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CREE XHP35 HD E4 LED

Max 2000 lumenia
Käyttö koskettamalla, ohjelmoitavat kosketustoiminnot

Tekniset tiedot
• Käyttää CREE XPH35 HD E4 LED -tekniikkaa. Käyttöikä enintään 50 000 tuntia.
• Tehdasasetuksena normaali kosketusasetus.

• Käyttöjännite: 2,5 V – 8,4 V.
• Yhteensopivat akut/paristot: 1 x 18650-akku, jossa PCB-suojaus, tai 2 x CR123A-paristoa.
• Latausaika: riippuu akun kapasiteetista.
  Kaava: Latausaika = (akun kapasiteetti / 1 000 mA + 1 h)
• Heijastin: pehmeä heijastin.
• Kytkin: kaksoistakakytkin kosketustoiminnolla sekä sivukytkin.
• Mitat: 34,9 mm (etuosa) x 25,4 mm (runko) x 142,6 mm (pituus).
• Paino: 130 g (ilman paristoa)
• Materiaali: ilmailuteollisuustason alumiini 6061-T6, tyypin III kovaeloksoitu.
• Vedenpitävyys: IPX8 (upotettuna 2 metriin).
• Linssi: karkaistu erikoiskirkas lasi, jossa ruosteenestopinnoite.
• Mukana toimitettavat lisävarusteet: 1 x USB-latauskaapeli, 1 x nyöri, 1 x varatiivisterengas,
 1 x 18650-akku, 1 x kotelo, 1 x kiinnike

Toiminnot
Käyttäjäasetus 1: kosketusasetus
Strobotila koskettamalla, turbotila koskettamalla, pienitehoasetus koskettamalla

Tekniset tiedot
Tila Turbo High Medium Low Strobe SOS

ANSI lumenit (lm)

Käyttöaika (h)

Valokeilan voimakk. (cd)

Valokeilan etäisyys (m)

Iskunkestävyys (m)

Vedenpitävyys IPX8 (upotettuna 2 metriin)

2000 400 100 10 2000 100

Käyttäjäasetus 2: ulkotila-asetus
Turbotila koskettamalla, pienitehoasetus koskettamalla,
ei-strobovalotila takakytkimellä, SOS, tilamuisti, lukitustoiminto

Käyttäjäasetus 3: kosketuksen lisäasetukset
Turbotila koskettamalla

Käyttäjäasetusten muuttaminen
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Napsauta

Huomautuksia:
• Jos haluat lukita taskulampun, kun se on POIS PÄÄLTÄ eikä se ole lukittuna, paina pitkään viiden sekunnin 

ajan, kunnes taskulamppu välähtää, ja vapauta sitten kytkin. Jos tahdot muuttaa käyttäjäasetuksia, jatka 
kytkimen painamista vielä viiden sekunnin ajan.

• Vaihtaessasi tilaa älä vapauta sivukytkintä, ellei kyseistä tilaa ole tarkoitus valita. Vapauta sivukytkin halutun 
tilan kohdalla.

Lukitustoiminto
• Lukitus sivukytkimellä (käytettävissä ainoastaan kosketusasetuksella ja ulkoilma-asetuksella):
• Kun valo on POIS PÄÄLTÄ ja lukitsemattomassa tilassa, paina kytkintä ja pidä sitä painettuna viiden sekunnin 

ajan, kunnes taskulamppu välähtää kahdesti. Taskulamppu on nyt lukittu.
• Kun lamppu on lukittu, napsauta sivukytkintä, jolloin sivukytkimen ilmaisin vilkkuu vihreänä sen merkiksi. 

Tämä tarkoittaa, että taskulamppu on lukittu.
• Avaa taskulampun lukitus painamalla kytkintä nopeasti kolme kertaa peräkkäin, jolloin taskulamppu välähtää 

jälleen kahdesti. Tämä tarkoittaa, että taskulamppu on käytettävissä.
• Lukitse takaosan kaksoiskytkin kiertämällä takaosan suojusta auki vähintään puoli kierrosta.

Akun varaustason ilmaisin
• Kun taskulamppu kytketään päälle ensimmäistä kertaa, sivukytkimessä oleva akun varaustason ilmaisin 

vilkkuu viiden sekunnin ajan ja sitten sammuu.
• Vihreä merkkivalo: varaustaso 70 % – 100 %.
• Oranssi merkkivalo: varaustaso 30 % – 70 %.
• Punainen merkkivalo: varausta jäljellä < 30 %.
• Kun varausta on vähemmän kuin 10 %, merkkivalo palaa ensin PUNAISENA ja alkaa sitten vilkkua kriittisen 

alhaisen varaustason merkiksi.
Huomaa: Akun varaustason ilmaisin toimii vain, kun käytetään 18650-litiumioniakkua. 
Merkkivalo on käytössä vain, kun käytetään kosketusasetusta ja ulkoilma-asetusta.
Älykäs lämpötilansuojausjärjestelmä (ITS)
Kun taskulamppu on valotilassa SUURI, kirkkautta säädetään automaattisesti taskulampun rungon lämpötilan
mukaan. Tämä suojaa LED-valoa ja sisäisiä osia sekä takaa turvallisuuden ja vakauden.

Lataaminen
Taskulampun mukana toimitetaan USB-latauskaapeli. Suurin latausvirta on 1000mA. USB-kaapeli voidaan liittää 
mihin tahansa USB-latauspistokkeeseen (myös PC:n, auton ja matkapuhelimen USB-liitäntään jne.). 
Latauskaapeli liitetään taskulamppuun normaalilla micro-USB-liitännällä. Irrota kaapeli, kun lataus on valmis.

Huomaa: Latausliitännässä on suojus, joka ei ole vedenpitävä, jos suojus on asetettu väärin tai se on rikki. 
Latausaika voi vaihdella käytettäessä USB-latauslaitteita, joiden syöttöteho on muu kuin 1 000 mA. 

Latauksen ilmaisin
• Latauksen aikana: Kytkimen merkkivalo palaa punaisena.
• Lataus on valmis: Merkkivalo muuttuu vihreäksi.
• Epänormaali tila: Merkkivalo muuttuu oranssiksi ja vilkkuu; kytke kytkin pois päältä ja tarkista laitteen tila 

ennen kuin yrität ladata uudelleen.

Akun/paristojen asentaminen
Kierrä taskulampun rungon takaosa irti ja aseta akku/paristot positiivinen napa (+) kohti taskulampun runkoa.
Kierrä sitten takaosa takaisin paikalleen.

Käyttö 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.

• Älä kohdista valoa suoraan silmiin.
• Käytä ainoastaan laadukkaita paristoja.
• Poista paristot, kun laitetta säilytetään pitkiä aikoja.

• Puhdista taskulampun runko pehmeällä harjalla ja saippuavedellä.
• Voitele tiivisterengas silikonipohjaisella tiivisteenvoiteluaineella ja vaihda kuluneet tiivisterenkaat tarvittaessa, 

jotta tuote säilyttäisi vedenpitävyytensä. (Voiteluainetta voi ostaa useimpien rautakauppojen lvi-osastolta. 
Varmista myyjältä, että aine on silikonipohjaista.)

Takuu
• Rekisteröi tuote osoitteessa www.thelights.�, jolloin saat sille pidennetyn viiden vuoden takuun.


