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Kirkas minitaskulamppu

1700-AT786

CREE XP-L HI V3 LED

Ominaisuudet
• CREE XP-L HI V3 LED, enimmäisteho korkeintaan 600 lumenia.
• Pisin käyttöaika korkeintaan 9 päivää kuunvalotilassa.
• Ammattitasoinen optinen linssi, tasainen valovirta ja 

pehmeä valokeila.
• Takaosan magneettitoiminnolla taskulampun voi kiinnittää 

metallipintaan kädet vapaana -valaistusta varten.
• Kun turbotila on ensimmäinen valotila, taskulamppu 

käyttää häivytystoimintoa kytkettäessä laite päälle ja 
sammutettaessa, mikä suojaa silmiä ja parantaa 
käyttömukavuutta. 

• Uusin älykäs lämpötilansuojausjärjestelmä (ITS) seuraa 
laitteen sisäistä lämpötilaa ja säätää valotehoa 
lämmöntuotannon säätelemiseksi. Tämä suojaa LED-valoa 
ja laitteen sisäisiä osia ja varmistaa tehon ja turvallisuuden 
sopivan tasapainon.

• Älykkään akun varaustason ilmaisimen avulla voit 
varmistaa akun jäljellä olevan varaustason milloin tahansa.

• Ainutlaatuinen lukitustila estää laitteen tahattoman 
käynnistymisen käytön aikana ja akun tyhjentymisen 
säilytyksen tai kuljetuksen aikana sekä estää valoa 
osumasta tahattomasti silmiin. 

• Käänteisten napojen suojaus estää akun/paristojen 
virheellisestä asettamisesta johtuvia vaurioita.

• Pienitehoasetus koskettamalla ja tilamuistitoiminto.
• Avaruusteollisuustason alumiiniseosrakenne, 

CNC-tarkkuuskoneisto, Mil-Spec HAIII -eloksointi, kulutusta 
kestävä, kevyt ja vankka rakenne.

• Yhteensopiva CR123A-paristojen ja 16340-litiumioniakku-
jen kanssa, mukana toimitetaan suuritehoinen 
16340-akku, jossa micro-USB-liitäntä. Ei tarvetta laturille, 
helppo käyttää, turvallinen ja luotettava.

Tekniset tiedot
• CREE XP-L HI V3 LED, käyttöikä 50 000 h.
• 4 valotehotilaa, 2 vilkkuvalotilaa.
• Käyttöjännite: 2 V – 4,2 V
• Yhteensopivat akut/paristot: CR123A x 1 tai 16340-litiumioni-

akku x 1.
• Heijastin: kupera linssi.
• Kytkintyyppi: sivukytkin
• Mitat: 20,5 mm × 19,8 mm × 54,5 mm.
• Nettopaino: 27 g (ilman akku/paristoa)
• Materiaali: 6061-T6-alumiiniseosrunko, Mil-Spec HAIII 

-eloksoitu.
• Vedenpitävyys: IPX8 (upotettuna 2 metriin).
• Mukana toimitettavat lisävarusteet: varatiivisterengas x 1, 

ruostumaton metallikiinnike x 1, 16340-litiumioniakku jossa 
micro-USB-latausliitäntä x 1.

Käyttö
Kun virta on pois päältä, napsauta sivukytkintä, jolloin saat 
käyttöön edellinen ennen virran sammuttamista 
tallennetun tilan. Vaihda tilaa napsauttamalla. Voit selata 
tilojen kuunvalo (1 lm) › pieni tehotila (10 lm) › keskitehotila 
(45 lm) › suuri tehotila (600 lm tai 305 lm) välillä.
Paina sivukytkintä pitkään (sekunnin ajan), jolloin siirryt 
kuunvalotilaan laitteen ollessa POIS PÄÄLTÄ.
Paina sivukytkintä pitkään (sekunnin ajan), jolloin 
sammutat laitteen sen ollessa PÄÄLLÄ.
Kaksoisnapsauta sivukytkintä nopeasti, jolloin siirryt 
strobovalotilaan, kun sivukytkin ei ole lukittuna. 
Kaksoisnapsauta sitä uudelleen, jolloin siirryt SOS-tilaan, ja 
poistu napsauttamalla jälleen.

Lukitus
Paina sivukytkintä pitkään (viiden sekunnin ajan), jolloin 
taskulampun painikkeet lukittuvat. Paina sivukytkintä 
kolme kertaa, jolloin taskulampun lukitus avautuu. Lamppu 
välähtää kolmesti tilanvaihdon merkiksi ja välähtää 
kahdesti sen merkiksi, että laite on lukittuna.

Akun varaustason ilmaisin
Paina sivukytkintä kolmesti laitteen ollessa POIS PÄÄLTÄ, 
jolloin päävalo välähdyksillään ilmoittaa akun varaustason:
Kolme välähdystä: varaustaso 70 % – 100 %.
Kahdesti: varaustaso 30 % – 100 %.
Kerran: varaustaso > 30 %.
Valo välähtää kahdesti joka kolmas minuutti, kun 
varaustaso on alle 10 %. Vaihda tällöin akku välittömästi.
Huomaa: valo ilmaisee akun varaustasoa ainoastaan 
käytettäessä 16340-litiumioniakkua.

Älykäs lämpötilansuojausjärjestelmä (ITS)
Turbotilassa kirkkautta säädetään automaattisesti 
taskulampun rungon lämpötilan mukaan. Tämä suojaa 
LED-valoa ja sisäisiä osia. Tämän ansiosta taskulamppua on 
turvallisempaa käyttää ja mukavampaa pidellä.

Hoito ja huolto
• Taskulampun pinnan lämpötila nousee käytön aikana, 

etenkin käytettäessä suurta valaistustehoa. Turvallisen 
käytön korkein pintalämpötila on 60 °C.

• Lataa akku kokonaan ennen ensimmäistä käyttökertaa. 
Mukana toimitettu akku on ladattu alle 50 %:n 
varaustasoon varotoimenpiteenä, eikä lamppu tällöin 
toimi täydellä teholla ilman latausta.

• Voitele tiivisterengas hartsilla tai öljyllä ja vaihda kuluneet 
tiivisterenkaat tarvittaessa, jotta tuote säilyttäisi 
vedenpitävyytensä.

• Älä kohdista valoa suoraan silmiin.
• Kun säilytät tuotetta pitkään, irrota akku/paristo laitteesta 

ja säilytä sitä viileässä ja kuivassa paikassa.

Takuu
• Rekisteröi tuote osoitteessa www.thelights.fi, jolloin saat 

sille pidennetyn viiden vuoden takuun.

Maahantuoja:
Startax Finland Oy
www.startax.net

Akun vaihtaminen
Tekniset tiedot
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IPX8 (upotettuna 2 metriin)
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Lumenit  16340

Käyttöaika 16340

Lumenit CR123A

Käyttöaika CR123A

Valok. voimak.(cd)
Valokeil. pit. (m)
Iskunkestävyys (m)
Vedenpitävyys

600 45 1 600 4510

72min 5h
37min 6d 15h

40min32h

305 45 1 305 4510
2h

21min
11h

48min 9d 4h
42min 33h55h

2h
24min

400 31 0.66.3
40 31 1.55


