
NU32 Kasutusjuhend

Andmed
• LEDi tüüp: CREE XP-G3 S3
• Neli lisa-LEDi (punane ja valge)
• Maksimaalne valgusvõimsus: 550 luumenit
• Maksimaalne valguskiire kaugus: 125 meetrit
• Veekindlus: Ilmastikukindel (IP-67)
• Kukkumiskindlus: 1 meeter

Mõõdud   Lisad
Gabariidid (mm):  63 x 43,5 x 31,5 Sisseehitatud aku (1800 mAh)
Kaal, ilma pearihmata: 76,4 g  Toiteindikaator
Kaal: 99,5 g

Komplekti kuulub
Lamp 
Pearihm
USB kaabel

Režiimid
Taskulambil Nitecore NU32 on neli põhirežiimi, kolm abirežiimi ja kaks 
erirežiimi.

Põhirežiimid	 	 	 Erireziimid
Turbo – 550 luumenit – *1h   SOS
Tugev – 190 luumenit – *17h   Majakas
Keskmine – 33 luumenit – *50h
Madal – 1 luumen – *330h

Abirežiimid
Tuhmvalge – 19 luumenit – *25h
Punane – 9 luumenit – *38h
Vilkuv punane – 9 luumenit – *45h

*kasutusaeg

Kasutussuunised
• Põhirežiimid

Sisse/välja lülitamine
Pealambi sisse lülitamiseks põhirežiimil vajutage ringikujulise tähisega 
„sisse/välja“ nupule.
Pealambi välja lülitamiseks oodake vähemalt 3 sekundit ja vajutage 
uuesti samale nupule.

Põhirežiimide	valimine
Põhirežiimi vahetamiseks lülitage esmalt pealamp sisse. Seejärel saate 
kolme sekundi jooksul „sisse/välja“ nupule vajutades järjest läbi käia 
kõik põhirežiimid, madalast tugevama suunas.

Turborežiim
Turborežiimi sisenemiseks lülitage esmalt pealamp sisse. Seejärel 
vajutage ja hoidke lülitit üks sekund all.

NB! Välitimaks lambi ülekuumenemist, saab turborežiimi kasutada 30 
sekundit! Peale seda lülitub lamp automaatselt tugevale režiimile.

• Abirežiimid

Tuhmvalge	režiimi	sisse/välja	lülitamine
Pealambi sisse lülitamiseks tuhmvalgel režiimil lülitage esmalt pealamp 
välja. Seejärel vajutage ja hoidke „sisse/välja“ nuppu üks sekund all.
Pealambi välja lülitamiseks vajutage uuesti samale nupule.

Punase	režiimi	sisse/välja	lülitamine
Pealambi sisse lülitamiseks punasel režiimil lülitage esmalt pealamp 
välja. Seejärel vajutage „R“ nupule.
Pealambi välja lülitamiseks oodake vähemalt 3 sekundit ja vajutage 
uuesti samale nupule.
Punase ja vilkuva punase režiimi vahel valimiseks lülitage esmalt 
pealamp punasel režiimil sisse. Seejärel saate 3 sekundi jooksul uuesti 
„R“ nupulevajutades valida erinevate punaste režiimide vahel.

Aitäh,	et	valisid	NITECORE’i

• Erirežiimid
Erirežiimide vahel valimiseks tuleb esmalt siseneda SOS režiimi. 
Selleks lülitage pealamp välja ning vajutage ja hoidke 3 sekundit 
„sisse/välja“ nuppu all. Seejärel saate 3 sekundi jooksul uuesti 
samale nupule vajutades SOS režiimi vahetada majaka režiimi 
vastu. 
Erirežiimidest väljumiseks oodake 3 sekundit ja vajutage uuesti 
samale nupule.

Toiteindikaator
Sisseehitatud toiteindikaator mõõdab aku järele jäänud umbkaudset 
mahtu. Seda kuvab indikaatortuli, mis asub „sisse/välja“ nupu 
taustal. Selleks lülitage lamp esmalt välja. Seejärel vajutage ja 
hoidke üks sekund „sisse/välja“ nuppu all ning jälgige indikaatortuld.
Kui tuli vilgub järjest kolm korda on järele jäänud rohkem kui 50% 
aku mahust.
Kui tuli vilgub kaks korda järjest on järele jäänud vähem kui 50% aku 
mahust.
Kui tuli vilgub ühe korra on järele jäänud vähem kui 10% aku mahust.

„Seljakoti	režiim“
Vältimaks lambi kogemata käivitumist, saab lampi lülitada „seljakoti 
režiimile“. 
Selleks vajutage ja hoidke mõlemat nuppu all ning jälgige 
indikaatortulukest. Kui tuluke vilgub ühe korra on lamp lülitunud 
„seljakoti režiimile“ ehk nupud ega LEDid ei tööta.
„Seljakoti režiimist“ väljumiseks vajutage ja hoidke uuesti mõlemat 
nuppu all seniks, kuni indikaatortuluke vilgub taas ühe korra.

Laadimise funktsioon
NU32 lambil on sisseehitatud
laadimissüsteem. Tühja aku
laadimine kestab umbkaudu 3h 30min.
Selleks ühendage USB kaabli üks
ots lambiga (vaadake joonist) ning
teine ots universaalse USB pesa/
adapteriga. Laadimisprotsess algab
automaatselt. Laadimisprotsessi kuvab nupu taustal asuv 
indikaatortuli. Kui tuli kumab punaselt on laadimine pooleli. Kui tuli 
kumab roheliselt on laadimine lõppenud.
NB! Laadige aku enne esimest kasutamist täis!
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