


Děkujeme, že jste si vybrali potápěčské světlo TECLINE TECLIGHT.
Při používání svítilny si přečtěte následující pokyny a postupujte podle nich. Tím 
prodloužíte její životnost. Pokud máte nějaké dotazy, navštivte naše webové 
stránky www.teclinediving.eu nebo nás kontaktujte e-mailem: scubatech@
scubatech.pl.

ÚČEL:
Svítilna TECLINE TECLIGHT je primárně potápěčské světlo určeno k používání ve 
vodě.
Můžete si vybrat jeden ze 3 světelných režimů:
1. Režim komunikace – 1300 lm, úhel paprsku: 6°
2. Kombinovaný režim (komunikace + video) - 3900 lm, paprsek, úhel: 6° + 120°
3. Video režim - 2600 lm, úhel paprsku: 120°
Při použití lampy na souši používejte pouze režim komunikace. Zabráníte tak 
přehřátí LED a ušetříte energii.

Abyste zabránili přehřátí a poškození lampy na souši, použijte režim videa 
pouze při kontrole lampy (max. 1 minuta). Před použitím lampy zkontroluj-
te její utěsnění, tj. zkontrolujte, zda jsou všechny části utěsněné o-kroužky 
správně utaženy. Ujistěte se, že je připojovací kabel řádně utažen. O-kroužky 
nesmí být znečištěny. Jakékoli jejich poškození, např. škrábance, praskliny, 
může způsobit průnik vody dovnitř a následně poškození lampy.

ZAPNUTÍ, VYPNUTÍ, ZMĚNA SVĚTELNÉHO REŽIMU:
Zapnutí pomocí spínače umístěného na zadní straně hlavy světla. Tímhle 
spínačem také měníte světelné režimy. Chcete-li lampu aktivovat, připojte ba-
terii k hlavě a poté krátce stiskněte spínač (umístěný vzadu na hlavě lampy). 
Lampa se vypne delším přidržením spínače (min. 3 sekundy).

Změna světelného režimu:

Jedno stlačení spínače = komunikační režim.
Další (následující) stlačení spínače = kombinovaný režim (komunikace + video).
Další (následující) stlačení spínače = video režim
Tato sekvence se opakuje po každém dalším stlačení spínače.

Vypnutí lampy:

Držte spínač stisknutý, dokud lampa nezhasne (déle než 3 sekundy).
Nejmenší spotřebu baterie má komunikační režim. Kombinovaný režim má spo-
třebu větší a v režimu video se baterie vybíjí nejrychleji.
Lampa TECLINE TECLIGHT je vybavena regulačním systémem vybíjení. Před 
nadměrným vybitím baterie vydává světlo varování. To vám umožní bezpeční a 
optimální řízení používání lampy a zajistit optimální dobu svícení.

VAROVÁNÍ PŘED VYBITÍM BATERIE
Baterie je chráněna před vybitím systémem, který přepíná baterku do úspor-
ného režimu, když je baterie nabitá na 10 %. Když baterie dosáhne 10 %, svítilna 
to signalizuje přepnutím mezi komunikačním a video režimem několikrát. Poté 
se automaticky přepne do komunikačního režimu a sníží spotřebu o 50 %. To 
vám umožní bezpečně dokončit ponor. V takovém případě je třeba baterii nabít. 
Je možné pokračovat v používání světla v nouzovém režimu, ale pamatujte, že 
lampa bude fungovat pouze asi 60 minut.

MONTÁŽ:
Kanystr TECLINE TECLIGHT lze připevnit na postroj. Protáhněte bederní popruh 
přes smyčku na kanystru a zajistěte ho další přezkou na opasek. V SideMount 
konfiguraci umístění kanystru závisí na typu křídla. Chcete-li chránit kabel před 
ostrými ohyby, ujistěte se, že používáte lampu s volitelným konektorem o úhlu 
90 °, když se potápíte s SM konfigurací.
Držte hlavu lampy pomocí integrované Goodman ručky, takže hlava lampy 
spočívá na vrchní straně levé ruky. Tím pádem budete mít během ponoru obě 
ruce volné. Ujistěte se, že jste si ručku přizpůsobili na vaši ruku, abyste předešli 
možný ztrátě.
Goodmanova ručka je vybavena tzv. „DPV kroužkem“.  Ten vám umožňuje doča-
sné držení lampy pravým palcem během používání skútru (můžete snadno ma-
nipulovat s výstrojí, např. kontrola SPG levou rukou). Malý otvor na pravé straně 
ručky slouží k navázání karabiny, abyste mohli svítilnu bezpečně odložit, když je 
vypnutá. Smyčka na kabelu těsně za hlavou lampy slouží k dočasnému odložení 
(pomocí dvoukarabiny), když je světlo zapnuté.



