
   

LED svítilna MANKER MK34 - návod k obsluze 

Před prvním uvedením do provozu: 
U modelů s dodávaným akumulátorem sejměte papírovou přepravní nálepku na mínus pólu (spodní straně) baterie. 
Neodstraňujte však žádné ochranné folie z těla baterie! 
Baterii poté plně nabijte. Pokud pro svítilnu používáte vlastní akumulátor, zkontrolujte kompatibilitu dle tabulky v 
originálním manuálu nebo se o vhodném akumulátoru ujistěte v detailech konkrétního modelu na eshopu prodejce. 
Použitím nevhodných baterií/akumulátorů může dojít i k poškození elektroniky a akumulátoru, bez nároku na záruku. 
Instalace baterií 
1. Vložte baterie tak, aby kladný (+) a záporný (-) konec odpovídal schématu na vnitřní straně prostoru pro baterie. 
2. Utáhněte koncovku zarovnáním dvou kovových kolíků na koncovce s odpovídajícími otvory na těle svítilny a otočte 
ve směru hodinových ručiček. 
Tepelná regulace 
Pokročilá technologie inteligentní regulace teploty umožňuje MK34 II dynamicky upravovat výstupní výkon podle její 
teploty. Chladicí žebra jsou také navržena tak, aby bylo dosaženo vynikajícího výkonu odvádění tepla. Zabraňují 
poškození přehřátím a prodlužují jeho životnost. 
*Poznámka:  NEPONOŘUJTE svítilnu do žádné kapaliny, když je zapnutá. Pokud tak učiníte, může dojít k 
neopravitelnému poškození světla v důsledku rozdílu tlaku vzduchu uvnitř a vně tělesa. 

 
Indikátor napájení 
Když je MK34 II zapnutý, vestavěný indikátor napájení pod vnitřním vypínačem bude ukazovat různé kontrolky, které 
indikují zbývající napětí baterie: 

 
Když je napětí baterie > 10,2 V, rozsvítí se modré světlo a trvá 3 sekundy. 
Při napětí baterie 9,6V - 10,2V se rozsvítí fialové světlo a trvá 3 sekundy. 
Zatímco napětí baterie 8,7V - 9,6V, červené světlo stále svítí. 
Když je napětí baterie < 8,7V, svítilna se automaticky vypne. 

 
 
 

Ovládaní: 
ON / OFF 
ON: Když je světlo vypnuté, zapněte jej jedním kliknutím, dlouhým stisknutím, dvojitým nebo trojitým kliknutím na 
spínač. 
VYPNUTO: Když je světlo rozsvícené, jedním kliknutím na vypínač jej vypnete. 
Obecný režim 
Obecný režim: Když je VYPNUTO, jedním kliknutím přejdete do obecného režimu. Stiskněte a podržte vypínač pro 
nastavení 5 obecných úrovní jasu (cyklujte přes „Nízký >Střední1 > Střední2 > Vysoký“ nebo „Vysoký > Střední2 > 
Střední1 > Nízký“). Uvolněním spínače vyberte požadovanou úroveň. Opětovným stisknutím a podržením spínače 
můžete procházet úrovněmi v opačném směru. Během cyklu do poslední úrovně „vysoké“ (nebo „nízké“) světlo 
zůstane na této úrovni a cyklus se zastaví. Po vstupu do obecného režimu jej jedním kliknutím vypněte; dvojitým 
kliknutím na Turbo; trojitým kliknutím do speciálního režimu. 
Režim měsíčního svitu 
Když je vypnutý, dlouze stiskněte 1 sekundu pro vstup do režimu měsíčního svitu. má 5 nižších úrovní jasu od 0,1 
lumenů do 2 lumenů. Stisknutím a podržením spínače můžete cyklovat 5 různých úrovní. Uvolněním spínače vyberte 
jednu požadovanou úroveň jako podobnou operaci v obecném režimu. Po vstupu do režimu měsíčního svitu jej 
jediným kliknutím vypněte; dvojitým kliknutím na Turbo; trojitým kliknutím do speciálního režimu. 
Turbo režim 
Dvojitým kliknutím přejdete do Turbo režimu ze všech režimů (kromě režimu uzamčení). Po vstupu do režimu turbo jej 
jediným kliknutím vypněte; dvojitým kliknutím nebo dlouhým stisknutím přejdete do obecného režimu; trojitým 
kliknutím do speciálního režimu. 
Speciální režim 
Když je vypnuto, trojitým kliknutím přepínače vstoupíte do speciálního režimu. Stisknutím a podržením vypínače 
můžete automaticky přepínat mezi „strobe – beacon – SOS“. Uvolněním spínače vyberte požadovanou úroveň. Po 



