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Vsebina kompleta/deli
1 Naglavni trak

2 Zadnja luč

3 Nastavitvena zaponka

4 Tipka za način (sprednja luč)

5 Sprednja luč

6 Tipka za vklop/izklop  
(zadnja luč)

7 Obroč leče

8 Prostor za baterije  
(sprednja luč)

9 Pokrov prostora za baterije 
(sprednja luč)

10 Baterija LR 03, 3×

11 Pokrov prostora za baterije 
(zadnja luč)

12 Gumbna baterija CR2032, 2×

Komplet vsebuje 
tri baterije tipa  
LR 03 (AAA) 
in dve litijevi 
gumbni bateriji 
tipa CR2032.

Splošno
Preberite in shranite 
navodila za uporabo

Ta navodila za uporabo 
veljajo za to naglavno  
LED-svetilko. Vsebujejo 
pomembne informacije o 
ravnanju z izdelkom. Zara-

di boljše razumljivosti bomo naglav-
no LED-svetilko v nadaljevanju 
imenovali „naglavna svetilka“. 

Pred začetkom uporabe naglavne 
svetilke skrbno in v celoti preberite 
navodila za uporabo, zlasti varno-
stne napotke. Zaradi neupoštevanja 
teh navodil za uporabo lahko pri-
de do poškodb naglavne svetilke 
ali telesnih poškodb. Navodila za 
uporabo temeljijo na standardih in 
predpisih, ki veljajo v Evropski uniji. 
V tujini upoštevajte tudi predpise in 
zakone posamezne države. Navodila 
za uporabo shranite, da jih boste 
lahko uporabili pozneje. Če naglav-
no svetilko predate tretjim osebam, 
jim hkrati z njo obvezno izročite ta 
navodila za uporabo.

Razlaga znakov
V teh navodilih za uporabo, na 
naglavni svetilki ali na embalaži so 
uporabljeni naslednji simboli in opo-
zorilne besede.

OPOZORILO!

Ta opozorilna beseda označuje 
nevarnost s srednjo stopnjo tvega-
nja, zaradi katere lahko, če se ji ne 
izognemo, pride do smrti ali hudih 
telesnih poškodb.

OBVESTILO!

Ta opozorilna beseda opozarja na 
možnost materialne škode.

Ta simbol označuje 
koristne dodatne  
informacije za 
uporabo.
Izjava o skladnosti 
(glejte poglavje „Izjava 
o skladnosti“): Izdelki, 
označeni s tem simbo-
lom, izpolnjujejo vse 

potrebne predpise Skupnosti v 
Evropskem gospodarskem prostoru.
 Svetlobni vir ustreza 

skupini tveganja 2. 
PREVIDNO: Možno je 
nevarno optično seva-
nje. Ne glejte v aktiven 

svetlobni vir. 

Varnost
Namenska uporaba
Naglavna svetilka je namenjena 
osvetljevanju v notranjih prostorih 
in na prostem. Naglavna svetilka je 
namenjena izključno za zasebno 
uporabo in ni primerna za poslovne 
namene. Naglavna svetilka ni igrača in 
ni primerna za otroke, mlajše od 6 let.
Naglavno svetilko uporabljajte samo 
na način, ki je opisan v teh navodi-
lih za uporabo. Vsakršna drugačna 
uporaba velja za neprimerno in lahko 
privede do materialne škode.
Izdelovalec ali prodajalec ne prevze-
mata nobenega jamstva za škodo, 
nastalo zaradi nenamenske ali na-
pačne uporabe.

Varnostni napotki

OPOZORILO!

Nevarnost eksplozije!
Pri nepravilni uporabi lahko pride do 
eksplozije baterij.

 − Baterij ne izpostavljajte čezmer-
ni toploti, npr. sončni svetlobi, 
ognju ali podobnim virom. Poleg 
tega jih ne segrevajte.