PŘEPRAVA:
Svítilnu TECLINE TECLIGHT je možné bezpečně letecky přepravovat, dokonce i s 
kanystrem. Měla by být uložena v příručním zavazadle, hlava a kanystr zvlášť. 
Svítilna musí být dobře chráněna před nárazy a pády. Před letem si přečtěte 
pokyny dopravce pro přepravu Li-Ion baterií. Přeprava elektrických zařízení 
napájených z baterií je regulována zvláštními směrnicemi. Před cestováním 
letadlem si prosím přečtěte místní předpisy. Pro více informací kontaktujte 
zástupce vybrané letecké společnosti.

Nabíjení:
Vždy používejte originální nabíječku od firmy TECLINE. Po použití jiné nabíječky 
dojde k ztrátě záruky na baterii. Nabíječky dodávané společností TECLINE jsou 
určeny pro konkrétní typy baterie(kapacita baterie, typ článku). Chcete-li nabít 
baterii, odšroubujte ochranní krytku připojovacího kabelu od kanystru. Připojte 
nabíječku k zásuvce a konektor vložte do portu v kanystru.

OPATŘENÍ:
Lampa je silný zdroj světla! Vyhněte se přímému pohledu do světla. Může to 
poškodit váš zrak.
Lampa je také zdrojem UV záření. Nevystavujte kůži přímému působení světla 
dlouhý čas.
Lampa není hračka! Uchovávejte jí mimo dosah dětí.
Lampa je testována do hloubky 150 m.  Překročení tohohle limitu může způsobit 
poškození lampy.
Nepoužívejte lampu, pokud jsou O-kroužky, ochranní obal, kabel, sklo nebo 
kanystr viditelně poškozené.
Doporučuje se pravidelné kontrolovat stav O-kroužků na hlavě a kanystru lam-
py před každým nabíjením.
O-kroužky zajišťují vodotěsnost, takže musí být bez znečištění a poškození 
(škrábance, praskliny...).  Tecline zaručuje vodotěsnost lampy pouze v případě, 
že jsou všechny O-kroužky použity v souladu se specifikacemi výrobce.
Servis lampy může vykonat jen autorizované servisní středisko TECLINE.
Pokud se do hlavy světla nebo do baterie dostane voda, přestaňte lampu po-
užívat a ihned vyhledejte autorizované servisní středisko TECLINE!
Voda uvnitř lampy indikuje znečištění O-kroužků, kabelu nebo jiných součástí.  
V takovém případě musí být světlo zasláno do autorizovaného servisního stře-
diska TECLINE. 

Chraňte baterii před teplotami nad 40 °C. Udržujte lampu mimo přímé sluneční 
světlo a mimo zdroje tepla. Nevystavujte lampu mrazu ani ohni.
Ochranní obal lampy je vyroben z hliníku a polyacetalu (Delrin®). Jako pomocné 
materiály byly použity polykarbonát, PVC plast a pryž NBR.
Elektrické a elektronické komponenty, jakož i interní baterie mohou být nebez-
pečné pro životní prostředí. 
Symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem 
nesmí být nakládáno jako s běžným domovním odpadem. Tento pro-
dukt musí být zlikvidován na vhodném sběrném místě pro použité 
elektrické a elektronické zařízení.
Zajištěním správného skladování a likvidace pomůžete zabránit negativním 
dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Recyklace pomáhá chránit přírod-
ní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci získáte od příslušného místního 
orgánu životního prostředí nebo společnosti zabývající se likvidací odpadu ve 
vašem místě. Po použití by měla být baterie zlikvidována ve speciálním kontej-
neru nebo odeslána k dalšímu zpracování na speciálně určené místo. Řiďte se 
místními předpisy o ochraně životního prostředí.
Hlava TECLINE TECLIGHT je kompatibilní se všemi bateriemi systému 
AMMONITE. Další informace o systému Ammonite naleznete na adrese: 
www.ammonitesystem.com



Materiál
Typ LED

Výkon

Výstup
Úhel paprsku

Teplota světla
Výdrž

Max. operační hloubka
Váha (na souši)
Typ baterie
Doba nabíjení

Eloxovaný hliník / POM C (Delrin)
1x XML II (komunikační režim)
7x XPG II (režim videa)
10 W (komunikační režim)
30 W (režim videa)
Max. 3900 lumenů
6 ° (komunikační režim)
120 ° (režim videa)
6500 Kelvinů
7h (komunikační režim)
2h30’ (režim videa)
1h50’ (režim komunikace + video)
150 m
1 kg (včetně baterie)
Li-Ion 11,1 V, 7 Ah, 75 Wh
2h30’
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