
Before using the lamp:
• Please read the instructions care-

fully.
• Follow the precautions for use.
Failure to observe these warnings 
may result in serious injury or 
death.
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Před použitím čelovky : 
• Přečtěte si pozorně instrukce   

K užívání.
• Dodržujte návod k použití
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Nedodržení těchto instrukcí 
může způsobit vážné poškození 
zdraví.
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Záruky STOOTS čelovek a příslušenství
STOOTS lamp & accessories warranty
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CZ1. Provoz lampy

1. Práce s lampou
A. Zašroubujte baterii Easylock do těla čelovky. Když je baterie pevně zašroubována, LED diody se rozsvítí jedna po druhé. 
B. Vložte popruh do držáku Easylock. Pěna na držáku by měla být v kontaktu s čelem. 
C. Zasuňte lampu do držáku Easylock.
D. Nakloňte lampu v držáku easylocku kolem jeho válcové části. Můžete držák přihnout, aby byl těsnější. Hliník držáku je flexibilní materiál.
E. Odemkněte bezpečnostní aretaci. Po odemknutí aretace máte přístup k ovládání osvětlovacích režimů stisknutím levé přední části čelovky. 
Lampa musí být přepravována nebo uložena s uzamknutou aretací. 
F. Uchytněte lampu na různé držáky. 
G. Přístup k různým režimům. Přejděte na další úroveň (silnější) a zpět na předchozí úroveň (méně výkonný)  jedním krátkým kliknutím. Klasický 
režim: Toto Schéma označuje různé úrovně výkonu v lumenech, příslušné autonomie v hodinách a přibližné rozsahy v metrech. Skrytý režim: 
přístupný Po dlouhém stisknutí, když je lampa vypnuta. Tento diagram označuje Různé slabé úrovně (stabilní bílá, stabilní červená a blikající 
červená).
Varování: Lampa je klasifikovaná s rizikem 2 podle IEC 62471. Toto je mírné riziko. Nicméně optické záření emitované lampou může být 
nebezpečné. 
H. Ovládání světla. Elektronika neustále měří úroveň nabití baterie. v jakémkoli režimu a když dosáhne 10% kapacity baterie, intenzita světla již 
není regulována a pomalu klesá, dokud nedosáhne několika lumenů. Jakmile je minimální stav nabití baterie, je dosaženo minimálního prahu, 
lampa bliká před vypnutím. Poté můžete přepnout do režimu přežití ručně jeho zapnutím přístupem do skrytého režimu.
2. Informace o baterii Easylock
Používejte pouze Stoots Easylock 18 baterii. Ujistěte se, že O-kroužek baterie (zobrazený v modré barvě) je namazaný silikonovým tukem, jakmile 
bude vyjmutí baterie obtížné. Těsnění může být i poškozeno, potom ho vyměňte.
A. Lampa a baterie by se měly používat při teplotě mezi -30 °C a +50 °C.
B. Nepokládejte lampu a její baterii na holé kovové předměty, abyste se vyhnuli zkratům.
C. Nevystavujte ohni.
D. Nevystavujte zbytečně kapalině.
E. Nenechávejte v dosahu dětí.
F. Nerozbíjejte baterii, může explodovat nebo uvolňovat toxické materiály.

