
Lovecká svítilna Fenix HT18 

Lovecká svítilna Fenix HT18 patří k taktickým svítilnám s největším dosvitem v nabídce. Její
mohutný reflektor nabízí dosvit až 925 metrů a světelný tok až 1500 lumenů (ANSI). Světelným
zdrojem je vysoce výkonná LED XHP35 HI od amerického výrobce Cree. K napájení slouží jeden
Li-ion akumulátor typu 21700 s kapacitou 5000 mAh a zabudovaným nabíjecím USB-C

konektorem (akumulátor je součástí balení), v případě nouze lze k napájení využít i 18650
akumulátor s přibalenou redukcí. LED svítilna Fenix HT18 disponuje celkem pěti funkcemi svícení
bílého světla s výdrží až 61 hodin včetně stroboskopického blikání. V zadní části svítilny je
taktický spínač umožňující okamžitou aktivaci namáčknutím. Navíc je součástí balení i červený

a zelený filtr. Se svítilnou jsou kompatibilní montáže na dlouhou zbraň, vhodný kabelový spínač plánuje výrobce nabízet od února 2020. Fenix HT18 je 
špičkovým světelným nástrojem pro profesionály, lovce a všechny uživatele požadující co nejdelší dosvit do dálky. Všechny parametry svítilny (světelný tok,
doba provozu na baterie, vodotěsnost, dosvit a nárazuvzdornost) jsou změřeny v souladu s normou ANSI/NEMA FL 1-2009.

Parametry lovecké svítilny Fenix HT18

• Je použita prémiová LED Cree XHP35 HI s životností 50000 hodin. 

• Osm režimů svícení: 1500 lumenů (1,6 hodiny) -> 500 lumenů (4,25 hodiny) -> 150 lumenů (20,25 hodin) -> 30 lumenů (61 hodin) -> Stroboskop

1500 lumenů 

• Velký hladký reflektor pro světelný kužel s dosvitem 925 metrů (214187 cd). Dosvit s barevnými filtry je přes 300 metrů. 

• Časy výdrže jsou měřeny s nabíjecí 21700 li-ion baterií s kapacitou 5000 mAh. 
• Elektronika s digitální konstantní regulací výkonu, ochranou proti opačnému vložení baterií a ochranou proti příliš hlubokému vybití akumulátoru. 

• K napájení slouží jeden Li-ion akumulátor 21700 5000 mAh (součástí balení je varianta s USB-C konektorem), v nouzi lze s přibalenou redukcí 

využít i jeden Li-ion akumulátor 18650 (s ním se max. výkon sníží na 1100 lumenů). 
• Rozměry 18,4 cm (délka) x 6,8 cm (průměr hlavy) x 2,6 cm (průměr těla). 
• Inteligentní ochrana proti přehřátí: pokud teplota LED překročí 65 stupňů, svítilna automaticky sníží výkon. 
• Svítilna má paměť a lze ji zapnout v posledním nastaveném režimu (neplatí pro zábleskový režim). 
• Tělo svítilny vyrobeno z leteckého tvrzeného hliníku, hlava svítilny doplněna o úderný ráfek. 
• Odolný těžce poškrábatelný povrch - Type III hard anodized. 
• Nárazuvzdorná pádům z výšky 1 metr. 
• Lichoběžníkové závity vysoce odolné vůči opotřebení. 
• Hmotnost 220 gramů (bez akumulátoru) resp. 292,5 gramu (včetně akumulátoru). 
• Vodotěsná a prachotěsná dle standardu IP68 (testováno pod vodou v hloubce 2 metry). 
• Tvrzená ultra čistá skleněná čočka s antireflexním povrchem. 

• Baterie uloženy mezi dvěma pružinami - bez problémů snáší zpětné rázy při použití na zbrani. 

• Taktický vypínač na konci svítilny (funkce okamžitého zapnutí/vypnutí - momentary on/off). 
• Ke svítilně je přiložen akumulátor ARB-L21-5000U, nabíjecí USB-C kabel, zelený filtr, červený filtr, šňůrka na zápěstí, pouzdro na opasek, 

náhradní o-kroužek, náhradní krytka spínače, redukce ALF-18 pro použití akumulátoru 18650. 
• Se svítilnou je kompatibilní i následující příslušenství: montáž na zbraňovou lištu ALG-01, rychloupínací montáž na lištu ALG-00, stranová 

montáž, montáž na hlaveň, magnetická montáž na hlaveň, plastová magnetická montáž na hlaveň, montáž svítilny na optiku, kovová montáž na 
optiku. 

• Kompatibilní kabelový spínač plánuje výrobce nabízet od února 2020. 