 − Baterije nadomestite le z enakim 
ali enakovrednim tipom baterij.

OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb!
Zaradi nepravilnega ravnanja z nag-
lavno svetilko in baterijami lahko pri-
de do hudih telesnih poškodb.

 − Baterij ne pustite prosto ležati 
naokoli. Otroci ali domače živali 
jih lahko pogoltnejo. V takšnem 
primeru takoj obiščite zdravnika.

OPOZORILO!

Nevarnost poškodb oči in 
mrežnice!
Svetlobni vir ustreza skupini tveganja 2. 

Pozor: Ne glejte v svetlobni vir, saj 
lahko pride do zaslepitev ter poškodb 
mrežnice ali oči.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!
Nestrokovno ravnanje z naglavno 
svetilko in baterijami lahko povzroči 
poškodbe naglavne svetilke in baterij.

 − Po uporabi ali pred čiščenjem 
morate naglavno svetilko 
izklopiti.

 − Naglavne svetilke ne potapljajte 
v vodo ali v druge tekočine.

 − Naglavne svetilke ne približujte 
vročim površinam.

 − Naglavno svetilko naj popravljajo 
samo strokovnjaki.

 − Naglavne svetilke ne uporabljaj-
te v dežju ali v vlažni okolici. Če 
se naglavna svetilka vseeno 
navlaži, jo takoj osušite.

 − Hkrati zamenjajte celoten kom-
plet baterij.

 − Vedno izberite pravilno veli-
kost in tip baterije. Upoštevajte 
navedbe v poglavju Tehnični 
podatki.

 − Prepričajte se, da so baterije 
pravilno vstavljene. Pri tem upo-
števajte polarnost (+ in –).

 − Prazne baterije nemudoma 
odstranite.

 − Pazite, da ne pride do kratkega 
stika baterije.

 − Ne polnite baterij, ki niso primer-
ne za ponovno polnjenje.

 − Preden vstavite baterije, očistite 
kontakte baterij in tudi kontakte 
v napravi.
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Začetek uporabe
Preverite naglavno svetilko 
in vsebino kompleta

1. Preverite, ali so v kompletu vsi 
deli (glejte sliki A, D in E).

2. Preverite, ali so na naglavni sve-
tilki ali posameznih delih vidne 
poškodbe. Če so, naglavne sve-
tilke ne uporabljajte. Obrnite se 
na izdelovalčev servis na naslo-
vu, navedenem na garancijskem 
listu.

Priprava
1. Vstavite priložene baterije 10  in 

gumbne baterije 12  tako, kot je 
opisano v poglavju „Zamenjava 
baterij“.

2. Naglavni trak 1  nastavite na 
velikost svoje glave z nastavit-
veno zaponko 3  tako, da bo 
svetilka udobno in dobro na-
meščena (glejte sliko A).

Uporaba

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb! 
Nepravilno ravnanje z naglavno sve-
tilko lahko povzroči poškodbe.

 − Naglavna svetilka lahko vzdrži 
temperaturo pod -20 °C. 

 − Izognite se ekstremnim tempera-
turnim spremembam.

Vklop/izklop naglavne 
svetilke

1. Pritisnite tipko za način 4 , da 
vklopite sprednjo luč 5   
(glejte sliko A).

2. Pritisnite tipko za vklop/izklop 6  
ter tako vklopite zadnjo luč 2  
(glejte sliko B).

3. Če želite izklopiti sprednjo luč, 
pritisnite tipko za način tako, kot 
je navedeno v tabeli v poglavju 
„Nastavitev načina delovanja“.

4. Če želite izklopiti zadnjo luč, pri-
tisnite tipko za vklop/izklop, kot 
je navedeno v tabeli v poglavju 
„Nastavitev načina delovanja“.

