
Návod k použití – Nasvětlovací tlumič STU1.0 (BW-Sa-256) 

 

Před prvním použitím nasvětlovacího tlumiče si důkladně prostudujte tento návod. Návod uschovejte pro další použití. 
 

Obsluha a použití zařízení: 
Nasvětlovací tlumič STU1.0 je určen k nasvětlování airsoftových kuliček BB 6mm při střelbě z airsoftových zbraní pomocí soustavy 
speciálních zabodovaných LED diod. K dosažení nasvětlovacího efektu je nutné použít speciální kuličky BB 6mm vyráběné ze 
zelené fosforeskující hmoty. 
 
Tlumič zapnete delším stisknutím spínacího tlačítka umístěného v zadním čele tlumiče u montážního závitu. Po aktivování začne 
v periodických intervalech problikávat zelená dioda v tlačítku signalizující funkčnost tlumiče. 
 
Pro vypnutí tlumiče dvakrát rychle za sebou stiskněte spínací tlačítko. 
 
Pro montáž tlumiče na zbraň použijte vnější závit na tlumiči M11 či přiloženou redukci na vnitřní levotočivý závit M14. Dotahujte 
opatrně, k vymezení vůle použijte gumové O kroužky. 
 
Tlumič není určen k použití ve vodě, za hustého deště, sněžení a v prostorech s velmi vysokou vzdušnou vlhkostí. Zabraňte 
vniknutí vody do tlumiče a jeho zanesení prachem a nečistotami. Čistěte opatrně bez použití agresivních chemikálií či abraziv. 
  

Nabíjení tlumiče: 
Tlumič je vybaven integrovanou baterií Li-Pol 3,7 V / 200 mAh a nabíječkou. Před prvním použitím je nutné tlumič nabít.  
 
Odšroubujte přední víčko tlumiče a pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu propojte se standardní USB nabíječkou či 
power-bankou. Během nabíjení bude indikační dioda u konektoru tlumiče svítit červeně. Při plném nabití se světlo změní na zelené. 
Po ukončení nabíjení vždy odpojte tlumič od nabíječky a znovu zašroubujte přední víčko. Pokud se tlumič během nabíjení přehřívá 
okamžitě nabíjení ukončete.  
 
Není-li již možné tlumič znovu nabít vyhoďte jej do tříděného elektro odpadu, nebo kontaktujte specializovaný servis se žádostí  
o výměnu baterie. Tlumič sami nikdy nerozebírejte a neprovádějte na něm žádné zásahy a úpravy. V případě poškození 
nepoužívejte. 
 
Pro optimální životnost baterie doporučujeme minimálně 1x měsíčně tlumič dobít.  

 
Technická specifikace: 

typ zařízení: nasvětlovací tlumič pro airsoftové zbraně 
délka: 62 mm (bez závitu a redukce), 87 mm (s nasazenou redukcí) 
průměr: 27 mm 
váha: 39 g (bez redukce), 43 g (s redukcí) 
materiál těla: hliník 
montážní závity: M11 vnější pravotočivý (tělo) a M14 vnitřní levotočivý (redukce) 
integrovaná baterie: Li-Pol 3,7 V / 200 mAh   

 
Vždy dodržujte zásady bezpečného používání elektrozařízení: 

- Určeno k použití jen způsobilou osobou starší 18 let. Není určeno k používání dětmi. Udržujte mimo dosah dětí a domácích zvířat.  
- Nikdy nerozebírejte a neprovádějte na něm žádné zásahy a úpravy. Před použitím zkontrolujte, zda nedošlo k poškození tlumiče 
propojovacích kabelů či zdroje el. napětí. V případě poškození nepoužívejte. Kabely před použitím vždy rozmotejte a narovnejte. 
- Zařízení není určeno pro nabíjení ve venkovním prostředí. Při nabíjení uložte vždy na suchém a krytém místě. Aby nehrozilo riziko 
požáru, či úrazu elektrickým proudem chraňte před vodou či zvýšenou vlhkostí a prachem. 
- Určeno pro použití při běžných teplotách. Nepoužívejte při teplotách pod +5°C a pří teplotách nad +35°C. Při nabíjení nesmí 
teplota překročit +35°C. 
- Neponechávejte dlouho na intenzivním přímém slunečnímu světlu či v blízkostí zdrojů tepla.    
- Zabraňte riziku zkratování. Zkratování může způsobit požár či úraz elektrickým proudem.  
- Nikdy nepřipojujte na neschválenou nabíječku či power-banku o jiném výstupním napětí než 5 V či na jiné než USB konektory. 
- Při nabíjení umístěte mimo dosah snadno hořlavých materiálů a na pevnou, stabilní nevodivou a nehořlavou podložku. 
Propojovací kabel rozmotejte. Nabíjete jen v dobře větraných prostorech zajišťujících přirozené chlazení. Nepoužívejte v místech 
hrozícího úniku plynu. Během nabíjení nikdy neponechávejte bez dozoru. Pokud zjistíte nestandardní stav (přehřívání atd.) 
okamžitě odpojte od zdroje. Sledujte vždy ještě minimálně půl hodiny po nabíjení. 
- Nevypojujte z nabíječky, dokud není ukončeno nabíjení.  
- Po nabití ihned odpojte. 
 


