A lámpa felszerelése

► Hajtsa ki a gyorskioldó kart és illessze a lámpát a sínre.

fegyverlámpa
Használati útmutató
A készülékcsomag tartalma
R8 fegyverlámpa, lengőkapcsoló, használati útmutató, törlőkendő
Készülékleírás
A Trustfire R8 hátsó zárókupakon elhelyezett nyomógombos kapcsolású, kifejezetten kültéri használatra tervezett taktikai lámpa.
Az R8-hoz lengőkapcsoló is csatlakoztatható. Gyorskioldóval ellátott
csatlakozószerelékének köszönhetően egy pillanat alatt, biztoságosan rögzíthető a fegyver „Picatiny”-sínjén. Nagyon megbízható, könynyen kezelhető, 1800 lumen maximális fényáramot szolgáltat. Intelligens hőmérsékletellenőrző rendszerrel és alacsony töltöttségre figyelmeztető funkcióval is el van látva. Lítium-ion akkumulátorról működik, IP68-szabvány szerint víz- és porálló. Károsodás nélkül elviseli, ha 1 méteres magasságból leejtik. Kültéri körülmények között
teljesen biztonságosan használható.
A készülék részei

► Hajtsa vissza a gyorskioldó kart a lámpa biztonságos rögzítéséhez.
A lámpa használata
Bekapcsolás / kikapcsolás
► A lámpa a hátsó zárókupakon lévő taktikai kapcsoló teljes benyomásával kapcsolható be és ki.
► A taktikai kapcsoló enyhe megnyomásakor a lámpa bekapcsol, a
kapcsoló felengedésekor kikapcsol.
A lengőkapcsolóón lévő nyomógombok használata
► Az 1-es gomb enyhe megnyomásakor a lámpa bekapcsol, a kapcsoló felengedésekor kikapcsol. Az 1-es gomb teljes benyomásával a lámpa be/ki kapcsolható.
► A 2-es gomb enyhe megnyomásakor a lámpa bekapcsol, a kapcsoló felengedésekor kikapcsol.
Műszaki adatok
ANSI/
FSC

Specifikációk
Működési módok
Egyféle teljesítmény (fényáram)
1800 lumen
1 óra 50 perc
350 méter
30625 cd

1m
IP68
Intelligens hőmérsékletkontrol, alacsony feszültségre
Egyéb
figyelmeztetés funkció, fordított akkubehelyezést
funkciók
gátló kialakítás,
Megjegyzés: A táblázat adatai laboratóriumi méréseken alapulnak,
1db 18650 3000mAh tölthető lítium-ion akkumulátor használata mellett. Az adatok akkutípustól és környezeti tényezőktől függően változnak.
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Akkumulátorválasztási útmutató
Akkutípus
Védelemmel ellátott,
tölthető lítium-ion akkumulátor
(TrustFire18650 X lítium-ion akkusorozat)
Védelem
nélküli, tölthető lítiumion akkumulátor
Nem újratölthető
elem
Tölthető lítium-ion akkumulátor

Specifikáció

Feszültség

Használhatóság

Jelzés

18650

3,6V/3,7V

Ajánlott

√

18650

3,6V/3,7V

Körültekintéssel használható

!

2db
CR123A

3,2V

Ajánlott

√

2db 16340

3,6/3,7V

Tilos a használata!

