Műszaki adatok
Működési módok
Magas teljesítmény
Alacsony teljesítmény
220 lm
(lumen = fényáram)

5 lm
(lumen = fényéram)

23 perc

7,5 óra

57 méter

15 méter

890 cd (maximális fényerő)
2m
IPX8
hossz: 38,9mm; átmérő: 13,8mm

MINI2 LED lámpa

CA18-3X LED

Használati útmutató

11 gramm (elemmel együtt)
Üzemi feszültség 3,1V – 4,2V

A csomagolás tartalma
MINI2 LED lámpa, mikro-USB töltőkábel, kulcstartó, használati
útmutató

Készülékjellemzők
 A TIR-optikai lencsével kombinált nagyteljesítményű CA183X LED lágy, kiegyensúlyozott fénynyalábot állít elő.
 A könnyű és kisméretű lámpa kisujjnál véknyabb, AAAelemnél rövidebb és csupán 11 gramm tömegű.
 A 10180 lítium akkuelem Mikro-USB csatlakozóval ellátott
kábellel USB-tápforrásról tölthető.
 38,9 mm hosszú, 13,8 mm átmérőjű.
 Tömege 11 gramm (elemmel együtt).
 Fordított akkumulátor behelyezést gátló kialakítás az áramkör védelme érdekében.
 IP68-szabvány szerinti por- és vízállóság.
 Hadiipari szabványnak megfelelő, III-as erősségű eloxálással végzett felületkialakítású alumíniumból készült lámpatest.

Tisztelt Vásárlónk!
Köszönjük, hogy megvásárolta TrustFire termékünket. Kérjük,
olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, mielőtt használni
kezdi a lámpát.

A lámpa használata

BE/KI kapcsolás: A világítás erőssége két fokozatban állítható a lámpafej elforgatásával. Kismértékű elforgatáskor a lámpa 5 lumenes,
kicsivel nagyobb mértékű elforgatáskor 220 lumenes teljesítményre kapcsol.

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!
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1. Csavarja le a lámpafejet és tolja a mikro-USB dugaszt a töltőcsatlakozóba.
2. A töltésjelző töltés közben vörösen, teljes feltöltéskor zölden világít.

Biztonsági előírások
 A lámpa erős fény kibocsátására képes, ezért a szemkárosodás megelőzése érdekében ne nézzen közvetlenül a
fényforrásba!

 Ha hosszabb ideig nincs használatban a lámpa, háromhavonta egyszer ajánlatos feltölteni az akkumulátort a kapacitáscsökkenés megelőzése érdekében. Ha a lítium-ion akkumulátorokat hosszú ideig lemerült állapotban tárolják,
könnyen tönkremehetnek.
Garancia
Gyártó által vállalt garancia: 3 év, az akkumulátorra és kiegészítőkre 1 év.
A garancia nem terjed ki az előírásoktól eltérő használat, karbantartás, tárolás miatt keletkező károkra, továbbá baleset,
átalakítás, valamint a normál elhasználódás eseteire.
Gyártói információ:
TRUSTFIRE TECHNOLOGY CO., LTD
Address:No.12 of Shouli Binhe Rd., center community,
Pingdi St.,Longgang District,ShenZhen, China
Tel.: 400-082-8381
E-mail: support@trustfire.com
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