
DL10 Kasutusjuhend

Andmed
• LEDi tüüp: CREE XP-L HI V3
• Maksimaalne valgusvõimsus: 1000 luumenit
• Maksimaalne valguskiire kaugus: 223 meetrit
• Veekindlus: 30 meetrit (IPX-8)
• Kukkumiskindlus: 1 meeter

Mõõdud
Pikkus: 133,1 mm
Pikkus, koos sukeldumisvardaga: 300 mm
Läätse läbimõõt: 34 mm
Korpuse läbimõõt: 25,4 mm
Kaal, ilma akuta: 143,1 g

Lisad
Sukeldumisvarras (diving pointer)
Temperatuuri regulaator

Võimalikud toiteallikad
 

Komplekti kuulub
• Taskulamp
• Sukeldumisvarras
• Käepael
• 5x tagavara rõngastihendit (4x taskulambile ja 1x 
vardale)

NB! Komplekti ei kuulu aku/patareid!

Režiimid
Taskulambil Nitecore DL10 on neli põhirežiimi ja üks 
erirežiim.

Põhirežiimid
• valge
Tugev – 1000 luumenit – *1h 15min
Madal – 385 luumenit – *4h
• punane

Tugev – 115 luumenit – *4h 15min
Madal – 55 luumenit – *9h
*kasutusaeg

Kasutamissuunised
Toiteallika sisestamine
1. Keerake lahti (vastupäeva) taskulambi sabas asuv 
kork.
2. Sisestage üks 18650 aku või kaks CR123 patareid nii, 
et „+“ poolsus jääb alati taskulambi pea suunas!
3. Keerake sabas asuv kork tagasining kinnitage 
korralikult.
Sisse/välja lülitamine
Taskulambi sisse lülitamiseks valgel režiimil vajutage 
ja hoidke all esimest lülitit (vaadake joonist).Lambi välja 
lülitamiseks vajutage ja hoidke all sama lülitit.

Aitäh, et valisid NITECORE’i

Taskulambi sisse lülitamiseks punasel režiimil 
vajutage ja hoidke all teist lülitit (vaadake joonist). 
Lambi välja lülitamiseks vajutage ja hoidke all sama 
lülitit.
Punast ja valget režiimi on võimalik kasutada 
samaaegselt.

Režiimide valimine
Kui taskulamp on valgel režiimil sisse lülitatud, siis 
saate esimesele lülitile vajutades valida kahe valge 
põhirežiimi vahel.
Kui taskulamp on punasel režiimil sisse lülitatud, siis 
saate teisele lülitile vajutades valida kahe punase 
põhirežiimi vahel.

Erirežiimi valimine
Stroborežiimi sisenemiseks vajutage ja hoidke 
mõlemaid lüliteid samaaegselt all. Erirežiimist 
väljumiseks või eelnevalt kasutatud põhirežiimi juurde 
naasmiseks tehke nupuvajutus mistahes lülitil.

Temperatuuri regulaator
Taskulambil DL10 on sisseehitatud nutikas 
temperatuuri regulaator. See väldib toiteallika 
ülekuumenemist ning reguleerib väljundvõimsust 
vastavalt toiteallika temperatuurile.

2x RCR1232x CR12318650

Erirežiimid
Strobo
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