TUP

Kasutusjuhend

Tänu režiimimälule käivitub lamp hilisemal kasutamisel
viimasena valitud režiimil.
NB! Režiimide vahel valmiseks peab ekraan olema esmalt
aktiveeritud.

Andmed
• LEDi tüüp: CREE XP-L HD V6

Turborežiim

• Maksimaalne valgusvõimsus: 1000 luumenit

Turborežiimi sisenemiseks vajutage ja hoidke režiimilülitit all.
Turborežiimist väljumiseks vabastage lüliti.

• Maksimaalne valguskiire kaugus: 180 meetrit
• Veekindlus: Ilmastikukinde (IP54)

Mõõdud

Koheselt madalaima režiimi
valimine

Lisad

Seljakoti režiim

• Kukkumiskindlus: 1 meeter

Koheselt madalaima režiimi valimiseks peab lamp olema
välja lülitatud. Seejärel vajutage ja hoidke all sisse/välja
lülitit, kuniks lamp süttib.

Gabariidid (mm): 70,3 x 29,5 x 26,2 (koos klambriga)
Kaal: 53,2 g (koos klambriga)
Sisseehitatud Li-ion aku (1200 mAh)
Toiteindikaator
Temperatuuri regulaator
Led-ekraan

Vältimaks lambi kogemata käivitumist on lambil TUP
kaheastmeline seljakoti režiimi.
• Esimene aste:
Esimeses astmes saate kasutada ainult turborežiimi. Kõik
ülejäänud funktsioonid on blokeeritud.
Esimesse astmesse sisenemiseks lülitage esmalt lamp
sisse. Seejärel vajutage ja hoidke sisse/välja lülitit seniks
kuni ekraan kuvab esimese astme sümboli.
• Teine aste:
Teises astmes on kõik funktsioonid blokeeritud.
Teise astmesse sisenemiseks lülitage esmalt lamp sisse.
Seejärel vajutage ja hoidke sisse/välja lülitit seniks kuni
ekraan kuvab teise astme sümboli.Seljakoti režiimist
väljumiseks tehke esmalt kiire vajutus sisse/välja lülitile
ning koheselt vajutage ja hoidke sama lülitit all, seniks kuni
ekraanile kuvatud joon liigub vasakult paremale.

Komplekti kuulub
• Lamp
• Klamber
• Võtmehoidja kinni

Režiimid

Lambil TUP on viis režiimi.
• Turbo – 1000 luumenit – *15min
• Tugev – 200 luumenit – *3h
• Keskmine – 65 luumenit – *9h 45min
• Madal – 15 luumenit – *19h
• Madalaim – 1 luumen – *70h
*kasutusaeg

Temperatuuri regulaator

Kasutamissuunised

Sisseehitatud toiteindikaator mõõdab aku järele jäänud
mahtu. Selleks lülitage lamp esmalt välja ning seejärel
vajutage režiimilülitile.
Lamp kuvab ekraanile aku umbkaudse mahu, aku täpse
pinge, režiimimälus oleva režiimi ning tööasendi.

Lambil TUP on sisseehitatud nutikas temperatuuri
regulaator. See väldib toiteallika ülekuumenemist
ning reguleerib väljundvõimsust vastavalt toiteallika
temperatuurile.

Toiteindikaator

Sisse/välja lülitamine

Lambi sisse lülitamiseks vajutage sisse/välja lülitile.
Lambi välja lülitamiseks vajutage uuesti samale lülitile.

Ekraan

Lamp on varustatud multifunktsionaalse
OLED ekraaniga. Lambi sisse lülitamisel
kuvab ekraan järjest kogu aktuaalse info
(režiim ning luumenite arv, järelejäänud
kasutusaeg ja tööasend) ning seejärel
kustub. Ekraani uuesti aktiveerimiseks
tehke vajutus režiimilülitil.

Miinimum pinge

OLED ekraan
Reźiimilüliti
Sisse/välja

Tööasendid

Lambil TUP on kaks tööasendit: demo- ja tavakasutusasend.
Demoasendis töötab lamp, ilma vahepeal nuppudele vajutamata
järjest 30 sekundit, seejärel lülitub automaatselt välja.
Tavakasutusasendis tuleb lamp manuaalselt välja lülitada.
NB! Ostes on lamp demoasendis.

Tööasendite valimine

Tööasendi vahetamiseks vajutage ja hoidke mõlemat nuppu
samaaegselt all, seniks kuni taskulamp teeb kas ühe või kaks
vilgutust.
Ühe vilgutuse korral on lamp lülitunud demoasendisse.
Kahe vilgutuse korral on lamp lülitunud tavakasutusasendisse.

Maksimum pinge

NB! Lülitite all olevad indikaatortulukesed hakkavad
automaatselt iga kahe sekundi tagant vilkuma, kui aku pinge
langeb alla 3.4V. Sellisel juhul laadige koheselt akut!

Laadimise funktsioon

Lambil TUP on sisseehitatud
laadimissüsteem. Tühja aku
laadimine kestab umbkaudu
3h ja 30min.
Selleks eemaldage lambi küljel
asuv pistikukate ning ühendage
USB kaabli üks ots lambiga (vaadake joonist) ning teine ots
universaalse USB pesa/adapteriga. Laadimisprotsess algab
automaatselt.
Laadimisprotsessi kuvavad indikaatortulukesed. Kui
tulukesed vilguvad on laadimine pooleli. Kui tulukesed
jäävad põlema on laadimine lõppenud.
NB! Laadige aku enne esimest kasutamist täis!

Režiimide valimine

Režiimide vahel valimiseks lülitage esmalt lamp sisse. Seejärel
saate režiimilülitile vajutades valida madalaima, madala,
keskmise ja tugeva režiimi vahel.
Aitäh, et valisid NITECORE’i