Nastavitev načina 
delovanja

1. Sprednjo luč 5  vklopite tako, 
kot je opisano v poglavju „Vklop/
izklop naglavne svetilke“.

2. Če želite izbrati želeni na-
čin delovanja, pritisnite 
tipko za način 4 :

Pritisnite 1-krat: 100 %

Pritisnite 2-krat: 60 %

Pritisnite 3-krat: 30 %

Pritisnite 4-krat: Utripanje

Pritisnite 5-krat: Izklop
3. Zadnjo luč 2  vklopite tako, kot 

je opisano v poglavju „Vklop/
izklop naglavne svetilke“.

4. Pritisnite tipko za vklop/ 
izklop 6 , da izberete želeni način 
delovanja:

Pritisnite 1-krat: Vklop

Pritisnite 2-krat: Utripanje

Pritisnite 3-krat: Izklop

Nastavitev svetlobnega 
snopa in kota nagiba
Z obračanjem obroča leče brezsto-
penjsko nastavite dolžino svetlobne-
ga snopa (glejte sliko C). 

 − Če obroč leče 7  obračate v sme-
ri urnega kazalca, se svetlobna 
točka in s tem tudi svetlobni kot 
in dolžina svetlobnega snopa 
povečajo.

 − Če obroč leče obračate v naspro-
tni smeri urnega kazalca, zmanj-
šate in izostrite svetlobno točko. 

 − Sprednjo luč 5  potisnite 
navzgor, navzdol ali v nevtralen 
središčni položaj, da prilagodite 
kot nagiba svetlobnega stožca.

Čiščenje in vzdrževanje
Čiščenje

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb! 
Nepravilno ravnanje z naglavno sve-
tilko lahko povzroči poškodbe.

 − Naglavne svetilke nikoli ne 
potapljajte v vodo ali v druge 
tekočine.

 − Za čiščenje ne uporabljajte 
agresivnih čistilnih sredstev, 
krtač s kovinskimi ali najlonskimi 
ščetinami ter ostrih ali kovinskih 
predmetov, kot so noži, trde lopa-
tice in podobno. 

1. Naglavno svetilko po potrebi 
očistite z mehko, rahlo navlaženo 
krpo. 

2. Naglavni trak snemite s sprednje 
luči 5  in zadnje luči 2 , če ga 
želite oprati z mlačno vodo in 
nevtralnim čistilnim sredstvom. 
Naglavni trak lahko operete pri 
največ 30 °C s programom za ob-
čutljivo perilo.

3. Po vsaki uporabi in po pranju 
naglavni trak 1  posušite.

Naglavni trak lahko 
tudi zamenjate. 

Zamenjava baterij

OPOZORILO!

Nevarnost kemičnih razjed!
Tekočina, ki izteče iz baterij, lahko 
povzroči poškodbe.

 − Preprečite stik tekočine iz baterij 
s kožo, očmi in sluznicami.

 − V primeru stika z baterijsko kislino 
prizadeta mesta takoj sperite 
z vodo in poiščite zdravniško 
pomoč.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb! 
Zaradi nepravilnega ravnanja z ba-
terijami lahko pride do poškodb na 
naglavni svetilki.

 − Vstavite samo nove baterije.
 − Vstavite samo baterije enakega 

tipa.
Zamenjava baterij sprednje luči

1. Zrahljajte naglavni trak 1  nad 

pokrovom prostora za  
baterije 8  sprednje luči 5 .

2. Odprite pokrov prostora za  
baterije 9  (glejte sliko D).

3. Odstranite baterije 10 . Vedno 
zamenjajte vse baterije hkrati.

4. Baterije primerno zavrzite  
(glejte poglavje „Odlaganje med 
odpadke“).

5. Vstavite tri nove baterije enakega 
tipa. Pazite na polariteto (+/–).

6. Zaprite prostor za baterije.
7. Zategnite naglavni trak.

Zamenjava baterij zadnje luči
1. Pokrov prostora za baterije 11  

sukajte v nasprotni smeri urnega 
kazalca, da ga snamete  
(glejte sliko E).

