
TIP2 Kasutusjuhend

Andmed
• LEDi tüüp: 2x CREE XP-G2 S3
• Maksimaalne valgusvõimsus: 720 luumenit
• Maksimaalne valguskiire kaugus: 93 meetrit
• Veekindlus: Ilmastikukindel (IP67)
• Kukkumiskindlus: 1 meeter

Mõõdud
Gabariidid (mm): 62,6 x 26,9 x 13,4 (ilma klambrita)
Kaal: 38,3 g (ilma klambrita)

Lisad
Sisseehitatud aku (500 mAh)
Toiteindikaator
Temperatuuri regulaator
Magnetsaba

Komplekti kuulub
Lamp 
Klamber

Režiimid
Lambil TIP2 on neli režiimi.

• Turbo – 720 luumenit – *15min
• Tugev – 200 luumenit – *1h 15min
• Keskmine – 30 luumenit – *8h
• Madal – 1 luumen – *55h

*KASUTUSAEG

Kasutussuunised
Sisse/välja lülitamine
Lambi sisse lülitamiseks vajutage ja hoidke all ringikujulist 
„sisse/välja“ lülitamise nuppu seniks kuni lamp süttib.
Lambi välja lülitamiseks vajutage ja hoidke all sama nuppu 
seniks kuni lamp kustub.

Tööasendid
Lambil TIP2 on kaks tööasendit: Demo ja Tavakasutus 
asend.
Demo asendis töötab lamp, ilma vahepeal nuppudele 
vajutamata, järjest 30 sekundit, seejärel lülitub automaatselt 
välja.
Tavakasutus asendis tuleb lamp manuaalselt välja lülitada.

NB! Ostes on lamp Demo asendis.

Tööasendite valimine
Tööasendi vahetamiseks vajutage ja hoidke mõlemat nuppu 
samaaegselt all seniks, kuni taskulamp teeb kas ühe või 
kaks vilgutust. 
Ühe vilgutuse korral on lamp lülitunud Demo asendisse. 
Kahe vilgutuse korral on lamp lülitunud Tavakasutus 
asendisse.

Režiimide valimine
Režiimide vahel valimiseks lülitage esmalt lamp sisse. 
Seejärel saate „režiimi“ nupule vajutades valida tugeva, 
keskmise ja madala režiimi vahel.
Tänu sisemälule käivitub lamp hilisemal kasutamisel 
viimasena valitud režiimil.

Aitäh, et valisid NITECORE’i

Turborežiim
Turborežiimi sisenemiseks lülitage esmalt lamp 
sisse. Seejärel vajutage ja hoidke „režiimi“ nuppu all. 
Turborežiimist väljumiseks vabastage nupp.

Temperatuuri regulaator
Lambil TIP2 on sisseehitatud nutikas temperatuuri 
regulaator. See väldib toiteallika ülekuumenemist 
ning reguleerib väljundvõimsust vastavalt toiteallika 
temperatuurile.

Toiteindikaator
Sisseehitatud toiteindikaator mõõdab aku järele jäänud 
umbkaudset mahtu. Seda kuvab kahe nupu vahel asuv 
sinine indikaatortuli. Järele jäänud aku mahu kuvamiseks 
lülitage lamp esmalt välja. Seejärel vajutage „režiimi“ nupule 
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.
Indikaatortuli hakkab automaatselt iga 3 sekundi tagant 
vilkuma, kui toiteallikas hakkab peagi tühjaks saama. 

Laadimise funktsioon
Lambil TIP2 on sisseehitatud laadimissüsteem. Tühja aku 
laadimine kestab umbkaudu 1h 45min.
Selleks eemaldage lambi sabas asuv kate ning ühendage 
USB kaabli üks ots lambiga (vaadake joonist) ning teine ots 
universaalse USB pesa/adapteriga. Laadimisprotsess algab 
automaatselt.
 

      
   • Laadimisprotsessi   
   kuvab indikaatortuli. 

   • Kui tuli vilgub siniselt   
   on laadimine pooleli. 

   • Kui tuli jääb põlema on  
   laadimine lõppenud.

   NB! Laadige aku enne   
   esimest kasutamist täis.

reźiimid


