
R25 Kasutusjuhend

Andmed
• LEDi tüüp: CREE XP-L HI V3
• Maksimaalne valgusvõimsus: 800 luumenit
• Maksimaalne valguskiire kaugus: 321 meetrit
• Veekindlus: 2 meetrit (IPX-8)
• Kukkumiskindlus: 1,5 meetrit

Mõõdud                 Lisad
Pikkus: 141 mm             Toiteindikaator
Läätse läbimõõt: 31,8 mm
Korpuse läbimõõt: 25,4 mm
Kaal, ilma akuta: 108,1 g
Laadimisjaama gabariidid (mm): 84,4 x 66 x 58,5
Laadimisjaama kaal, ilma adapterita: 86,4 g

Võimalikud toiteallikad
 

*Sobib, aga ei saa laadimisjaamas laadida!

NB! Laadimisjaamas tohib laadida ainult R25 taskulampi varustatud 
NL18650DW akuga!

Komplekti kuulub
• Taskulamp
• Laadimisjaam (koos tava- ja autoadapteriga)
• Aku Nitecore NL188DW
• Tagavara rõngastihend

Tööasendid
Taskulambil R25 on kolm võimalikku tööasendit: taktikaline, patrull- ja 
tavakasutusasend.

Taktikaline asend
Turbo – 800 luumenit – *1h
Strobo

Patrullasend
Turbo – 800 luumenit - *1h
Keskmine – 120 luumenit - *12h
Strobo
*kasutusaeg

Kasutamissuunised
Toiteallika sisestamine
1. Keerake lahti (vastupäeva)
taskulambi sabas asuv kork.
2. Sisestage 18650 aku või kaks CR123
patareid nii, et „+“ poolsus jääb alati
taskulambi pea suunas!
3. Keerake sabas asuv kork tagasi ning
kinnitage korralikult.

Sisse/välja lülitamine
Taskulambi sisse lülitamiseks vajutage taskulambi sabas asuvale 
ringikujulisele „N“ tähisega  nupule kuni kuulete klõpsatust.
Taskulambi välja lülitamiseks vajutage uuesti samale nupule kuni 
kuulete taaskord klõpsatust.

Tööasendi valimine
1. Veenduge, et taskulamp on välja lülitatud
2. Hoidke taskulampi peos ning keerake õrnalt taskulambi pea lahti 
(vastupäeva).
3. Vajutage ja hoidke taskulambi sabas asuvat „Mode“ nuppu ning 
samaaegselt keerake taskulambi pea kergelt kinni tagasi (päripäeva).
4. Seejärel vahetub automaatsel taskulambi tööasend ning 

Aitäh, et valisid NITECORE’i

aktiveerunud tööasendist annab taskulamp vilgutustega 
märku. 
Ühe vilgutuse korral on taskulamp taktikalises asendis
Kahe vilgutuse korral on taskulamp patrullasendis.
Kolme vilgutuse korral on taskulamp tavakasutusasendis.
5. Järgmise tööasendi valimiseks korrake protsessi.

Režiimide vahel valimine
Patrull- või tavakasutusasendis saate valida erinevate 
valgusrežiimide vahel. Selleks lülitage lamp esmalt sisse. 
Seejärel saate „Mode“ nupule vajutades järjest läbi käia kõik 
tööasendile vastavad režiimid.
Tänu taskulambi sisemälule käivitub lamp hilisemal 
kasutamisel viimasena valitud režiimil.

Stroborežiim
1. Stroborežiimi sisenemine, kui taskulamp on välja lülitatud: 
vajutage ja hoidke all „Mode“ nuppu. Režiimist väljumiseks 
vabastage nupp.
2. Stroborežiimi sisenemine, kui taskulamp on sisse lülitatud 
taktikalises asendis:
vajutage „Mode“ nuppu. Režiimist väljumiseks vajutage 
uuesti nupule.
3. Stroborežiimi sisenemine, kui taskulamp on sisse lülitatud 
patrull- või tavakasutusasendis:
vajutage ja hoidke „Mode“ nuppu pool sekundit all. Režiimist 
väljumiseks vajutage uuesti nupule.

Laadimisjaam
Taskulampi R25 on võimalik laadida
laadimisjaamas. Selleks sisestage
taskulamp laadimisjaama ning
keerake taskulampi kuni lambi ning
laadimisjaama klemmid on kohakuti
(kostub klõpsatus). Seejärel
ühendage laadimisjaam vooluvõrku,
kasutades tava- või autoadapterit
(autoadapterit tohib kasutada ainult 12V süsteemides). 
Laadimine algab automaatselt.

Laadimisprotsessi kuvab sinine indikaatortuli taskulambi pea 
küljel. Kui toimub laadimine, siis vilgub indikaatortuli iga 1,5 
sekundi tagant.

Probleemi korral lõpetab taskulamp laadimise ning 
indikaatortuli hakkab kiirelt vilkuma. Tavaliselt on 
probleemiks valesti sisestatud või viga saanud aku.
Kui laadimine on lõpule viidud, jääb indikaatortuli põlema.

NB! Laadimisjaamas tohib laadida ainult R25 taskulampi 
varustatud NL18650DW akuga!

Toiteindikaator
Taskulamp mõõdab toiteallika järele jäänud mahtu. Selle 
kuvamiseks on taskulambi sisse/välja nupu taustal punaselt 
vilkuv indikaatortuluke. 

Selleks keerake taskulambi sabas asuv kork lahti ning 
oodake 20 sekundit. Seejärel keerake sabas asuv kork 
tagasi ning jälgige indikaatortulukest.

• Kui tuluke vilgub kolm korda on toiteallika järelejäänud 
maht rohkem kui 50%.
• Kui tuluke vilgub kaks korda on toiteallika järelejäänud 
maht vähem kui 50%.
• Kui tuluke vilgub ühe korra on toiteallika järelejäänud 
maht alla 10%.

2x CR123* 2x RCR123*18650*NL18650DW
(soovituslik)

• Vööklipp
• Vutlar
• Taktikaline krae
• Käepael

Tavakasutusasend
Turbo – 800 luumenit - *1h
Tugev – 230 luumenit - *9h
Madal – 50 luumenit - *1   