3. Informace o nabíječce
Používejte pouze kabely a nabíječky Stoots. Připojte nabíječku k portu USB, který dodává alespoň 1A na 5V (počítač, napájecí adaptér USB, 
nabíječka smartphonu ...). Oranžové světlo označuje, že baterie Easylock je připojena a nabíjená. Nabíjení je kompletní, když se světlo přepne na 
zelenou barvu (asi 4h při 1A). 
Hekla 3 Baterie Easylock může zůstat připojena k nabíječce i potom, co je nabíjení kompletní. Baterie Easylock lze dobít, i když nejsou zcela vybity. 
Ideálně, každý rok by měly být prováděny 2 až 3 cykly nabití a vybití. 
Upozornění: Nenechávejte téměř prázdnou baterii Easylock po dobu několika měsíců. 
4. Obecné informace
A. Když je čelovka zapnutá. Nesměřujte paprsek lampa do očí jiné osoby. Lampa není vhodná pro děti. 
B. Ukládejte lampu uzamčenou při teplotě mezi -20 ° C a +30 °C. 
C. Hliníkový blok působí jako chladič k rozptýlení tepla generovaného LED diodou. Při plném výkonu, když je vnější teplota vysoká, ve statické 
poloze nebo s omezeným pohybem, může dosáhnout relativně vysoké teploty. Kontakt s kůží může vést k popáleninám.
D. Lampa je vodotěsná pouze tehdy, je li baterie pevně zašroubována. Lampa není navržena tak, aby fungovala v hluboké vodě po dobu několika 
hodin.
E. Lampa s pevně zašroubovanou baterií může být propláchnuta vodou. Vyvarujte se tlakové vody. Po čištění nebo použití ve vlhké atmosféře 
vysušte lampu (vzduch, hadřík) 
F. Během provozu lampa generuje velmi slabé magnetické pole. V krátké vzdálenosti (méně než 10 cm) může narušit magnetická zařízení, jako 
jsou kompasy, Detekční zařízení, mapovací zařízení ... 
G. LED diody, elektronické obvody a baterie by neměly být zlikvidovány s domácím odpadem. Umístěte je do recyklačních košů poskytovaných pro 
tento účel v souladu s příslušnými místními předpisy.
5. Odpovědnost
Stoots neodpovídá za žádné přímé, nepřímé nebo náhodné důsledky nebo za jiné poškození vzniklé nebo vyplývající z použití této lampy.
6. STOOTS ZÁRUKY
Lampy Stoots mají záruku po dobu 2 let a příslušenství (včetně baterií) po dobu 1 roku proti vadám v materiálech a výrobě. Tato záruka vylučuje 
normální opotřebení, oxidaci, úpravy od vás, nesprávné skladování, nesprávnou údržbu a použití, poškození nehodou, nedbalostí nebo použitím k 
jiným účelům než  pro které je vaše lampa navržena.

OBECNÉ INFORMACE
General information

a. Vysoce výkonné LED – High power LED

b. Ukládání šelovky a baterií –  Lamp and battery storage

c. Vysoká teplota bloku čelovky – High temperature light block
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1. LAMP OPERATION
A. Screw the easyLock battery onto the lamp: When the battery is screwed on tightly, the LEDs will light up one by one.
B. Insert the strap into the easyLock holder: The foam on the holder should be in contact with your forehead.
C. Slide the lamp into the easyLock holder.
D. Tilt the lamp in the easyLock holder around its cylindrical part. You can hard the tight of the holder, the aluminium is a flexible material.
E. Unlock the safety catch: after unlocking the catch, you can access the lighting modes by pressing the paddle. The lamp must be transported or 
stored with the safety catch on.
F. Fix the lamp on different hooks. Find examples of hooks and our easyLock accessories here. Flash the QR code to access it.
G. Accessing the different modes: Go to the next level (more powerful) and back to the previous level (less powerful) with one click. Classic mode: 
this diagram indicates the different power levels in lumens, the respective autonomies in hours and the approximate ranges in meters. Hidden 
mode: accessible after a long press when the lamp is switched off. This diagram indicates the different weak levels (steady white, steady red and 
flashing red). WARNINGS: Lamp classified as risk 2 according to IEC 62471. This is a moderate risk. However, the optical radiation emitted by the 
lamp can be dangerous.
H. Light control: The electronics continuously measure the battery charge level. In any mode, when it reaches 10% of battery, the light intensity is 
no longer regulated and slowly decreases until it reaches a few lumens. Once the minimum battery threshold is reached, the lamp flashes before 
switching off. You can then switch to survival mode manually by turning it back on by accessing the hidden mode.

2. EASYLOCK BATTERY INFORMATION
Only use STOOTS EasyLock 18 batteries. Be sure to grease the battery O-ring (shown here in blue) with silicone grease as soon as removal 
becomes difficult. The seal can be changed if it is damaged.
a. The lamp and battery should be used at a temperature between -30°C and +50°C.
b. Do not store the lamp and its battery bare with metallic objects to avoid short circuits.
c. Do not dispose of in fire.
d. Do not dispose of in liquid.
e. Do not leave within the reach of children.
f. Do not destroy a rechargeable battery, it may explode or release toxic materials.
g. Do not attempt to open or repair it.

