
Klarus XT12 zseblámpa Használati útmutató 

 

 

 

 

Jellemzők/Tulajdonságok: 

- CREE XM-L2-U2 LED, maximális kapacitás – 930 ANSI lumen, nagyobb fényerő és 

biztonság 

- Szabadalmaztatott kettős taktikai kapcsoló, egy kezes vezérlés 

- Különleges kialakítás, közvetlen töltési funkció, az akkumulátor/elem eltávolítása nem 

szükséges, ezek teszik lehetővé az XT12 könnyű kezelhetőségét, egyszerűségét 

- Szabadalmaztatott mágneses csatlakozású töltő rendszer. Amikor a töltő kábel 1 cm-es 

távolságban van a készülék töltési pontjától, automatikusan csatlakozik. A töltő kábel 

bármikor biztonságosan eltávolítható, melynek köszönhetően hatékonyan, gyorsan 

használható bármilyen helyzetben 

- A töltéshez szabványos USB portot használ, így bárhol feltölthető, akár otthon, 

munkahelyen, repülőtéren, járműben, vagy bárhol, ahol az USB csatlakozás lehetséges 

- A villanófény funkció (Strobe) azonnal működtethető ki és bekapcsolt állapotban is 

- Samsung cellás Li-ion töltő, 2600 mAh 3,7V, a formabontó kialakításnak hála, az 

akkumulátor tájolására való tekintet nélkül biztonságosan a zseblámpába helyezhető, 

automatikusan a helyes +/- polaritásba igazodik 

- Választható piros/zöld/kék/fehér lencsék, számos helyzethez illeszkednek 

- Levehető rozsdamentes acél keret óvja a lencsét és önvédelemre tudja használni 

- Standard UNC1/4’-20 állványhoz rögzíthető, szabadkezes használathoz 

- Standard IPX-8 vízhatlan (2 m mélységig) 

- Alacsony energia veszteség, magas fényintenzitás, hordozható USB töltő kábel 

- A mágneses csatlakozó pontban beépített rövidzárlat védelem van, mely 

biztonságosabbá teszi használatát 

- A zseblámpa oldalán USB töltő interfész található, mely töltöttségi státuszjelző 

- Sötétszürke szín, katonai minőség, kifinomult technológia, tartós és ellenálló 

 

 

 

 



Műszaki paraméterek: 

- CREE XM-L2 U2 LED 

- 4 világítási mód 

 

 Magas Közepes Alacsony Villanófény 

ANSI lumen (lm) 930 140 2 930 

Működési idő (óra) 3.4 10 178 6.8 

Maximális fényerősség (cd) 15278 

Maximális fénytáv (m) 246 

Ütés álló (m) 1 

Vízálló IPX8 (2 m mélységig) 

 

- Működési feszültség: 3.0 V-8.4 V 

- Kompatibilis akkumulátorok: 2x CR123A , 1x 18650, vagy a KLARUS 18650 

- *Figyelmeztetés: Kérjük csak a készülékhez tartozó egyedi KLARUS 18650-es 

akkumulátort használja a zseblámpába. A PCB védelemmel ellátott 18650-es vagy a 

CR123A akkumulátorok is használhatók, de ezeket nem lehet a zseblámpába 

feltölteni, töltés előtt el kell távolítani őket. Kérjük, a 16340-es akkumulátort 

egyáltalán ne használja a készülékhez! 

- Töltő: - bemenet: 5V, kimenet: 4.2V/500 mA  

- Töltési idő: az akkumulátor kapacitásától, típusától függ 

- A szükséges töltési idő meghatározása: (akkumulátor kapacitása/500 mA) + 0.5 óra 

- Burkolat színe: sötétszürke 

- Reflektor: egyenletes fényszóró 

- Lencsék: ultra tiszta edzett üveg 

- Méret: 163.3 mm (hosszúság) x 25.6 mm (test) x 35 mm (fejrész) 

- Nettó súly: 152g (akkumulátor nélkül) 

- Tartozékok: KLARUS 18650-es akkumulátor, akasztó zsinór, USB töltő kábel, 2 „O” 

karika 

 

Megjegyzés: A fenti adatokat egy 3.7V-os, 2600 mAh-es akkumulátorral, a nemzetközi 

zseblámpákra vonatkozó ANSI/NEMA FL1-es előírásoknak megfelelően tesztelték, 

laboratóriumi körülmények között. 



A mért adatok az akkumulátor típusa, az egyéni felhasználói szokások, a környezeti tényezők 

függvényében eltérhetnek. A KLARUS a PLATO tagja, részt vesz és segít az ANSI/NEMA 

FL1-es szabványok méréseiben. A termék tesztelési adatai összhangban vannak a nemzetközi 

szabványokkal. 

