
Hartelijk dank voor het aanschaffen van een SRMini Intimidator II. 
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de lamp gaat gebruiken.   

 AAN-/UITZETTEN
Druk op de schakelaar aan de zijkant om de lamp aan of uit te schakelen. De 
lamp onthoudt de laatst gebruikte lichtsterkte en geeft deze automatisch 
weer bij het aanzetten van de lamp. 

 LICHTSTERKTE VERANDEREN
Verander de lichtsterkte door in de AAN-stand de schakelaar vast te 
houden. De lichtsterkte verandert in de volgorde van laag – medium – hoog. 
Laat de schakelaar los zodra de gewenste lichtsterkte is bereikt.

 LOW MODE
Activeer direct de laagste lichtsterkte door de schakelaar langer dan 
1 seconde in te drukken in de UIT-stand. 

 TURBO MODE
Druk tweemaal snel achter elkaar op de schakelaar om de Turbo mode te 
activeren. Let op dat de LOCK MODE niet actief is. 

 STROBOSCOOP MODE
Druk driemaal snel achter elkaar op de schakelaar om de Stroboscoop 
mode te activeren.

 LOCK MODE
Vergrendel de zijschakelaar door in UIT-stand de schakelaar 2 seconden 
ingedrukt te houden. De zaklamp gaat eerst aan/uit en dan wordt de 
vergrendeling geactiveerd. Wanneer de vergrendeling actief is dan geeft 
de indicatieled tot 2 seconden rood licht weer als de schakelaar wordt 
ingedrukt.

 UNLOCK MODE
Ontgrendel de zijschakelaar door in UIT-stand de schakelaar 2 seconden 
ingedrukt te houden. Een andere mogelijkheid om de zaklamp te 
ontgrendelen is door de tail-cap los en daarna weer vast te draaien.

 INDICATIELED
Naast de Micro-USB oplaadpoort bevindt zich een indicatieled die 
aangeeft wanneer de batterijspanning te laag is. De indicatieled 
knippert rood wanneer de batterijspanning lager is dan 3.25V en blijft 
rood branden bij een spanning minder dan 3.05V. Wanneer de lamp 
wordt opgeladen dan geeft de indicatieled ook de oplaadstatus weer. 
Rood betekent dat de lamp aan het opladen is, groen duidt aan dat de 
accu's volledig zijn opgeladen.

Binnen 30 dagen na aankoop: Terug naar de winkelier voor reparatie of garantie.
Binnen 5 jaar na aankoop: Terug naar 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. 

GEBRUIKERSHANDLEIDING

 BIJGESLOTEN

Zaklamp, houder, USB kabel, gebruikershandleiding en andere optionele 
accessoires (zie buitenkant van de doos voor meer informatie).

 BATTERIJEN

BEDIENINGSINSTRUCTIE

3 x 18650 oplaadbare lithium batterijen met een beveiligd circuit, de batterijen
moeten een uitstekende knop hebben aan de pluspool zijde. 

  BATTERIJEN PLAATSEN
Plaats de batterijen in de lamp met de pluspool in de richting van de kop en 
schroef de tail-cap stevig vast zoals hieronder aangegeven.

 BATTERIJ OPLADEN
Schuif eerst het dekseltje van de Micro-USB poort opzij en plug vervolgens de 
meegeleverde kabel in de poort in de lamp om op te laden. Als de indicatielamp 
brandt dan is de lamp bezig met opladen.

OPMERKING: Eén van de volgende lichtsterktes low, medium, high wordt 
opgeslagen in het geheugen zodra de lamp wordt uitgeschakeld. De lamp zal low 
mode niet onthouden als low mode is geactiveerd vlak voordat de lamp wordt 
uitgeschakeld. Als de lamp in high mode is uitgeschakeld, dan wordt de high 
mode gedurende 10 minuten opgeslagen in het geheugen. Na 10 minuten 
verandert dit automatisch naar medium mode. 
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 WAARSCHUWING:

Gebruik geen niet-oplaadbare batterijen. Ook niet in combinatie met 
oplaadbare batterijen.
Gebruik geen combinatie van verschillende type / merk batterijen.

Plaats al le batter i jen alt i jd op de juiste manier in de lamp met de pluspool 
in de r ichting van de kop.
Het product ondersteunt al leen de batter i jen met uitstekende knop op de 
pluspool en met een bevei l igd circuit . Het gebruik van 18650 batter i jen 
met celcapaciteit van 3000 mAh of hoge r is aanbevolen.

Batter i j bescherming: als de batter i jspanning zakt naar 2.7V of minder, 
dan zal de zaklamp niet aangaan. De indicator geeft dan rood l icht als de 
schakelaar wordt ingedrukt.

Wees voorzichtig met lang gebruik op hoge l ichtsterkte en op Turbo mode. 
De zaklamp kan heet worden. 

De batter i jen zi jn binnen de zaklamp paral lel met elkaar verbonden. De 
zaklamp kan branden op zowel 1, 2 of 3 batter i jen. Gebruik van Turbo mode 
bi j 1 of 2 batter i jen wordt echter afgerad en vanwege de 
batter i jbescherming die de lamp mogel i jk plotsel ing uitschakelt .

Kies bi j voorkeur voor een 5V 2.1A of hogere USB voeding om de zaklamp op 
te laden.

SPECIFICATIES

Alle prestaties zi jn volgens de ANSI / NEMA FL 1-2009 normering

Opmerking: Getest met 3 x 18650 bat ter i jen (3400 mAh 3 .6V)

GARANTIE

Technische ondersteuning: techsupport@olightworld.com     
Klantenservice: cs@olightworld.com

Website:www.olightworld.com
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