 Ovládání lovecké svítilny Fenix HT18

Pro zapnutí zmáčknete hlavní vypínač umístěný na konci svítilny, pro okamžitou aktivaci tlačítko namáčkněte. Stiskem bočního tlačítka můžete kdykoliv 
během provozu přepínat mezi režimy výkonu. Pro aktivaci stroboskopu je nutno podržet boční tlačítko po dobu 0,8 vteřiny. Po dalším krátkém stisku se 
svítilna vrátí do původního režimu. Svítilna si pamatuje poslední navolený režim (funguje pouze u režimů stálého svícení).Upozornění na vybité baterie - 
svítilna postupně automaticky přepne do nejnižšího režimu a indikátor v bočním tlačítku začne červeně blikat.Indikace stavu nabití baterií - při každém 
zapnutí se aktivuje na tři vteřiny indikační LED v bočním tlačítku svítilny. Pokud indikační dioda svítí zeleně je baterie nabita na více než 85%. Zelené 
blikání znamená 50-85% kapacity. Pokud svítí červeně, je nabita na 25-50%. Červené blikání značí, že zbývá méně než 25% kapacity baterie. (funguje 
pouze při použití Li-ion akumulátorů 21700 a 18650). Inteligentní ochrana proti přehřátí - pokud vzroste teplota svítilny nad 65°C, tak začne automaticky 
snižovat výkon v pozvolných krocích dokud se nedosáhne 800 lumenů. Jakmile teplota svítilny klesne pod 65°C, tak se výkon opět automaticky zvýší na 
původní úroveň. Provoz na nejvyšší režim výkonu tak není omezen časově, ale pouze teplotou.

 Upozornění

• Používejte pouze kvalitní nabíjecí Li-ion akumulátory s ochrannou elektronikou. 
• Vkládejte baterie kladným pólem směrem k hlavě svítilny. 
• Pokud se ochranné gumové kroužky po delší době používání jeví poškozené, vyměňte je. Kroužky je třeba také promazávat, aby nedocházelo k 

erozi gumy. Dodržováním těchto pravidel bude svítilna správně chráněna proti vodě. 
• Pokud svítilna bliká, nepřepíná na vyšší režimy výkonu či se nerozsvítí, může to být jedním z následujících důvodů: 

• Akumulátor je téměř vybitý – nabijte ho, nebo vyměňte. 
• Kontakty uvnitř svítilny jsou znečištěné – očistěte je vatičkou namočenou v alkoholu. 
• Hlava, tělo či zadní část svítilny jsou uvolněné, dotáhněte je. 

Záruka

Záruka pět let na svítilnu, dva roky na akumulátor.
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• Hlava, tělo či zadní část svítilny jsou uvolněné, dotáhněte je. 

Záruka

Záruka pět let na svítilnu, dva roky na akumulátor.

Lovecká svítilna Fenix HT18 

Lovecká svítilna Fenix HT18 patří k taktickým svítilnám s největším dosvitem v nabídce. Její mohutný
reflektor nabízí dosvit až 925 metrů a světelný tok až 1500 lumenů (ANSI). Světelným zdrojem je
vysoce výkonná LED XHP35 HI od amerického výrobce Cree. K napájení slouží jeden Li-ion 
akumulátor typu 21700 s kapacitou 5000 mAh a zabudovaným nabíjecím USB-C konektorem

(akumulátor je součástí balení), v případě nouze lze k napájení využít i 18650 akumulátor s
přibalenou redukcí. LED svítilna Fenix HT18 disponuje celkem pěti funkcemi svícení bílého světla s
výdrží až 61 hodin včetně stroboskopického blikání. V zadní části svítilny je taktický spínač
umožňující okamžitou aktivaci namáčknutím. Navíc je součástí balení i červený a zelený filtr. Se
svítilnou jsou kompatibilní montáže na dlouhou zbraň, vhodný kabelový spínač plánuje výrobce nabízet od února 2020. Fenix HT18 je špičkovým 
světelným nástrojem pro profesionály, lovce a všechny uživatele požadující co nejdelší dosvit do dálky. Všechny parametry svítilny (světelný tok, doba 
provozu na baterie, vodotěsnost, dosvit a nárazuvzdornost) jsou změřeny v souladu s normou ANSI/NEMA FL 1-2009.

Parametry lovecké svítilny Fenix HT18

• Je použita prémiová LED Cree XHP35 HI s životností 50000 hodin. 