přechodu do speciálního režimu jej jedním kliknutím vypněte; dvojitým kliknutím na Turbo; Trojitým kliknutím přejdete 
do obecného režimu. 
Režim záblesku dechu tlačítka 
Když je vypnutý, dlouze stiskněte spínač po dobu 3 sekund, abyste vstoupili do režimu záblesku dechu tlačítka 
(nejprve se rozsvítí měsíční světlo a potom se vypne). 
Při zablokování jedním kliknutím přejdete do režimu záblesku dechu; jediným kliknutím znovu opustíte režim záblesku 
dechu. 
Zamknutí/odemknutí 
Když je vypnutý, rychlými čtyřmi cvaknutími se svítilna uzamkne (4 bliknutí znamenají úspěšné uzamčení). Když je 
uzamčen, odemknete se opět rychlými čtyřmi kliknutími. 
Funkce paměti 
Když je vypnuto, jediným kliknutím (nebo dlouhým stisknutím) vstoupíte do obecného režimu (nebo do režimu 
měsíčního svitu), který jste naposledy používali.  
 
*Upozornění: 
1. Pro ochranu baterií, obvodu ovladače a LED NEDOPORUČUJEME, abyste světlo spouštěli v turbo režimu delší 
dobu. 
2. Záruka bude zrušena, pokud dojde k poruše, rekonstrukci nebo úpravě produktu neoprávněnými stranami. 
3. Abyste předešli špatnému kontaktu, často čistěte všechny kovové kontakty čistým hadříkem. 
4. Každých 6 měsíců je třeba závity otřít čistým hadříkem a poté nanést tenkou vrstvu lubrikantu na bázi silikonu. 
5. Pro zachování vodotěsnosti namažte O-kroužek silikonovým bezpečným lubrikantem a podle potřeby vyměňte 
opotřebené O-kroužky. 
6. Pokud světlo nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii, jinak by mohlo dojít k poškození světla únikem 
elektrolytu nebo výbuchem baterie. 
7. Společnost Manker doporučuje ve svítilně používat pouze baterie 18650 IMR  
 
 
 
 

ÚDRŽBA: 
Svítilnu udržujte v čistotě pomocí měkkého hadříku, případně lehce navlhčeného.  Nepoužívejte k čištění žádná 
chemická rozpouštědla či houbičky na drhnutí apod. Mazejte o-kroužky vhodným lubrikantem, aby bylo zabráněno 
vniknutí vody. 
 

    Bezpečnostní pokyny: 
Při provozu svítilny dosahuje její tělo vysokých teplot, pozor na popálení. Svítilnu nenechávejte svítit na vysoký režim 
na místě bez proudění vzduchu, dochází k nadměrnému zahřívání a může dojít i k poškození elektroniky a 
akumulátoru, bez nároku na záruku. Li-Ion akumulátory jsou při nesprávném použití velmi nebezpečné - hrozí 
nebezpečí vzplanutí-popálenin, požáru či výbuchu. Proto ve vlastním zájmu dbejte na tyto pokyny: Akumulátor 
neukládejte do kapsy/tašky spolu s jinými kovovými předměty.  Akumulátor nevystavujte nárazům, pádům, 
extrémním teplotám, slunci, vodě. Svítilna/akumulátor není hračka!  Nesviťte nikomu ani sobě do očí, hrozí 
poškození zraku. Svítilnu držte z dosahu  dětí. 
 


