
SRT7GT Kasutusjuhend

Andmed
• Põhi-LEDi tüüp: CREE XP-L HI V3
• Kolm lisa-LEDi: punane, roheline, sinine
• UV valgus: 500 mW
• Maksimaalne valgusvõimsus: 1000 luumenit
• Maksimaalne valguskiire kaugus: 450 meetrit
• Veekindlus: 2 meetrit (IPX-8)
• Kukkumiskindlus: 1,5 meetrit

Mõõdud                 Lisad
Pikkus: 158 mm             Toiteindikaator
Läätse läbimõõt: 40 mm            Temperatuuri regulaator
Korpuse läbimõõt: 25,4 mm
Kaal, ilma akuta: 173 g

Võimalikud toiteallikad
 

Komplekti kuulub
• Taskulamp
• Vutlar
• Vööklipp
• Käepael
• Tagavara taktikaline krae
• Tagavara nupu kate
• Tagavara rõngastihend

NB! Komplekti ei kuulu aku/patareid!

Režiimid
Põhirežiimid
Põhirežiimil saate heledust reguleerida vastavalt 
vajadusele vahemikus 0.1 luumenit (*240h) kuni 1000 
luumenit (*1h 15min).
*KASUTUSAEG

Erirežiimid
• UV valgus
• Punane valgus
• Roheline valgus
• Sinine valgus

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 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.

Hetkeline valgus
Hetkeliseks valguseks vajutage ja hoidke taskulambi 
sabas asuvat nuppu pooleldi all. 

Režiimi valmine
Taskulambil SRT7GT on režiimide valimiseks mugav 
„Smart Ring“ lüliti (vaadake joonist).

Režiimide vahetamiseks lülitage taskulamp esmalt 
sisse. Seejärel saate lülitit aeglaselt keerates valida 
endale sobiva režiimi. 
Vasakult paremale keerates on režiimide järjekord: 
Majakas – Vilkuv sini-punane – Sinine – Roheline – 
Punane – UV – „Stand by“ - Reguleeritav valge valgus 
– Strobo
„Stand by“ režiimis kasutab taskulamp minimaalselt 
toidet protsessori töös hoidmiseks. Samuti vilgub 
lambi peas sinine indikaatortuluke, mis lihtsustab 
taskulambi leidmist.

Temperatuuri regulaator
Taskulambil SRT7GT on sisseehitatud nutikas 
temperatuuri regulaator. See väldib toiteallika 
ülekuumenemist ning reguleerib väljundvõimsust 
vastavalt toiteallika temperatuurile. 

Toiteindikaator
Taskulamp mõõdab ja kuvab automaatselt toiteallika 
järele jäänud mahtu. Selleks on taskulambi peas 
sinine indikaatortuluke.
Kui taskulamp on sisse lülitatud ja indikaatortuluke 
vilgub iga 2 sekundi järelt, on akumaht alla 50%.
Kui taskulamp on sisse lülitatud ja indikaatortuluke 
vilgub järjepidevalt, on lamp peagi tühjaks saamas.

2x RCR1232x CR123 
(soovituslik)

18650
(soovituslik)

• Vilkuv sini-punane
• Majakas
• Strobo


