
P05 Kasutusjuhend

Andmed
• LEDi tüüp: CREE XM-L2 U2
• Maksimaalne valgusvõimsus: 460 luumenit
• Maksimaalne valguskiire kaugus: 122 meetrit
• Veekindlus: 2 meetrit (IPX-8)
• Kukkumiskindlus: 1,5 meetrit

Mõõdud                 Lisad
Pikkus: 101 mm             Toiteindikaator
Läätse läbimõõt: 25,4 mm
Korpuse läbimõõt: 25,4 mm
Kaal, ilma akuta: 60,5 g

Võimalikud toiteallikad
 

Komplekti kuulub
• Taskulamp
• Vööklipp
• Käepael
• Tagavara rõngastihend

NB! Komplekti ei kuulu aku/patareid!

Režiimid
Taskulambil P05 on kolm põhirežiimi ja üks 
erirežiim. Režiimide tugevused ning kasutusajad 
sõltuvad toiteallika tüübist.

• Kasutades CR123 patareid (3V, 1700mAh) 
kehtivad sulgudest väljas olevad andmed.
• Kasutades RCR123 akut (3V, 650mAh) kehtivad 
sulgudes olevad andmed.

Põhirežiimid
Tugev – 420 (460) luumenit – *45min (*30min)
Keskmine – 170 (170) luumenit – *2h 15min (*1h)
Madal – 60 (60) luumenit – *4h 15min (*1h 45min)
*kasutusaeg

Erirežiimid
Strobo

Kasutamissuunised
Toiteallika sisestamine
1. Keerake lahti (vastupäeva) taskulambi
sabas asuv kork.
2. Sisestage toiteallikas nii, et „+“ poolsus
jääb alati taskulambi pea suunas!
3. Keerake sabas asuv kork tagasi
ning kinnitage korralikult.

Aitäh, et valisid NITECORE’i

Sisse/välja lülitamine
Taskulambi sisse lülitamiseks vajutage 
taskulambi sabas asuvale nupule kuni kuulete 
klõpsatust.
Taskulambi välja lülitamiseks vajutage uuesti 
nupule kuni kuulete taaskord klõpsatust.

Põhirežiimide valimine
Põhirežiimi vahetamiseks lülitage esmalt 
taskulamp sisse. Seejärel saate „Mode“ lülitit 
vajutades järjest läbi käia kõik põhirežiimid 
järjekorras:
Tugev – Keskmine – Madal

Stroborežiim
• Sisenemaks stroborežiimi siis, kui taskulamp 
on välja lülitatud: vajutage ja hoidke „Mode“ 
lülitit all. 
Režiimist väljumiseks vabastage lüliti. 
• Sisenemaks stroborežiimi siis, kui taskulamp 
on sisse lülitatud: vajutage ja hoidke „Mode“ 
lülitit 0,2 sekundit all. 
Režiimist väljumiseks vajutage uuesti lülitile.

Toiteindikaator
Taskulambi P05 toiteindikaator mõõdab 
toiteallika järele jäänud umbkaudset mahtu. Seda 
kuvab punane indikaatortuluke sisse/välja lüliti 
all.
Selleks keerake lahti (vastupäeva) taskulambi 
sabas asuv kork ning oodake viis sekundit. 
Seejärel keerake kork tagasi kinni ning jälgige 
indikaatortulukest.

• Kui indikaatortuluke vilgutab kolm korda, siis 
on toiteallika maht üle 50%.
• Kui indikaatortuluke vilgutab kaks korda, siis 
on toiteallika maht alla 50%.
• Kui indikaatortuluke vilgutab ühe korra, siis on 
toiteallikas peagi tühjaks saamas.
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