• Osm režimů svícení: 1500 lumenů (1,6 hodiny) -> 500 lumenů (4,25 hodiny) -> 150 lumenů (20,25 hodin) -> 30 lumenů (61 hodin) -> Stroboskop

1500 lumenů 

• Velký hladký reflektor pro světelný kužel s dosvitem 925 metrů (214187 cd). Dosvit s barevnými filtry je přes 300 metrů. 

• Časy výdrže jsou měřeny s nabíjecí 21700 li-ion baterií s kapacitou 5000 mAh. 
• Elektronika s digitální konstantní regulací výkonu, ochranou proti opačnému vložení baterií a ochranou proti příliš hlubokému vybití akumulátoru. 

• K napájení slouží jeden Li-ion akumulátor 21700 5000 mAh (součástí balení je varianta s USB-C konektorem), v nouzi lze s přibalenou redukcí 

využít i jeden Li-ion akumulátor 18650 (s ním se max. výkon sníží na 1100 lumenů). 
• Rozměry 18,4 cm (délka) x 6,8 cm (průměr hlavy) x 2,6 cm (průměr těla). 
• Inteligentní ochrana proti přehřátí: pokud teplota LED překročí 65 stupňů, svítilna automaticky sníží výkon. 
• Svítilna má paměť a lze ji zapnout v posledním nastaveném režimu (neplatí pro zábleskový režim). 
• Tělo svítilny vyrobeno z leteckého tvrzeného hliníku, hlava svítilny doplněna o úderný ráfek. 
• Odolný těžce poškrábatelný povrch - Type III hard anodized. 
• Nárazuvzdorná pádům z výšky 1 metr. 
• Lichoběžníkové závity vysoce odolné vůči opotřebení. 
• Hmotnost 220 gramů (bez akumulátoru) resp. 292,5 gramu (včetně akumulátoru). 
• Vodotěsná a prachotěsná dle standardu IP68 (testováno pod vodou v hloubce 2 metry). 
• Tvrzená ultra čistá skleněná čočka s antireflexním povrchem. 

• Baterie uloženy mezi dvěma pružinami - bez problémů snáší zpětné rázy při použití na zbrani. 

• Taktický vypínač na konci svítilny (funkce okamžitého zapnutí/vypnutí - momentary on/off). 
• Ke svítilně je přiložen akumulátor ARB-L21-5000U, nabíjecí USB-C kabel, zelený filtr, červený filtr, šňůrka na zápěstí, pouzdro na opasek, 

náhradní o-kroužek, náhradní krytka spínače, redukce ALF-18 pro použití akumulátoru 18650. 
• Se svítilnou je kompatibilní i následující příslušenství: montáž na zbraňovou lištu ALG-01, rychloupínací montáž na lištu ALG-00, stranová 

montáž, montáž na hlaveň, magnetická montáž na hlaveň, plastová magnetická montáž na hlaveň, montáž svítilny na optiku, kovová montáž na 
optiku. 

• Kompatibilní kabelový spínač plánuje výrobce nabízet od února 2020. 

 Ovládání lovecké svítilny Fenix HT18

Pro zapnutí zmáčknete hlavní vypínač umístěný na konci svítilny, pro okamžitou aktivaci tlačítko namáčkněte. Stiskem bočního tlačítka můžete kdykoliv 
během provozu přepínat mezi režimy výkonu. Pro aktivaci stroboskopu je nutno podržet boční tlačítko po dobu 0,8 vteřiny. Po dalším krátkém stisku se 
svítilna vrátí do původního režimu. Svítilna si pamatuje poslední navolený režim (funguje pouze u režimů stálého svícení).Upozornění na vybité baterie - 
svítilna postupně automaticky přepne do nejnižšího režimu a indikátor v bočním tlačítku začne červeně blikat.Indikace stavu nabití baterií - při každém 
zapnutí se aktivuje na tři vteřiny indikační LED v bočním tlačítku svítilny. Pokud indikační dioda svítí zeleně je baterie nabita na více než 85%. Zelené 
blikání znamená 50-85% kapacity. Pokud svítí červeně, je nabita na 25-50%. Červené blikání značí, že zbývá méně než 25% kapacity baterie. (funguje 
pouze při použití Li-ion akumulátorů 21700 a 18650). Inteligentní ochrana proti přehřátí - pokud vzroste teplota svítilny nad 65°C, tak začne automaticky 
snižovat výkon v pozvolných krocích dokud se nedosáhne 800 lumenů. Jakmile teplota svítilny klesne pod 65°C, tak se výkon opět automaticky zvýší na 
původní úroveň. Provoz na nejvyšší režim výkonu tak není omezen časově, ale pouze teplotou.

