
Žibintuvėlis – portatyvinis stovyklos žibintas Nitecore LA10 

 

Savybės 

* Ypač mažas stovyklos žibintas 

* Aukščiausios klasės šviesos diodas LED CREE XP-G S3 

* Maitinamas viena AA dydžio baterija 

* Švietimo laikas iki  23 val. 

* Trys švietimo stiprumo lygiai ir vienas specialus režimas 

* Didelio efektyvumo elektroninė  schema užtikrina stabilų šviesos stiprumą  

* Apsauga nuo sumaišyto poliarumo 

* Turi gale įtaisytą magnetą 

* Atsparumo klasė IPX8 (nardinamas iki 2 m) 

* Atsparumas kritimui iki 1,5 m 

 

Išmatavimai 

Ilgis 79 mm 

Diametras 23 mm 

Svoris 43 g (be baterijos) 

 

Priedai 

Dirželis, atsarginės tarpinės. 

 

Baterijos 

Galima naudoti AA dydžio vienkartines ir įkraunamas baterijas. 

 

Švietimo stiprumas ir laikas 

 

 
 

Perspėjimas:  Aukščiau esantys parametrai išmatuoti laboratorijoje pagal tarptautinį ANSI/NEMA žibintuvėlių standartą FL1, naudojant 

1xAA (1,2V, 2450 mAh) įkraunamą bateriją. Parametrai šiek tiek gali skirtis esant realioms sąlygoms, dėl baterijos  tipo, individualių 

vartojimo įpročių ir aplinkos sąlygų. 

Baterijos  įdėjimas 

Įdėkite vieną bateriją teigiamu poliumi nukreiptą į žibinto priekį. 

 

Įjungimas išjungimas  

Kad įjungti žibintą prisukite jo galinę dalį iki galo. Kad išjungti – truputį atsukite galinę dalį. 

Perspėjimas:   

Žibinte įmontuotas analogiškas lūpdažiui mechanizmas. Sukiojant galinę dalį galima išstumti arba įtraukti šviečiančią dalį. 

 

Švietimo stiprumo nustatymas 

Jei nepraėjus 2 sekundėms vėl įjungsite žibintą, įsijungs kitas švietimo stiprumas. Taip paeiliui įjungiant žibintą galite pasirinkti sau 

tinkamą  švietimo stiprumą. 

 

Baterijos keitimas  

Šviesos stiprumui sumažėjus ar kai žibintas neįsijungia reikia pakeisti bateriją. 

 

Priežiūra 

Ne rečiau kaip kas 6 mėnesius švariu skudurėliu nuvalykite sriegius ir sutepkite juos silikoniniu tepalu. 

 

Perspėjimai 

1.  Dėdami bateriją atidžiai žiūrėkite  poliarumą. 

2. Naudokite kokybiškas baterijas. Jei ilgesnį laiką neplanuojate naudotis žibintu išimkite bateriją. 

3. Nešvieskite tiesiai į akis. 

4. Yra smulkių detalių. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

5. Neardykite  ir patys netaisykite žibinto. 

 

Nebetinkamo naudoti žibinto negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Išmeskite jį į specialiai tam skirtą konteinerį. 
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