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TrustFire T62 je navržena pro outdoorové sporty. Svítilna dokáže svítit na dlouhou 
vzdálenost s vysokým světelným tokem.  

T62 má vynikající výkon a vysokou spolehlivost. Maximální lumeny mohou 
dosáhnout 3600 se 2 nebo 3 lithiovými bateriemi 18650. Vodotěsnost IPX8 a 

ochrana proti pádu z výšky až 1 metru. 

POPIS 

LED CREE XHP-70 

Tělo  

Prodlužovací trubka  

Otvor pro šňůrku  

Spínač 

JAK POUŽÍVAT  

► Podržte zadní spínač pro zapnutí/vypnutí svítilny. 

► Když svítilna svítí, každým mírným stisknutím koncového spínače se režim jasu 
změní na další úroveň.  

► Existuje 5 speciálních režimů, pokaždé, když stisknete zadní spínač, dojde k 
přepnutí režimů, bude to v pořadí: extrémně vysoký (výchozí režim)--vysoký 
režim--střední--Stroboskop --SOS.  

► T62 nemá žádnou paměťovou funkci, svítilna se vždy zapne v extrémně 

vysokém režimu (výchozí režim). 
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SESTAVENÍ BATERIE 

Odšroubujte zadní část svítilny a ujistěte se, že jsou baterie vloženy kladným 
koncem k přední části. 

  

VÝBĚR BATERIE 

Typ baterie Specifikace Napětí Použitelnost  

Dobíjecí lithium-iontová baterie s 
ochrannou deskou (Trustfire-

18650 a tak dále) 
18650 3,6V/3,7V Doporučeno 

✔ 

 

Dobíjecí lithium-iontová baterie 18650 3,6V/3,7V 
Používejte 

opatrně 
! 

Lithiová baterie CR123 3V Zakázáno X 

Dobíjecí lithium- železo fosfátová 

baterie 
18650 3.2V Zakázáno X 

Upozornění: Nepoužívejte jiné než dostupné baterie, aby nedošlo k poškození 
baterie nebo svítilny. 
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SPECIFIKACE 

SPEC 

ANSI/FSC 

Režimy 

Extrémně 
vysoký 

Vysoký Střední Stroboskop SOS 

 
3600 LM 1500 LM 190 LM 2100 LM 3600 LM 

 
110 minut 300 minut 2040 minut / / 

 
431 metrů 284 metrů 102 metrů / / 

 
144000 cd 60000 cd 7600 cd / / 

 

1 m 

 
IPX-8 

Doplňková 
funkce 

Prodloužená trubka, která vám zvýšit provozní dobu. 

Obsah 
balení 

šňůrka, náhradní O kroužek, prodlužovací trubka 

Poznámka: Testování bylo provedeno s baterií 3400 mAh 18650, všechna tvrzení 

o výkonu podle normy ANSI/NEMA FL1-2009. 

VLASTNOSTI PRODUKTU  

➤ Použití mezinárodního patentu CREE XHP-70 s životností 50 000 hodin.  

➤ Použití 2 nebo 3 nabíjecích baterií 3,6 V/3,7 V 18650.  

➤ Rozměry: L229 mm * 25,4 mm (trubka) * 55 mm (hlava).  

➤ Hmotnost: 261g (bez baterií).  

➤ Obvod konstantního proudu a konstantního jas.  

➤ Provedení proti zpětnému chodu, zabraní instalaci zpětného chodu baterie, která 

by mohla poškodit obvod.  

➤ Protiskluzový design těla svítilny; Je vyrobena z leteckého hliníku a povrch je 

tvrdě anodizačně úpraven proti opotřebení; 

➤ Použití oboustranné antireflexní fólie k vytvrzení skleněných čoček může účinně 

snížit ztráty světla. 
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   POZOR 

► Svítivost této svítilny je extrémně silná. Nedoporučujeme se dívat přímo do 
zdroje světla, aby nedošlo k poškození zraku.  

► Inteligentní regulace teploty: Když produkt pracuje na nejvyšší režim, bude 
svítilna akumulovat hodně tepla, vestavěný čip detekuje vysokou teplotu a 
postupně sníží výkon.  

► Pokud je O-kroužek svítilny poškozen po dlouhodobém používání, vyměňte  
O-kroužek včas, aby byla zachována vodotěsnost svítilny.  

► Pokud svítilnu delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterii, zabalte ji a uchovávejte 
mimo vlhké prostředí. (Pokud se baterie uvnitř svítilny delší dobu nepoužívá, 
může dojít k vytečení a poškození baterie nebo svítilny).  

► Nepoužívejte nepodporované baterie. 

 

 

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, úpravy, nesprávné použití, nedbalost 
při rozpadu, nehody, nesprávnou údržbu nebo opravy kýmkoli jiným než 
autorizovaným prodejcem nebo samotným TrustFire. 
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