 Upozornění

• Používejte pouze kvalitní nabíjecí Li-ion akumulátory s ochrannou elektronikou. 
• Vkládejte baterie kladným pólem směrem k hlavě svítilny. 
• Pokud se ochranné gumové kroužky po delší době používání jeví poškozené, vyměňte je. Kroužky je třeba také promazávat, aby nedocházelo k 

erozi gumy. Dodržováním těchto pravidel bude svítilna správně chráněna proti vodě. 
• Pokud svítilna bliká, nepřepíná na vyšší režimy výkonu či se nerozsvítí, může to být jedním z následujících důvodů: 

• Akumulátor je téměř vybitý – nabijte ho, nebo vyměňte. 
• Kontakty uvnitř svítilny jsou znečištěné – očistěte je vatičkou namočenou v alkoholu. 
• Hlava, tělo či zadní část svítilny jsou uvolněné, dotáhněte je. 

Záruka

Záruka pět let na svítilnu, dva roky na akumulátor.



Lovecké svietidlo Fenix HT18 

Lovecká svietidlo Fenix HT18 patrí k taktickým svetlám s najväčším dosvitom v ponuke.
Jeho mohutný reflektor ponúka dosvit až 925 metrov a svetelný tok až 1500 lúmenov
(ANSI). Svetelným zdrojom je vysoko výkonná LED XHP35 HI od amerického výrobcu Cree.
Na napájanie slúži jeden Li-ion akumulátor typu 21700 s kapacitou 5000 mAh a
zabudovaným nabíjacím USB-C konektorom (akumulátor je súčasťou balenia), v prípade
núdze možno k napájaniu využiť aj 18650 akumulátor s pribalenou redukciou. LED svietidlo
Fenix HT18 disponuje celkom piatimi režimami svietenia bieleho svetla s výdržou až 61
hodín vrátane stroboskopického blikania. V zadnej časti svietidla je taktický spínač 
umožňujúci okamžitú aktiváciu pridržaním. Naviac je súčasťou balenia aj červený a
zelený filter. So svietidlom sú kompatibilné montáže na dlhú zbraň, vhodný káblový spínač plánuje výrobca ponúkať od februára 2020. Fenix 
HT18 je špičkovým svetelným nástrojom pre profesionálov, lovcov a všetkých užívateľov požadujúcich čo najdlhší dosvit a viditeľnosť do 
diaľky.Všetky parametre svietidla (svetelný tok, doba prevádzky na batérie, vodotesnosť, dosvit a nárazuvzdornosť) sú zmerané v súlade s 
normou ANSI/NEMA FL 1-2009.

Parametre loveckého svietidla Fenix HT18:    

• Je použitá prémiová LED Cree XHP35 HI so životnosťou 50000 hodín svietenia.

• Osem režimov svietenia: 1500 lúmenov (1,6 hodiny) -> 500 lúmenov (4,25 hodiny) -> 150 lúmenov (20,25 hodín) -> 30 lúmenov (61 hodín) -> 
Stroboskop 1500 lúmenov

• Veľký hladký reflektor pre svetelný kužeľ s dosvitom 925 metrov (214187 cd). Dosvit s farebnými filtrami je cez 300 metrov.
• Časy výdrže sú merané s nabíjateľnou 21700 li-ion batériou s kapacitou 5000 mAh.
• Elektronika s digitálnou konštantnou reguláciou výkonu, ochranou proti opačnému vloženiu batérií a ochranou proti príliš hlbokému vybitiu 

akumulátora.

• Na napájanie slúži jeden Li-ion akumulátor 21700 5000 mAh (súčasťou balenia je variant s USB-C konektorom), v núdzi možno s pribalenou 
redukciou využiť aj jeden Li-ion akumulátor 18650 (s ním sa max. výkon zníži na 1100 lúmenov).

• Rozmery 18,4 cm (dĺžka) x 6,8 cm (priemer hlavy) x 2,6 cm (priemer tela).
• Inteligentná ochrana proti prehriatiu: pokiaľ teplota svietidla prekročí 65 stupňov, svietidlo automaticky zníži výkon.
• Svietidlo má pamäť a možno ho zapnúť v poslednom nastavenom režime (neplatí pre zábleskový režim).
• Telo svietidla je vyrobené z leteckého tvrdeného hliníka, hlava svietidla je doplnená o úderný ráfik.

• Odolný ťažko poškrabateľný povrch - Type III hard anodized.
• Nárazuvzdorné pádom z výšky 1 meter. 
• Lichobežníkové závity vysoko odolné voči opotrebeniu.
• Hmotnosť 220 gramov (bez akumulátora) resp. 292,5 gramu (vrátane akumulátora).
• Vodotesná a prachotesná podľa štandardu IP68 (testované pod vodou v hĺbke 2 metre).
• Tvrdená ultra čistá sklenená šošovka s antireflexným povrchom.