 

Üzemeltetés: 

- Taktikai gomb kikapcsolt „OFF” állapotban 

A) Üzemmód gomb: Hosszan nyomja meg (több mint 2 másodpercen át) a STROBE 

funkció aktiválásához. Ismételt megnyomásával kikapcsolja a funkciót. 

B)Taktikai gomb: Hosszan nyomásával bekapcsolja a készüléket 

- Taktikai gomb bekapcsolt „ON” állapotban 

A) Üzemmód gomb: Nyomja meg az üzemmód kiválasztásához 

(magas/közepes/alacsony). Nyomja hosszan (több mint 2 másodpercen át) és 

visszavált magas módba 

B) Ki/Be kapcsoláshoz nyomja meg 

 

Töltő üzemeltetése: 

Az XT12-höz KLARUS USB töltő kábelt (K1-D5) használjon, mely szinte minden USB 

porthoz használható (beleértve PC, mobil, jármű, stb.). A töltő kábel automatikusan 

kapcsolódik a készülék mágneses töltő pontjával, s amikor feltöltötte, automatikusan leválik 

róla. 

 

Töltési indikátor: 

- Töltés közben és lemerült vagy merülésben lévő állapotban a jelzőfény pirosan világít. 

Miután feltöltött zölden világít. Kikapcsolt állapotban nem jelez a töltési indikátor 

- *Figyelmeztetés: A KLARUS XT12 megköveteli a megfelelő akkumulátorok 

használatát a helyes működéshez. Amikor másik 18650-es vagy a PCB védelemmel 

ellátott CR123A, vagy PCB védelem nélküli 18650-es akkumulátorral használja a 

készüléket, az indikátorfény felvillan, de a töltés nem indul el. 

 

 

 

 

 



Töltési útmutató a különféle eszközökhöz: 

 

Figyelmeztetések: 

- A töltési idő soha ne legyen több 24 óránál. Miután a zöld indikátor fény kialszik, 

javasoljuk, hogy távolítsa el az USB töltő kábelt a készüléktől 

- Amennyiben előreláthatóan hosszabb ideig nem használja a készüléket (több mint 2 

hónapon túl), távolítsa el az akkumulátort a készülékből, megakadályozva a 

lemerülést. 

- Ha nem rendszeresen használja a készüléket, kérjük merítse le majd töltse fel az 

akkumulátort 3 havonta, hogy megőrizze az akkumulátorok élettartamát 

 

Az akkumulátorok behelyezése: 

 



- Az eredeti, zseblámpához tartozó KLARUS 18650-es akkumulátor polaritás nélküli. 

Ezáltal bármilyen irányba/tájolással behelyezhető a készülékbe. Kérjük, csak ezt az 

egyedi KLARUS 18650-es akkumulátort használja, amikor a gyors mágneses 

csatlakozású töltő rendszert használja. 

- Másfajta akkumulátor használata esetén csavarja ki a zseblámpa hátsó részét majd 

helyezze bele pozitív oldalával a fény felé. Ezután csavarja vissza a hátsó részt/sapkát 

a készülék működtetéséhez. Fontos, hogy ezeket az akkumulátorokat soha ne töltse a 

mágneses csatlakozású USB töltővel. Csak eltávolított állapotban, külön. 

 

Kezelés és karbantartás: 

- Közvetlenül szembe ne irányítsa az erős fényt 

- Hosszabb ideig tartó tárolás előtt távolítsa el az akkumulátort 

- Amikor nem vagy veszélyhelyzetben, csavard le a fénytestet, hogy elkerüld a 

véletlenszerű bekapcsolást 

- Időnként cserélgesd és kend meg az „O” karikákat, ez szükséges az IPX-8-as 

karbantartásához 

 

Garancia: 

- A KLARUS garantálja a minőséget. Rendeltetésszerű használat mellett, a beszerzés 

bizonyított dátumát követő 2 éven belül a felmerülő hibát javítják, vagy cserélik a 

készüléket töltő nélkül 

- A garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból, vagy balesetből, 

eredő működési hibákra, sérülésekre. A nem megfelelő karbantartás, vagy a használati 

útmutató be nem tartása a készülék meghibásodásához vezethet, amire nem terjed ki a 

garancia 

- A fentiek figyelembevétele után, probléma esetén lépjen kapcsolatba a kereskedővel, 

vagy közvetlenül a KLARUS-szal 

 

 

Limitált élettartam garancia 

Amennyiben a problémák 2 éven túl jelentkeznek, a javítást vállalja a KLARUS, de annak 

valamint a szállításának a költségeit felszámolják. Mindenekelőtt értesítik a vásárlót a várható 

költségekről, így eldöntheti, hogy kéri-e vagy sem. 
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