
 

 

 

T2 
Újratölthető kézilámpa 

USB-C csatlakozóval 
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Fő jellemzők 

Apró mérete ellenére az XTAR T2 nagyszerű 

tulajdonságokkal rendelkezik: 

 Óriási fényerőt adó Cree XP-G3 S4 LED fényforrás 

 Nagy terhelhetőségű, beépített XTAR akkumulátor 

 Modern USB-C csatlakozó a töltéshez 

 Alacsony töltöttséget jelző beépített LED 

 Zár/Kioldás funkció – lehetővé teszi a biztonságos 

szállítást 

 Hét világítási üzemmód 

 Kényelmes, bármely korosztály számára könnyedén 

megtanulható egygombos vezérlés 

 Memóriafunkció: a legutóbb használt funkcióval kapcsol 

be ismét 

 Tartozék rögzítőcsipesz és beépített rögzítőmágnes 

 Masszív, kopásálló alumíniumötvözet burkolat 

 Divatos színvilág, prémium megjelenés 

 Nem vízálló, kérjük tartsa távol folyadékoktól 
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Specifikáció 

Modell T2 

ANSI 
Üzemmódok – Normál világítás 

Alacsony Közepes Magas 

Fényerő 50 lm 130 lm 650 lm 

Üzemidő 4,2 óra 1,5 óra 26 perc 

ANSI 
Üzemmódok – Holdfény világítás   

Alacsony Közepes Magas Stroboszkóp 

Fényerő 2 lm 14 lm 26 lm 650 lm 

Üzemidő 45 óra 30 óra 22,4 óra  

Becsapódás védelem 1.5m 

Beépített akkumulátor 1 db 10380 Li-ion akkumulátor 

Töltési áram 5V 

Töltési idő 109 perc 

Mérete 14.8mm x 75mm 

Tömege 29.5g 

 



 

Használat 

Töltés 

 A nyomógombon lévő töltöttség jelző LED a töltés közben 

zöld fénnyel, a töltés végeztével kékkel világít 

Zár/Kioldás funkció 

 A véletlen bekapcsolás elkerülése érdekében kérjük, 

aktiválja a zár funkciót, amikor nem használja a lámpát 

 Lezárás: nyomja meg 5-ször a gombot. Ekkor a LED zöld 

fénnyel hármat villan 

 Feloldás: nyomja meg ismét 5-ször a gombot. Ekkor 

a LED fehér fénnyel hármat villan 

Normál világítás üzemmód 

 Bekapcsolás: nyomja folyamatosan a gombot 

 Üzemmód-váltás: nyomja meg egyszer a gombot 

 Kikapcsolás: nyomja folyamatosan a gombot 

Holdfény világítás üzemmód 

 Bekapcsolás: nyomja meg kétszer a gombot 

 Üzemmód-váltás: nyomja meg egyszer a gombot 

 Kikapcsolás: nyomja meg kétszer a gombot 
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Stroboszkóp üzemmód 

 Vészhelyzetre, önvédelemre és más hasonló 

helyzetekben használható 

 Önvédelmi felhasználás esetén a villogó lámpa 

átmenetileg elvakíthatja támadóját 

 Bekapcsolás: nyomja meg háromszor a gombot 

 Kikapcsolás: nyomja folyamatosan a gombot 

Memória funkció 

 A lámpa a legutóbb használt üzemmódban kapcsol be, 

amikor a Normál vagy a Holdfény üzemmódokat 

használja 

Biztonsági figyelmeztetések 

 Ne világítson senki szemébe a lámpával, látásvesztést 

okozhat! 

 Az elhasznált, tönkrement készülék csak hivatalos 

veszélyeshulladék-gyűjtő pontokon dobható el! 
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