• Batérie uložené medzi dvoma pružinami - bez problémov znáša spätné rázy pri použití na zbrani.

• Taktický vypínač na konci svetla (funkcia okamžitého zapnutia/vypnutia - momentary on/off).
• Ku svietidlu je priložený akumulátor ARB-L21-5000U, nabíjací USB-C kábel, zelený filter, červený filter, šnúrka na zápästie, puzdro na opasok, 

náhradný o-krúžok, náhradná krytka spínača, redukcia ALF-18 pre použitie akumulátora 18650.
• So svietidlom je kompatibilné aj nasledujúce príslušenstvo: montáž na zbraňovú lištu ALG-01, rýchloupínacia montáž na lištu ALG-00, stranová 

montáž, montáž na hlaveň, magnetická montáž na hlaveň, plastová magnetická montáž na hlaveň, montáž svietidla na optiku, kovová montáž na
optiku.

• Kompatibilný káblový spínač plánuje výrobca ponúkať od februára 2020.

Použitie:

Pre zapnutie stlačte hlavný spínač umiestnený na konci svietidla, pre okamžitú aktiváciu tlačidlo pridržte. Stlačením bočného tlačidla môžete 
kedykoľvek počas prevádzky prepínať medzi režimami výkonu. Pre aktiváciu stroboskopu je nutné podržať bočné tlačidlo po dobu 0,8 sekundy. 
Po ďalšom krátkom stlačení sa svietidlo vráti zo stroboskopu do pôvodného režimu. Svietidlo si pamätá posledný navolený režim (funguje len na 
režimy stáleho svietenia).

Indikácia stavu nabitia batérií - pri každom zapnutí sa aktivuje na tri sekundy indikačná LED v bočnom tlačidle svietidla. Ak indikačná dióda 
svieti zeleno, je batéria nabitá na viac ako 85%. Zelené blikanie znamená 50-85% kapacity. Ak svieti na červeno, je nabitá na 25-50%. Červené 
blikanie značí, že zostáva menej ako 25% kapacity batérie. (Indikácia funguje iba pri použití Li-ion akumulátorov 21700 a 18650).
Upozornenie na vybité batérie - svietidlo postupne automaticky prepne do najnižšieho režimu a indikátor v bočnom tlačidle začne červeno 
blikať.
Inteligentná ochrana proti prehriatiu - ak vzrastie teplota svietidla nad 65°C, tak začne automaticky znižovať výkon v pozvoľných krokoch, kým 
sa nedosiahne 800 lúmenov. Akonáhle teplota svietidla klesne pod 65°C, tak sa výkon opäť automaticky zvýši na pôvodnú úroveň. Prevádzka na 
najvyšší režim výkonu tak nie je obmedzená časovo, ale iba teplotou.

Upozornenie:

• Používajte len kvalitné nabíjateľné Li-ion akumulátory s ochrannou elektronikou.
• Vkladajte batérie kladným pólom smerom k hlave svietidla.

• Ak sa ochranné gumené krúžky po dlhšej dobe používania javia poškodené, vymeňte ich. Krúžky treba tiež premazávať, aby nedochádzalo k 
erózii gumy. Dodržiavaním týchto pravidiel bude svietidlo správne chránené proti vode.

• Ak svietidlo bliká, neprepína na vyššie režimy výkonu, alebo sa nerozsvieti, môže to byť jedným z nasledujúcich dôvodov:
• Akumulátor je takmer vybitý - nabite ho alebo vymeňte.
• Kontakty vnútri svietidla sú znečistené - očistite ich vatičkou namočenou v alkohole.
• Hlava, telo či zadná časť svietidla sú uvoľnené, dotiahnite ich.

Záruka:

Záruka päť rokov na svietidlo, dva roky na akumulátor.

