
SVÍTILNA BETALIGHT 50 W 
 

TECHNICKÁ DATA 
 
Výkon žárovky  50 W 
Světelný kužel  38º ( HLX vým. ref.10°, 20°, 30°,40°) 
Plynulá regulace výkonu (s aretací ve třech stupních) 
Doba svícení  1 stupeň 90 min 
 2 stupeň 70 min 
 max. výkon 45 – 50 min  
Signalizace vybití akumulátoru pomocí LED, ve dvou stupních 
Ochrana proti hlubokému vybití akumulátoru 
Maximální hloubka 100 m 
Akumulátorový blok NiMh 14,4 V 3,8 Ah 
Pouzdro z eloxované hliníkové slitiny 
Rozměr průměr × délka  60 × 235 mm  
Hmotnost 1350 g 
Vztlak ve vodě odpovídá tíze 650 g 
Borsilikátové sklo 
Integrovaná mikroprocesorová nabíječka 
Doba nabíjení (vybitý akumulátor) 8 hod (s dodávaným zdrojem) 
 2,5 hod (zdroj za příplatek) 
Ochrana vlákna žárovky při čerstvě nabitém akumulátoru 
 

POUŽITÍ SVÍTILNY 
 

• Zkontrolujte že je pouzdro svítilny řádně zašroubováno 
• Otáčením kolečka potenciometru zapněte svítilnu na požadovaný výkon 
• 10 – 15 min. před vybitím akumulátoru se rozsvítí červena LED kontrolka 
• Blikání LED kontrolky signalizuje že dochází k automatickému snižování 
• výkonu a po několika minutách k vypnutí svítilny. 
• Vypněte svítilnu kolečkem potenciometru 
• Dobijte svítilnu 
 

DOBITÍ SVÍTILNY 
 
1. Vypněte svítilnu a odšroubujte pouzdro 
2. Připojte nabíjecí zdroj do zásuvky 230 V 
3. Připojte konektor nabíjecího zdroje do svítilny (při nabíjení musí být 

kolečko potenciometru v poloze vypnuto a nesmí se zapínat ) 
4. Při nabíjení kontrolka na svítilně bliká přibližně jednou za sekundu. Blíží-

li se konec nabíjení, kontrolka svítí nepřerušovaně. Po ukončení nabíjení 



kontrolka blikne 1× za 5 sekund a je v režimu konzervačního dobíjení. 
Je-li na začátku nabíjení teplota uvnitř svítilny vyšší než 50º C ,je nabíjení 
pozdrženo do doby dokud teplota neklesne. Svítilna tedy není nabíjena, 
pouze kontrolka svítí a každých 5 sekund na okamžik zhasne. 

5. Pokud je to možné , nechte svítilnu alespoň 30 min. po nabití otevřenou. 
6. Pokud svítilnu nepoužíváte, nedotahujte pouzdro svítilny na O-kroužek. 
 

ÚDRŽBA 
 
Omyjte svítilnu v čisté vodě po každém ponoru a vysušte ji. Pravidelně 
kontrolujte a čistěte O-kroužek a závit Na tyto komponenty naneste slabou 
vrstvu silikonové vazelíny. 
 
Svítilnu skladujte nabitou a před použitím ji dobijte. Při skladování dochází 
k samovybíjení akumulátoru až o 15 % kapacity za měsíc. 
 

UPOZORNĚNÍ 
 

• Nezapínejte svítilnu na souši po dobu delší než 5 min. 
• Používejte pouze žárovičky s parabolou s označením ALU 
• Nepropouštějí teplo do svítilny, ale směřují ho ven. 
• Používejte pouze nabíjecí zdroj dodaný spolu se svítilnou. 
• Při přepravě letadlem vyjměte žárovičku. 
• Nedotýkejte se žárovičky holými prsty. 
• Jakékoliv úpravy elektronických obvodů či jiných komponentů svítilny 

zruší platnost záruky. 
 
 

ZÁRUKA 
 

Na svítilnu se poskytuje záruka 24 měsíců od dne prodeje. Záruka se 
nevztahuje na žárovičku.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Servis a výroba: Benda kompresory s.r.o. provozovna Pobřežní 78 
186 00 PRAHA 8 , tel +420 603 243935, www.benda-kompresory.cz 


