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I. Eszköz ismertetése 

 

1. Eszköz bemutatása 

 

Ez a DF30 lámpa kiváló választás bármilyen videofelvételt készítő búvár számára, 

legyen az akár Go Pro, akár más fényteljesítmény-követelmény. A nagyteljesítményű, 

2350 lumenes kimenettel 3féle LED tartalmaz fehér fényt, piros fényt és UV-fényt, 

tökéletesen csökkenti a színhőmérsékletet és nagy fényt teremt mindenféle tengeri 

élet megtekintésére. Professzionális, vízálló kivitelével a merülési védelem mélysége 

akár 100 méter is lehet. 

 

2. Felépítése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 LED 

akku fényjelző 

gömbfej csatlakozó hordozószíj lyuk 

oldalsó kapcsoló 

2*XPE UV LED 2*XE-3535 vörös LED 

3*XM2-5050 U3 LED 

2*XG2-3535 S4 LED 
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 3. Fények 

 

-3*XM2-5050 U3 LED: A fehér fény 6000K színhőmérséklettel, 150 fokos szélességű fénnyel 

akár 2350 lumenes, víz alatti teljesítményt is el tud érni 

-2*XG2-3535 S4 LED: A fehér fókuszfény (kereső fény) 6000K színhőmérséklettel, független 

koncentrációs kialakítással, 101m fénytáv mellett akár 543 lumenes teljesítmény is el tud 

érni 

-2*XE-3535 vörös LED: A 640nm hullámhosszú vörös LED tiszta és hatékony vörös fényt 

biztosít, amivel alkalmas víz alatti fényképezéshez, kreatív fotós fényt alkotva, ami óvja a víz 

alatti élet egészségét (nem ártalmas rájuk) 

-2*XPE UV LED: A 395nm hullámhosszú, tiszta UV fényű UV LED alkalmas fluoreszkáló halak 

és korallok víz alatti fényképezésére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Használat 

 

-Kikapcsolt állapotban nyomja meg a gombot gyorsan 3x, hogy bekapcsolja, majd rövid 

nyomásokkal állíthatja be a fokozatokat: szórtfény, fókuszfény, UV, vörös fény, ki. 

-Ha bármelyik fokozatban van használatban, hosszan nyomja meg 1 másodpercig a 

csökkentett módhoz, majd még egyszer, az újbóli ciklushoz 

-A lámpának nincs memória funkciója. Minden kikapcsolás után, 1 másodperces hosszas 

nyomás után szórtfényre vált 
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III. Akkumulátor 

 

 1. Behelyezés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Fényjelző 

 

A készülék oldalán egy akku fényjelző van, ami a lámpa bekapcsolt állapotában felvillan. 

Különböző színek jelzik a töltöttséget. 

Fényjelző színe Hátralévő töltöttség Javaslat 

Zöld Elegendő (20-100%) Használható 

Vörös Kevés (5-20%) Cseréljen akku-t 

 

Megjegyzés: Kizárólag 32650 6000mAh, újratölthető lítium-ion akkumulátort használjon a 

megfelelő teljesítmény és a normál működés érdekében. 

 

 3. Akku választás 

 

Akku típusa Fajtája Feszültség Ajánlás Diagram 

Újratölthető lítium-ion akku 
PCB (TF 32650 stb.) 

32650 3.6V/3.7V Ajánlott √ 

Újratölthető lítium-ion akku 32650 3.6V/3.7V Figyelmeztetés* ! 

*Ne használjon nem ajánlott akku-t/elemet az eszköz károsodásának elkerülése érdekében. 
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IV. Hibaelhárítások 

 

-Az akku töltöttségi szintje alacsony 

Töltse fel teljesen az eszköz akkumulátorát, hogy megfelelő ideig és módon tudja használni 

azt. 

-A csatlakozó(k) felülete(i), a csavarmenetek, az érintkezők és egyéb felületek 

piszkosak 

Alkoholos törlőkendővel, vagy alkohollal megcsepegtetett pamaccsal tisztítsa meg a 

szennyeződött felületeket, azok problémamentes működése érdekében. 

Bármilyen további, elháríthatatlan probléma esetén keresse fel a viszonteladót. 

 

V. Biztonsági figyelmeztetések 

 

Kérjük, tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat használat közben: 
1. Ha az eszközt huzamosabb ideig nem használja, vegye ki belőle az akkumulátort és 

óvja a nedvességtől. Minden merülés után vegye ki az akkumulátort. 

 

2. Ne szerelje szét, illetve ne próbálkozzon meg a termék javításával, alkatrészek 

kicserélésével. Ezzel a garancia elvesztését eredményezheti és kárt tehet benne. 

 

3. A termék fényereje rendkívül nagy, így a látáskárosodás elkerülésének érdekében, ne 

nézzen közvetlenül a fényforrásba. 

 

4. Intelligens hőmérsékletkontrol és alacsony feszültség jelző: ha a termék a legerősebb 

fényerővel van huzamosabb ideig használatban, elkezdhet melegedni. Ezt a beépített 

chip érzékeli és elkezdi csökkenteni az energiát a felhasználó kényelme érdekében. Az 

eszköz visszaáll a választott módba, ha a hőmérséklet megfelelő. 

 

5. Hosszabb használat esetén cserélje le az O-karikát, hogy fenntarthassa az eszköz 

vízálló képességét. 

 

6. Minden merülés után a felületet tisztítsa meg tiszta vízzel, annak megóvása miatt. 

 

7. Figyeljen, hogy a víz sehova ne juthasson be, szorítsa meg a csatlakozásokat. 
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VI. Specifikációk 
 

 Módok 

ANSI/FSC 
Szórtfény Fókuszfény Vörös fény UV fény 

 2350lm 543lm 61.74lm 2.1lm 

 1 óra 2 perc 2 óra 49 perc 10 óra 10 óra 

 80m 101m / / 

 1568cd 2546cd / / 

 1m 

 100m mélységig 

Plusz 
funkció 

akkumulátor fényjelző 

 

Tesztelve 32650 6000mAh lítium akku-val. ANSI/NEMA FL1 – 2009 Standard 

 

 

 

-1x 3.6/3.7V 32650, újratölthető akkumulátorral működik 

-Beépített intelligens hőmérsékletszabályzás, a túlmelegedés ellen 

-Oldalsó kapcsoló az üzemmódváltáshoz, fényjelző az akkumulátor állapotáról 

-Állandó áramkör, állandó fényerő 

-Csúszásbiztos henger kialakítás  

-Anti-reverse dizájn, ami megakadályozza a rosszul behelyezett akkumulátor által okozott 

károsodást az áramkörben 

-Anyag: alumínium ötvözet (100m mélységig ellenálló ’O’ gyűrűvel), III keménységű. Eloxált, 

oxidrétegelt 

-A kemény, 4mm üveglencse, ellenáll az erős, mély víznyomásnak is 

-1 inch, 25mm gomb: könnyű csatlakozásért bármilyen kamera-berendezéshez. Könnyű a 

használata fel, illetve leszereléshez 
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Garancia 

 

30 napon belül a viszonteladónak javításra, vagy cserélésre, 3 éven belül a TrustFire részére 

visszaküldhető. 

 

Ez a garancia nem fedi le a normál elhasználódásból; módosításból; szétszerelésből; nem 

megfelelő, gondatlan használatból; balesetekből; nem megfelelő javításokból (amit nem 

hivatalos viszonteladó, vagy a TrustFire végez) eredendő problémákat. 

 

 

 