Lovecké svietidlo Fenix HT18 

Lovecká svietidlo Fenix HT18 patrí k taktickým svetlám s najväčším dosvitom v ponuke.
Jeho mohutný reflektor ponúka dosvit až 925 metrov a svetelný tok až 1500 lúmenov
(ANSI). Svetelným zdrojom je vysoko výkonná LED XHP35 HI od amerického výrobcu Cree.
Na napájanie slúži jeden Li-ion akumulátor typu 21700 s kapacitou 5000 mAh a
zabudovaným nabíjacím USB-C konektorom (akumulátor je súčasťou balenia), v prípade
núdze možno k napájaniu využiť aj 18650 akumulátor s pribalenou redukciou. LED svietidlo
Fenix HT18 disponuje celkom piatimi režimami svietenia bieleho svetla s výdržou až 61
hodín vrátane stroboskopického blikania. V zadnej časti svietidla je taktický spínač 
umožňujúci okamžitú aktiváciu pridržaním. Naviac je súčasťou balenia aj červený a
zelený filter. So svietidlom sú kompatibilné montáže na dlhú zbraň, vhodný káblový spínač plánuje výrobca ponúkať od februára 2020. Fenix 
HT18 je špičkovým svetelným nástrojom pre profesionálov, lovcov a všetkých užívateľov požadujúcich čo najdlhší dosvit a viditeľnosť do 
diaľky.Všetky parametre svietidla (svetelný tok, doba prevádzky na batérie, vodotesnosť, dosvit a nárazuvzdornosť) sú zmerané v súlade s 
normou ANSI/NEMA FL 1-2009.

Parametre loveckého svietidla Fenix HT18:    

• Je použitá prémiová LED Cree XHP35 HI so životnosťou 50000 hodín svietenia.

• Osem režimov svietenia: 1500 lúmenov (1,6 hodiny) -> 500 lúmenov (4,25 hodiny) -> 150 lúmenov (20,25 hodín) -> 30 lúmenov (61 hodín) -> 
Stroboskop 1500 lúmenov

• Veľký hladký reflektor pre svetelný kužeľ s dosvitom 925 metrov (214187 cd). Dosvit s farebnými filtrami je cez 300 metrov.
• Časy výdrže sú merané s nabíjateľnou 21700 li-ion batériou s kapacitou 5000 mAh.
• Elektronika s digitálnou konštantnou reguláciou výkonu, ochranou proti opačnému vloženiu batérií a ochranou proti príliš hlbokému vybitiu 

akumulátora.

• Na napájanie slúži jeden Li-ion akumulátor 21700 5000 mAh (súčasťou balenia je variant s USB-C konektorom), v núdzi možno s pribalenou 
redukciou využiť aj jeden Li-ion akumulátor 18650 (s ním sa max. výkon zníži na 1100 lúmenov).

• Rozmery 18,4 cm (dĺžka) x 6,8 cm (priemer hlavy) x 2,6 cm (priemer tela).
• Inteligentná ochrana proti prehriatiu: pokiaľ teplota svietidla prekročí 65 stupňov, svietidlo automaticky zníži výkon.
• Svietidlo má pamäť a možno ho zapnúť v poslednom nastavenom režime (neplatí pre zábleskový režim).
• Telo svietidla je vyrobené z leteckého tvrdeného hliníka, hlava svietidla je doplnená o úderný ráfik.

• Odolný ťažko poškrabateľný povrch - Type III hard anodized.
• Nárazuvzdorné pádom z výšky 1 meter. 
• Lichobežníkové závity vysoko odolné voči opotrebeniu.
• Hmotnosť 220 gramov (bez akumulátora) resp. 292,5 gramu (vrátane akumulátora).
• Vodotesná a prachotesná podľa štandardu IP68 (testované pod vodou v hĺbke 2 metre).
• Tvrdená ultra čistá sklenená šošovka s antireflexným povrchom.

• Batérie uložené medzi dvoma pružinami - bez problémov znáša spätné rázy pri použití na zbrani.

• Taktický vypínač na konci svetla (funkcia okamžitého zapnutia/vypnutia - momentary on/off).
• Ku svietidlu je priložený akumulátor ARB-L21-5000U, nabíjací USB-C kábel, zelený filter, červený filter, šnúrka na zápästie, puzdro na opasok, 

náhradný o-krúžok, náhradná krytka spínača, redukcia ALF-18 pre použitie akumulátora 18650.
• So svietidlom je kompatibilné aj nasledujúce príslušenstvo: montáž na zbraňovú lištu ALG-01, rýchloupínacia montáž na lištu ALG-00, stranová 

montáž, montáž na hlaveň, magnetická montáž na hlaveň, plastová magnetická montáž na hlaveň, montáž svietidla na optiku, kovová montáž na
optiku.

• Kompatibilný káblový spínač plánuje výrobca ponúkať od februára 2020.

Použitie:

Pre zapnutie stlačte hlavný spínač umiestnený na konci svietidla, pre okamžitú aktiváciu tlačidlo pridržte. Stlačením bočného tlačidla môžete 
kedykoľvek počas prevádzky prepínať medzi režimami výkonu. Pre aktiváciu stroboskopu je nutné podržať bočné tlačidlo po dobu 0,8 sekundy. 
Po ďalšom krátkom stlačení sa svietidlo vráti zo stroboskopu do pôvodného režimu. Svietidlo si pamätá posledný navolený režim (funguje len na 
režimy stáleho svietenia).