x

*Figyelem! A védőáramkör nélküli 18650-es akkumulátor ipari akkumulátor, lakossági felhasználók számára nem elég biztonságos. NE
használjon az ajánlottól eltérő tápforrást, különben a lámpa és/vagy
a behelyezett, ajánlással nem rendelkező akkumulátor tönkremegy,
akár tűz vagy robbanás is előállhat! Védelem nélküli lítium-ion akkumulátorok használata TILOS! Csak kiváló minőségű, védőáramkörrel
ellátott lítium-ion akkumulátorokat használjon. A TrustFire sorozatba
tartozó akkumulátorok használata ajánlott.
Készülékjellemzők
 50000 üzemórás élettartamú, nemzetközi szabadalmi oltalom
alatt álló legújabb generációs LED.
 Hátsó zárókupakon elhelyezett taktikai kapcsoló és lengőkapcsoló.
 Beépített intelligens hőmérsékletellenőrző rendszer a túlmelegedés megelőzése és a kényelmes használat érdekében.
 IP68-szabvány szerinti víz- és porállóság.
 Állandó áramerősség, állandó fényerő.
 Fordított akkumulátor behelyezést gátló kialakítás az áramkörök
védelme érdekében.
 Csúszásmentes, katonai szabványoknak megfelelő felületkialakítás.
 AL6061-T6 repüléstechnikai minőségű alumíniumból készült
lámpatest, nagy igénybevételt tűrő kemény elox felületkialakítás.
 Méret: 133,5mm (hossz) x 34,5mm (szélesség) x 34mm (lámpafej átmérő) x 25,4mm (lámpatestátmérő).
 Nettó tömeg: 143,3 gramm (akku nélkül).
Biztonsági előírások
 A lámpa extrémerős fény kibocsátására képes, ezért a szemkárosodás megelőzése érdekében ne nézzen közvetlenül a fényforrásba!
 Ha a lámpa erős fokozaton működik, jelentősen megnő a hőtermelése, emiatt intelligens hőmérsékletellenőrző rendszerrel látták el. Amint a beépített chip túl magas hőmérsékletet érzékel, a
lámpa túlmelegedésének megelőzése érdekében automatikusan
csökkenti a kimeneti teljesítményt. Mihelyst helyreállt a normál
készülékhőmérséklet, automatikusan helyreáll az extrémerős fokozat.
 Ne szedje szét a lámpa tömített részeit, mert a garancia elvész
és a lámpa is károsodhat.
 Csak magas minőségű, az előírásoknak megfelelő akkumulátorokat helyezzen be a készülékbe.
 Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az akkumulátort/rokat. Ha hosszabb ideig nincs használatban a lámpa,
hathavonta egyszer ajánlatos feltölteni az akkumulátort/rokat a

kapacitáscsökkenés megelőzése érdekében. A lítium-ion akkumulátorokat még lemerülés előtt fel kell tölteni. A lítium-ion akkumulátorokra nem jellemző a memóriaeffektus. Ha a lítium-ion akkumulátorokat hosszú ideig lemerült állapotban tárolják, könnyen
tönkremehetnek.
 Ha a lámpa O-gyűrűje (tömítése) elhasználódik, mielőbb ki kell
cserélni, mert a lámpa vízállósága csak így biztosított.
 Tároláshoz válasszon tűzbiztos, elektromos érőtértől védett, száraz helyet.
 Az akkukamrában lévő érintkezőket tartsa tisztán, különben romlik a lámpa teljesítménye, villódzás vagy teljes működésleállás is
bekövetkezhet az alábbi esetekben:
1. Akkucsere szükséges (csak az előírtnak megfelelő akkucsomagot használjon). Ügyeljen a helyes polaritásra.
2: Az érintkezők elszennyeződtek. Alkoholos kontakttisztítóba
mártott fülpiszkálóval törölje át az érintkezőket.
A fentiektől eltérő meghibásodás észlelésekor lépjen kapcsolatba
a jótállási jegyen feltüntetett márkaszervizzel.
Garancia
Gyártó által vállalt garancia: 3 év, az akkumulátorra és kiegészítőkre
1 év. Egységár függő fogyasztói jótállás: 10.001 Ft - 100.000 Ft - 12
hónap. 100.001 Ft - 250.000 Ft - 24 hónap, 250.001 Ft-tól: 36 hónap.
Fogyasztónak NEM minősülő személyek (például de nem kizárólag
Gazdálkodó Szervezetek) számára: 6 hónap kellékszavatosság.
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
Tel.: 400-082-8381
E-mail: support@trustfire.com
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