3. CHARGER INFORMATION
Only use STOOTS chargers. Connect the charger to a USB port delivering at least 1A at 5V (computer, USB power adapter, smartphone charger...).
The orange light indicates that the easyLock battery is connected and charging. The charge is complete when the light turns green (about 4h at 
1A). 
HEKLA 3
The easyLock battery can remain connected to the charger even after charging is complete. EasyLock batteries can be recharged even if they are 
not completely discharged. Ideally, 2 to 3 complete charge and discharge cycles should be performed every year. WARNINGS: Do not store a 
nearly empty easyLock battery for several months.

4. GENERAL INFORMATION
a. Do not stare into the beam of the lamp when it is on; do not direct the beam of the lamp into the eyes of another person. The lamp is not 
suitable for children.
b. Store the lamp locked, at a temperature between -20°C and +30°C.
c. The aluminium light block acts as a heat sink to dissipate the heat generated by the LEDs. At full power, when the outside temperature is high, 
in a static or confined position, it can reach a relatively high temperature. Contact with the skin can lead to burns.
d. The lamp is only waterproof if the battery has been tightly screwed in. The lamp is not designed to operate in deep water for several hours.
e. The lamp, with the battery tightly screwed in, can be rinsed with water. Avoid water pressure. After cleaning or use in a damp atmosphere, dry 
the lamp (air, cloth) before storing it in a confined area.
f. During operation, the lamp generates a very weak magnetic field. At short distance (less than 10cm), it can possibly disturb magnetic devices 
such as compasses, detection devices, mapping devices...
g. LEDs, electronic circuits and batteries should not be disposed of with household waste. Place them in the recycling bins provided for this 
purpose in accordance with the applicable local regulations.

5. LIABILITY
STOOTS is not liable for any direct, indirect or incidental consequences or any other damage arising or resulting from the use of this lamp.

6. STOOTS WARRANTY
STOOTS lamps are warranted for 2 years and accessories for 1 year against defects in materials and manufacturing. This warranty excludes 
normal wear and tear, oxidation, modifications by you, improper storage, improper maintenance, damage due to accidents, negligence or use 
other than that for which your lamp is designed.
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1. PRÁCE S ČELOVKOU
Lamp Operation

Zašroubujte baterii easylock do těla čelovky
Screw the easyLock battery onto the lampA.

Navlékněte popruh do držáku čelovky
Insert the strap into the easyLock holderB.

Zasuňte čelovku s easylock do držáku
Slide the lamp into the easyLock holder C.

Sklon čelovky nastavíte otáčením za konec easylock
Tilt the lamp in the easyLock holderD.

K hlavě směrem pěnovou částí
Forehead against the foam

Odpor lze zvýšit na držáku  
Harden the tight of the holder

Uvolněte pojistku proti zapnutí
Release the safety catchE.

Připevněte lampu přes easylock držák různými způsoby
Fix the lamp on different easyLock holdersF.

Ovládejte čelovku stiskem přední krajní levé části
Access to the different levelsG.

Lock Unlock

Základní mód 
Classic mode

Krátký stisk 
Quick click

Dlouhý stisk 
Long press

Krátký stisk 
Quick click

Dlouhý stisk 
Long press

LONG PRESS

Regulace světla
Light controlH.

Varování k čelovce
Lamp warnings

Skrytý mód
Hidden mode

Krátký stisk
Quick click

Dlouhý stisk
Long press

Test baterie
Battery test

Červené trvalé
Steady red

Bílé trvalé
Steady white

Červené 
Blikající

Flashing red

LED risk group 2 – IEC 62471

Nesviťte čelovkou přímo do očí
Do not direct the light towards the eyes 

Výkon
Power

Čas
Time

Úroveň nabití < 10%
Battery level < 10%

Elektronická regulace
= konstantní výkon

Neregulováno elektronicky
= Klesající výkon

Konstantní výkon
= elektronická regulace

Snižující se výkon
= neregulováno elektronicky

2. INFORMACE K EASYLOCK
BATERII
EasyLock Battery information

Varování pro easylock baterie
EasyLock battery warnings

Používejte pouze baterie
STOOTS EasyLock 18
Only  use  STOOTS  EasyLock  18  
batteries 

Namažte O-kroužek je li třeba
Nebo jej vyměňte, je li poškozen
Grease the O-ring as soon as necessary and change 
it if damaged

3. INFORMACE K DOBÍJENÍ
Charger information

Varování pro dobíjení
Charger warnings

Používejte pouze STOOTS dobíjecí kabel
Only use STOOTS chargers 

Dobíjecí čas
Charging time

100%

5V         1A      >
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