Indikácia stavu nabitia batérií - pri každom zapnutí sa aktivuje na tri sekundy indikačná LED v bočnom tlačidle svietidla. Ak indikačná dióda 
svieti zeleno, je batéria nabitá na viac ako 85%. Zelené blikanie znamená 50-85% kapacity. Ak svieti na červeno, je nabitá na 25-50%. Červené 
blikanie značí, že zostáva menej ako 25% kapacity batérie. (Indikácia funguje iba pri použití Li-ion akumulátorov 21700 a 18650).
Upozornenie na vybité batérie - svietidlo postupne automaticky prepne do najnižšieho režimu a indikátor v bočnom tlačidle začne červeno 
blikať.
Inteligentná ochrana proti prehriatiu - ak vzrastie teplota svietidla nad 65°C, tak začne automaticky znižovať výkon v pozvoľných krokoch, kým 
sa nedosiahne 800 lúmenov. Akonáhle teplota svietidla klesne pod 65°C, tak sa výkon opäť automaticky zvýši na pôvodnú úroveň. Prevádzka na 
najvyšší režim výkonu tak nie je obmedzená časovo, ale iba teplotou.

Upozornenie:

• Používajte len kvalitné nabíjateľné Li-ion akumulátory s ochrannou elektronikou.
• Vkladajte batérie kladným pólom smerom k hlave svietidla.

• Ak sa ochranné gumené krúžky po dlhšej dobe používania javia poškodené, vymeňte ich. Krúžky treba tiež premazávať, aby nedochádzalo k 
erózii gumy. Dodržiavaním týchto pravidiel bude svietidlo správne chránené proti vode.

• Ak svietidlo bliká, neprepína na vyššie režimy výkonu, alebo sa nerozsvieti, môže to byť jedným z nasledujúcich dôvodov:
• Akumulátor je takmer vybitý - nabite ho alebo vymeňte.
• Kontakty vnútri svietidla sú znečistené - očistite ich vatičkou namočenou v alkohole.
• Hlava, telo či zadná časť svietidla sú uvoľnené, dotiahnite ich.

Záruka:

Záruka päť rokov na svietidlo, dva roky na akumulátor.

Lovecké svietidlo Fenix HT18 

Lovecká svietidlo Fenix HT18 patrí k taktickým svetlám s najväčším dosvitom v ponuke.
Jeho mohutný reflektor ponúka dosvit až 925 metrov a svetelný tok až 1500 lúmenov
(ANSI). Svetelným zdrojom je vysoko výkonná LED XHP35 HI od amerického výrobcu Cree.
Na napájanie slúži jeden Li-ion akumulátor typu 21700 s kapacitou 5000 mAh a
zabudovaným nabíjacím USB-C konektorom (akumulátor je súčasťou balenia), v prípade
núdze možno k napájaniu využiť aj 18650 akumulátor s pribalenou redukciou. LED svietidlo
Fenix HT18 disponuje celkom piatimi režimami svietenia bieleho svetla s výdržou až 61
hodín vrátane stroboskopického blikania. V zadnej časti svietidla je taktický spínač 
umožňujúci okamžitú aktiváciu pridržaním. Naviac je súčasťou balenia aj červený a
zelený filter. So svietidlom sú kompatibilné montáže na dlhú zbraň, vhodný káblový spínač plánuje výrobca ponúkať od februára 2020. Fenix 
HT18 je špičkovým svetelným nástrojom pre profesionálov, lovcov a všetkých užívateľov požadujúcich čo najdlhší dosvit a viditeľnosť do 
diaľky.Všetky parametre svietidla (svetelný tok, doba prevádzky na batérie, vodotesnosť, dosvit a nárazuvzdornosť) sú zmerané v súlade s 
normou ANSI/NEMA FL 1-2009.

Parametre loveckého svietidla Fenix HT18:    

• Je použitá prémiová LED Cree XHP35 HI so životnosťou 50000 hodín svietenia.

• Osem režimov svietenia: 1500 lúmenov (1,6 hodiny) -> 500 lúmenov (4,25 hodiny) -> 150 lúmenov (20,25 hodín) -> 30 lúmenov (61 hodín) -> 
Stroboskop 1500 lúmenov

• Veľký hladký reflektor pre svetelný kužeľ s dosvitom 925 metrov (214187 cd). Dosvit s farebnými filtrami je cez 300 metrov.
• Časy výdrže sú merané s nabíjateľnou 21700 li-ion batériou s kapacitou 5000 mAh.
• Elektronika s digitálnou konštantnou reguláciou výkonu, ochranou proti opačnému vloženiu batérií a ochranou proti príliš hlbokému vybitiu 

akumulátora.