2. Odstranite gumbne baterije 12 .
3. Baterije primerno zavrzite (glej-

te poglavje „Odlaganje med 
odpadke“).

4. Vstavite nove baterije enakega 
tipa. Pazite na polariteto (+/–).

5. Pokrov prostora za baterije zno-
va dobro privijte. 

LED-diod zaradi njiho-
ve dolge življenjske 
dobe ni treba 
zamenjati.

Shranjevanje
 − Naglavno svetilko hranite na 
hladnem in suhem mestu.

 − Naglavno svetilko in baterije 
hranite izven dosega otrok.

 − Če naglavne svetilke dalj časa 
ne boste uporabljali, odstranite 
baterije.

Tehnični podatki
Model: 902066/2016

Svetlobni tok sprednje 
luči  
100 %:  
60 %:  
30 %:

 
 
140 lumnov 
95 lumnov 
55 lumnov

Doseg svetlobe*  
100 %:  
60 %:  
30 %:

 
pribl. 150 m 
pribl. 100 m 
pribl. 80 m

Kot osvetlitve lučke  
LED:

 
15°

Lučka LED**: skupina tve-
ganja 2

2 W Cree  
XP-E2 LED

Baterije za sprednjo  
luč:

 
3× baterija 
LR 03 (AAA) 
1,5-voltna

Baterije za zadnjo luč: 2× CR2032
Litijeve 
gumbne ba-
terije 3 V

Teža (brez baterij): pribl. 80 g

Številka izdelka: 93561
Razred zaščite III:

Zaščiteno pred brizgan-
jem vode:

 
IPX4

*pri 100-odstotni zmogljivosti baterije in 
popolni ostrini snopa.

**Pozor: Ne glejte v svetlobni vir.

Izjava o skladnosti
Izjavo o skladnosti ES 
lahko zahtevate na na-
slovu, navedenem na 
garancijskem listu.

Odlaganje med 
odpadke
Odlaganje embalaže med 
odpadke

Embalažo zavrzite 
med odpadke loče-
no po vrstah mate-
rialov. Lepenko in 
karton oddajte med 
odpadni papir, fo-
lije pa med sekun-
darne surovine.

Odlaganje stare naprave 
med odpadke
(Velja v Evropski uniji in drugih 
evropskih državah s sistemi za loče-
no zbiranje sekundarnih surovin.)

Starih naprav ni dovolje-
no odlagati med gospo-
dinjske odpadke! Ko 
naglavne svetilke ni več 
mogoče uporabljati, je 
vsak potrošnik zakonsko 

obvezan, da stare naprave odda 
ločeno od gospodinjskih odpad-
kov, npr. na zbirnem mestu občine/
dela mesta, kjer stanuje. Tako se za-
gotovi strokovno recikliranje starih 
naprav in preprečijo negativni vplivi 
na okolje. Električne naprave so zato 
označene s tukaj prikazanim 
simbolom.

Baterij in akumulatorskih baterij 
ni dovoljeno odlagati med gospo-
dinjske odpadke!
 Kot potrošnik ste zakon-

sko obvezani, da vse bate-
rije in akumulatorske 
baterije, ne glede na to, ali 
vsebujejo škodljive sno-
vi** ali ne, oddate na zbir-

nem mestu v svoji občini/mestni 
četrti ali v trgovini, da se jih lahko 
odstrani na okolju prijazen način. 
** z naslednjimi oznakami: Cd = kadmij, 
Hg = živo srebro, Pb = svinec

Preizkusite zdaj
S pametnim telefonom preprosto 
optično preberite naslednjo kodo QR 
in izvedite več o Hoferjevem izdelku, 
ki ste ga kupili.*

*  Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški 
povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše 
naročnine.

Ta navodila za uporabo lahko z naše 
spletne strani www.ovibell-int.de 
naložite v obliki PDF. 

 


