashlight can be 

used as a headlamp or can be clipped to clothing or equipment. 

The flashlight has several modes: 1) Spot beam (100%, 500 lm), 2) Spot beam (20%, 100 lm), 3) 

Diffused light (20%, 50lm), 4) Red constant, 5) Red flashing, 6) Off. 

A double press activates the flashing of the spot beam. Press the button to switch between modes. 

Pressing and holding the button switches to constant red. 

Maximum of LED P8: 500 lm (100% LED P8) – range up to 100m – max. time: 1,5h 

Maximum of COB: 250 lm (100% white COB) – range up to 18m – max. time 3h 

Accessories: removable metal clip, USB charging cable.  

Safety instructions: This flashlight contains a rechargeable Li-ion battery that cannot be replaced. 

Caution: Read this manual carefully before using the flashlight. Children under 12 years of age should 

use the product under adult supervision. It is better to secure spare batteries before the trip, or 

replacement lamp. Do not disassemble or attempt to modify this product. Do not use in an extremely 

cold or hot environment (below -30 °C or above 60 °C). This product is water-resistant IPX4. 

However, do not use it under water to avoid damage caused by water leakage. 

 

Warning: Not intended for children under 3 years.  

Made in China 

Technical support and service: 

www.cel-tec.cz / cel-tec@varnet.cz Producer and Importer to EU: VARNET s.r.o.  
U Oburky 5 
67401 Trebic 
Czech Republic  
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