
P22R Kasutusjuhend

Andmed
• LEDi tüüp: CREE XHP35 HD

• Maksimaalne valgusvõimsus: 1800 luumenit

• Maksimaalne valguskiire kaugus: 262 meetrit

• Veekindlus: 2 meetrit (IP68)

• Kukkumiskindlus: 1 meeter

Mõõdud
Pikkus: 152,8 mm
Läätse läbimõõt: 31,8 mm
Korpuse läbimõõt: 25,4 mm
Kaal, ilma akuta: 136 g

Võimalikud toiteallikad

NB! Sisseehitatud laadijaga EI TOHI laadida CR123/RCR123 tüüpi 
toiteallikaid!

Komplekti kuulub
• Taskulamp             •  Nitecore NL1835HP 3500 mAh aku

• USB-C kaabel             •   Taktikaline plastvutlar

• Vööklipp            •   Käepael

• CR123 hülss             •   Tagavara rõngastihend

Režiimid
Taskulambil P22R on neli põhirežiimi ja üks erirežiim. Režiimide 
tugevused ning kasutusajad sõltuvad toiteallika tüübist.

• Kasutades 18650 akut kehtivad sulgudest väljas olevad andmed.
• Kasutades CR123 patareisid kehtivad sulgudes olevad andmed. 
• Sulgude puudumisel kehtivad mõlemal juhul samad andmed.

Põhirežiimid
Turbo – 1800 (1000) luumenit - *30min (*45min)
Tugev – 380 luumenit - *3h 30min (*2h 15min)
Keskmine – 75 luumenit - *18h (*11h)
Madal – 1 luumen - *250h (*180h)
*kasutusaeg

Tööasendid
Taskulambil P22R on kolm võimalikku tööasendit: taktikaline, patrull- ja 
tavakasutusasend.
Taktikalises asendis saate kasutada kahte režiimi: turbo- ja stroborežiimi. 
Patrullasendis saate kasutada kolm režiimi: turbo- , keskmist- ja 
stroborežiimi.
Tavakasutusasendis saate kasutada kõiki režiime.

NB! Tavakasutusasendis on taskulambil režiimimälu. Tänu taskulambi 
mälule käivitub lamp hilisemal kasutamisel viimasena valitud režiimil.

Kasutamissuunised
Toiteallika sisestamine
1. Keerake lahti (vastupäeva) taskulambi sabas 
asuv kork.
2. Sisestage toiteallikas nii, et „+“ poolsus jääb
alati taskulambi pea suunas!
3. Keerake sabas asuv kork tagasi ning kinnitage
korralikult.

Sisse/välja lülitamine
Taskulambi sisse lülitamiseks vajutage taskulambi sabas asuvale 
ringikujulisele sisse/välja nupule kuni kuulete klõpsatust.
Taskulambi välja lülitamiseks vajutage uuesti samale nupule kuni kuulete 
taaskord klõpsatust.

Aitäh, et valisid NITECORE’i

Tööasendi valimine
1. Veenduge, et taskulamp on välja lülitatud
2. Hoidke taskulampi peos ning keerake õrnalt taskulambi sabas 
asuv kork lahti (vastupäeva).
3. Vajutage ja hoidke taskulambi sabas asuvat „Mode“ nuppu ning 
keerake kork kergelt kinni tagasi (päripäeva).
4. Seejärel vahetub automaatsel taskulambi tööasend ning 
aktiveerunud tööasendist annab taskulamp vilgutustega märku. 
Ühe vilgutuse korral on taskulamp taktikalises asendis
Kahe vilgutuse korral on taskulamp patrullasendis.
Kolme vilgutuse korral on taskulamp tavakasutusasendis.
5. Järgmise tööasendi valimiseks korrake protsessi.

Stroborežiim
1. Stroborežiimi sisenemine, kui taskulamp on välja lülitatud: 
Vajutage ja hoidke all „Mode“ nuppu. Režiimist väljumiseks 
vabastage nupp.
2. Stroborežiimi sisenemine, kui taskulamp on sisse lülitatud 
taktikalises asendis:
Vajutage „Mode“ nuppu. Režiimist väljumiseks vajutage uuesti 
nupule.
3. Stroborežiimi sisenemine, kui kui taskulamp on sisse lülitatud 
patrull- või tavakasutusasendis:
Vajutage ja hoidke „Mode“ nuppu pool sekundit all. Režiimist 
väljumiseks vajutage uuesti nupule.

Hetkeline valgus
Hetkeliseks valguseks vajutage ja hoidke taskulambi sabas asuvat 
sisse/välja nuppu pooleldi all.

Toiteindikaator
Taskulamp mõõdab toiteallika järele jäänud mahtu. Seda kuvab 
taskulambi sisse/välja nupu kõrval asuv sinine indikaatoruluke.
Toiteallika täpse pinge kuvamiseks keerake lahti taskulambi sabas 
asuv kork, oodake mõni sekund ning keerake kork tagasi. Seejärel 
jälgige indikaatortulukest.
Esimese vilgutuslainega kuvab indikaator enne koma oleva numbri 
ning teise vilgutuslainega kuvab indikaator pärast koma oleva 
numbri.

NÄITEKS! Kui sisestatud aku pinge on 3,6V, siis vilgutab taskulamp 
esmalt kolm korda järjest, siis peab sekundilise pausi ning vilgutab 
seejärel kuus korda järjest.

Laadimise funktsioon
P22R taskulambil on sisseehitatud laadija, millega saab laadida 
ainult 18650 tüüpi laaditavaid Li-ion akusid. Tühja aku laadimine 
kestab umbkaudu 6h 30min.
Selleks vabastage esmalt USB pesa keerates taskulambi sabas 
asuvat tolmukaitserõngast  paremale. 
Seejärel  ühendage USB kaabli üks ots lambiga (vaadake joonist) 
ning teine ots universaalse USB pesa/adapteriga.
Laadimisprotsess algab automaatselt.
Laadimisprotsessi kuvab sinine
indikaatortuli sisse/välja nupu kõrval.
Kui toimub laadimine, siis vilgub
indikaatortuli aeglaselt.
Probleemi korral lõpetab taskulamp
laadimise ning indikaatortuli hakkab
kiirelt vilkuma. Tavaliselt on
probleemiks valesti sisestatud või viga
saanud aku.
Kui laadimine on lõpule viidud, jääb indikaatortuli põlema.

Temperatuuri regulaator
Taskulambil P22R on sisseehitatud nutikas temperatuuri 
regulaator. See väldib toiteallika ülekuumenemist ning reguleerib 
väljundvõimsust vastavalt toiteallika temperatuurile.

Lisad
Toiteindikaator
Temperatuuri regulaator
Sisseehitatud USB laadimissüsteem

Nitecore NL1835HP 
3500 mAh aku
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IMR 18650 High-
Drain Li-ion aku

18650 Li-ion 
väljundvõimsus > 8A
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