• Na napájanie slúži jeden Li-ion akumulátor 21700 5000 mAh (súčasťou balenia je variant s USB-C konektorom), v núdzi možno s pribalenou 
redukciou využiť aj jeden Li-ion akumulátor 18650 (s ním sa max. výkon zníži na 1100 lúmenov).

• Rozmery 18,4 cm (dĺžka) x 6,8 cm (priemer hlavy) x 2,6 cm (priemer tela).
• Inteligentná ochrana proti prehriatiu: pokiaľ teplota svietidla prekročí 65 stupňov, svietidlo automaticky zníži výkon.
• Svietidlo má pamäť a možno ho zapnúť v poslednom nastavenom režime (neplatí pre zábleskový režim).
• Telo svietidla je vyrobené z leteckého tvrdeného hliníka, hlava svietidla je doplnená o úderný ráfik.

• Odolný ťažko poškrabateľný povrch - Type III hard anodized.
• Nárazuvzdorné pádom z výšky 1 meter. 
• Lichobežníkové závity vysoko odolné voči opotrebeniu.
• Hmotnosť 220 gramov (bez akumulátora) resp. 292,5 gramu (vrátane akumulátora).
• Vodotesná a prachotesná podľa štandardu IP68 (testované pod vodou v hĺbke 2 metre).
• Tvrdená ultra čistá sklenená šošovka s antireflexným povrchom.

• Batérie uložené medzi dvoma pružinami - bez problémov znáša spätné rázy pri použití na zbrani.

• Taktický vypínač na konci svetla (funkcia okamžitého zapnutia/vypnutia - momentary on/off).
• Ku svietidlu je priložený akumulátor ARB-L21-5000U, nabíjací USB-C kábel, zelený filter, červený filter, šnúrka na zápästie, puzdro na opasok, 

náhradný o-krúžok, náhradná krytka spínača, redukcia ALF-18 pre použitie akumulátora 18650.
• So svietidlom je kompatibilné aj nasledujúce príslušenstvo: montáž na zbraňovú lištu ALG-01, rýchloupínacia montáž na lištu ALG-00, stranová 

montáž, montáž na hlaveň, magnetická montáž na hlaveň, plastová magnetická montáž na hlaveň, montáž svietidla na optiku, kovová montáž na
optiku.

• Kompatibilný káblový spínač plánuje výrobca ponúkať od februára 2020.

Použitie:

Pre zapnutie stlačte hlavný spínač umiestnený na konci svietidla, pre okamžitú aktiváciu tlačidlo pridržte. Stlačením bočného tlačidla môžete 
kedykoľvek počas prevádzky prepínať medzi režimami výkonu. Pre aktiváciu stroboskopu je nutné podržať bočné tlačidlo po dobu 0,8 sekundy. 
Po ďalšom krátkom stlačení sa svietidlo vráti zo stroboskopu do pôvodného režimu. Svietidlo si pamätá posledný navolený režim (funguje len na 
režimy stáleho svietenia).

Indikácia stavu nabitia batérií - pri každom zapnutí sa aktivuje na tri sekundy indikačná LED v bočnom tlačidle svietidla. Ak indikačná dióda 
svieti zeleno, je batéria nabitá na viac ako 85%. Zelené blikanie znamená 50-85% kapacity. Ak svieti na červeno, je nabitá na 25-50%. Červené 
blikanie značí, že zostáva menej ako 25% kapacity batérie. (Indikácia funguje iba pri použití Li-ion akumulátorov 21700 a 18650).
Upozornenie na vybité batérie - svietidlo postupne automaticky prepne do najnižšieho režimu a indikátor v bočnom tlačidle začne červeno 
blikať.
Inteligentná ochrana proti prehriatiu - ak vzrastie teplota svietidla nad 65°C, tak začne automaticky znižovať výkon v pozvoľných krokoch, kým 
sa nedosiahne 800 lúmenov. Akonáhle teplota svietidla klesne pod 65°C, tak sa výkon opäť automaticky zvýši na pôvodnú úroveň. Prevádzka na 
najvyšší režim výkonu tak nie je obmedzená časovo, ale iba teplotou.

Upozornenie:

• Používajte len kvalitné nabíjateľné Li-ion akumulátory s ochrannou elektronikou.
• Vkladajte batérie kladným pólom smerom k hlave svietidla.
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