Plaatsen van de batterij

Gebruikershandleiding

Plaats de batterij met de pluszijde richting de kop van de zaklamp. De S10R Baton II zal

S10R BATON II
Hartelijk dank voor het aanschaffen van de Olight
S10R Baton II. Leest u alstublieft deze handleiding
zorgvuldig voor gebruik.

niet werken met onjuist geplaatste batterij.
Batterij en veiligheidswaarschuwingen:

Waarschuwing:
Plaats de lamp NOOIT met een niet
oplaadbare batterij op het laadstation!

• 1 x RCR123A (oplaadbaar)
Kan gebruikt worden met een niet
oplaadbare CR123A lithium
batterij als laatste optie in geval
van nood.

Garantie

• Laad nooit niet oplaadbare batterijen op!
• Wees voorzichtig met hoge lichtsterktes en lange
brandtijden. De lamp kan heet worden.

Draai om te verwijderen

• Draai de achterkant van de lamp een halve slag los
als de lamp voor lange tijd niet gebruikt wordt of

Opmerking: Als u een CR123A
3.0V niet oplaadbare batterij
gebruikt zal de rode power
indicator altijd branden.

vervoerd gaat worden. Dit om het stroomcircuit te
verbreken.

S10R Baton II (inclusief 1x RCR123A batterij), koord,
laadstation, micro-USB kabel en gebruikershandleiding.

Zaklamp specificaties

Materiaal: A6061-T6 aluminium met klasse III anodisatie

105 m

Contact
Technisch support: techsupport@olightworld.com
Klantenservice: cs@olightworld.com
Website: www.olightworld.com

Laadstation

R1
1 x RC

Bijgesloten

• Binnen 30 dagen na aankoop: Retourneren aan
winkelier voor reparatie of garantie.
• Binnen 5 jaar na aankoop: Retourneren aan Olight
voor reparatie of garantie.
• Deze garantie vervalt bij normale slijtage,
veranderingen welke zijn aangebracht aan het
product, misbruik, ongevallen, achterstallig
onderhoud, reparaties gedaan door een niet
geautoriseerde Olight dealer.

1.5m

Bedieningsinstructie

Lichtsterkte veranderen (FIG A):
Druk op de schakelaar en houd deze vast terwijl de lamp ingeschakeld is. De

(FIG A)
2 x CLICKS

STROBE

ON

stand verandert van low-medium-high. Laat de schakelaar los als de gewenste

HOLD

lichtsterkte is bereikt om te selecteren.

LOW

SIDE
SWITCH

voorkomt dat de zijschakelaar en de achterkant geactiveerd worden.

HOLD

1 x CLICK

UIT-stand. De lamp zal vanaf de maanlicht modus uitgaan. Deze vergrendeling
OFF

Ontgrendelen: (FIG B) Houd de schakelaar ongeveer één seconde vast. De

Verbind de (Micro-)USB kabel met de (Micro-)USB ingang van het laadstation.

MOONLIGHT

t

MEMORIZED
BRIGHTNESS
LEVEL
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2 x CLICKS

(FIG B)

MODE2:

MEDIUM

100 lm

3h20min

MODE3:

LOW

5 lm

48h

MODE4:

MOONLIGHT

0.5 lm

168h

4+45min

Testen zijn uitgevoerd met één RCR123A batterij (inclusief)

Laadstation specificaties

1

Gewicht

24gr/ 0,85 oz

Input

DC 5V

Output1

4,55V, 0,75A

Maten

55x50x16mm / 2,17x1,97x0,63in
2
CHARGING

1. Verwijder het doorzichtige plastic van één van de zijdes van de
antislip pad.
2. Plak de antislip pad op de onderzijde van het laadstation.
3. Verwijder het witte plastic van de andere zijde van de antislip
pad en bevestig het laadstation op de gewenste locatie.
4. Zorg dat het oppervlak waar het laadstation dient te komen

DOCK

3

gereinigd en vetvrij gemaakt is.
5. Om het laadstation te verplaatsen verwijdert u het van de
locatie bevestigen.

OFF

4

HOLD FOR
2 SEC

Verbind vervolgens het andere uiteinde met een (Micro-)USB voeding of
computer. De laadindicator op het laadstation zal rood knipperen tijdens het
laden. Als de lamp volledig is opgeladen, zal de indicator groen blijven branden.

MADE IN CHINA

500 300 lm

huidige locatie. U kunt het laadstation op elke andere gewenste

lamp zal automatisch inschakelen in de maanlicht modus.
Opladen: Plaats de lamp met de magnetische achterkant op het laadstation.

43g
(L)73.5 x (D)23.0 mm excluding batteries

HIGH

MED HIGH

ON

Vergrendelen: (FIG B) Houd de schakelaar twee seconden vast in de

1 xC R1 2 3A
or
1 xR CR 1 2 3A

MODE1:

Laadstation aan oppervlakten hechten:

Maanlicht modus: Houd de schakelaar vast in de UIT-stand.
Stroboscoop modus: Druk tweemaal op de schakelaar in de AAN-stand.

IPX7

Lichtsterkte en brandduur
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uit) te schakelen.

2,800 cd

Cree XP-L HD CW

10 Hz

23A

Aan- en uitzetten: Druk op de schakelaar aan de zijkant om de lamp aan (of

500 lumens

IN

Te gebruiken batterijen

HOLD FOR
1 SEC

MOONLIGHT

Reinigen: Om de antislip pad te reinigen spoelt u
deze met alleen water. Gebruik geen fiberdoekjes
aangezien deze pluizen achterlaten waardoor de
antislip pad niet goed zal hechten.

EXTEN

DED

