
XTAR T2 

 EDC vrecková LED baterka s nabíjaním cez USB-C 

Návod na obsluhu 

 

Základný popis 

Magnetická zadná čiapka 
Otvor na ručné lano 
Odnímateľná rukoväť 
Silikónové tlačidlo 
Nabíjacie rozhranie USB typu C 
Indikátor napájania 
Biele svetlo (CREE XP-G3).   

 

Predstavenie produktu 

T2 je mini vrecková malá baterka s magnetickým držiakom,  ľahko odnímateľná, dobre 
prenosná, povrch jemný, protišmykový, jednoduchý a moderný dizajn.  Rozhranie 
USB typu C pre efektívne a pohodlné nabíjanie.  Ovládanie je veľmi jednoduché, s 
jediným silikónovým tlačidlom na zapínanie, nastavenie jasu a prepínanie režimov. 
Zábleskový režim, tri stupne bieleho svetla a tri stupne režimu mesačného svitu zvyšujú 
použíteľnosť.  

 

Funkcie produktu 

Hoci T2 má veľkosť dlane, je nezvyčajné: 

⚫ Vstavané nabíjateľné batérie eliminujú problémy pri zháňaní nových vymeniteľných 
batérií 

⚫ Ľahké stláčanie spínača vhodné aj pre deti a starších 

⚫ Sedem režimov: 3 štandardné režimy, 3 režimy mesačného svitu a režim blesku 

⚫ Uzamknutie spínača, zlepšuje bezpečnosť pri prenášaní a preprave baterky 

⚫ Rozhranie USB typu C so silikónovým uzáverom pre efektívne a pohodlné 
nabíjanie 

⚫ Odnímateľný klip a magnet na zadnej časti zlepšuje možnosti nosenia 

⚫ Pamäťová funkcia, pohodlnejšie na používanie 

⚫ Nabíjanie automatické, v prípade nízkeho stavu batérie bliká červené svetlo, ako  
výzva pre nabitie 

⚫ Kryt odolný voči opotrebeniu a špine 

⚫ Hliníkové telo, pevné a odolné 

 

 

 



Tabuľka parametrov 

parameter 

Poznámka: Tento výrobok nie je vodotesný a mal by sa používať tak, aby sa zabránilo 
kontaktu s vodnými zdrojmi. 

Ovládanie 

1. Nabíjanie 

Pri nabíjaní sa rozsvieti neprerušené zelené svetlo na spínači a pri plnom nabití sa 

zmení na neprerušenú modrú. 

 

2. Uzamknúť / odomknúť  

Poznámka: Aby ste zabránili náhodnému spusteniu tejto baterky, zapnite režim 
uzamykacieho kľúča, keď sa nepoužíva. 

Uzamknúť kľúč odomknúť 

Kliknite 5-krát rýchlo 
Kliknite znova rýchlo 5 

krát 

Indikátor trikrát zabliká 
na zeleno a kľúč zámku 

sa aktivuje 

Biele svetlo trikrát bliká a 
úspešne sa odomkne 

 

3. V stave odomknutia, stlačenie klávesu režimu bieleho svetla 

Model T2 

Režim 

Režim bieleho svetla Režim mesačného svitu 
Zábleskový 

režim 

Nízke 
svetlo 

Stredné 
svetlo 

Silné 
svetlo 

Nízke 
svetlo 

Stredné 
svetlo 

Silné 
svetlo 

blesk 

Jas 50lm 130lm 650lm 2lm 4lm 6lm 650lm 

Trvanie 4,2hor 1,5hod 26min 
45 

hodín 
30hody 

22,4 

hodín 
/ 

Skúšky 
odolné voči 

pádu 
1,5m 

Vstavaný 
typ batérie 

Jedna Li-Ion batéria 10380  

Nabíjacie 
napätie 

5V 

Dĺžka 
nabíjania 

109min 

veľkosť 14,8 mm (priemer) x  75 mm (dlhý). 

hmotnosť 29,5 g 



Činnosť prepínača tlačidla pri stave odomknutia  pre režim bieleho svetla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. V stave odomknutia fungujú stlačenia klávesov v režime Moonlight 

Činnosť prepínača tlačidla pri stave odomknutia  pre režim mesačného svitu 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. V stave odomknutia je operácia stlačenia klávesu v režime flash 

Tento režim môže byť použitý pre obranu, atď. Záblesky z bateriek môžu spôsobiť,  že 

útočník pocíti závraty a osobnú obranu, keď sa použije na obranu.  

 

 

 

 

 

 

Stroboskop sebaobrany 

Režim bieleho svetla 

Stlačte a 
podržte 
tlačidlo 

 

Kliknúť 

 

Stlačte a 
podržte tlačidlo

 

Zapnutie a 
vstup do 
režimu 
bieleho 
svetla 

 

Prepnutie jasového 
stupňa 

Nízke a stredné 
zvýraznenie (slučka) 

Vypnutie 

Režim mesačného svitu 

Rýchle 
dvojité 

kliknutie 

 

Kliknúť 

 

Stlačte a 
podržte tlačidlo

 

Vstúpte do 
režimu 

mesačnéh
o svitu 

Prepnutie jasového 

stupňa 

Nízke a stredné 
zvýraznenie (slučka) 

Vypnutie 

Zábleskový režim 

Rýchly trojitý  
klik 

 

Stlačte a podržte 
tlačidlo 

 

Vstúpte do 

režimu blesku 

Ukončenie a 

vypnutie 



Self-defense stroboskop môže byť použitý pre núdzové, sebaobranu  a ďalšie. Keď 

sa používa na  sebaobranu, stroboskopové svetlo môže dočasne oslepiť útočníka a 

môže zastaviť hrozbu. 

 

6. Pamäťová funkcia 

Tento výrobok má pamäťovú funkciu, to znamená, že baterka automaticky vstúpi do 

zariadenia jasu použitého v predošlom režime po jeho opakovanom zapnutí, používateľ 

nemusí opakovať nastavenie. 

 

Popredajný servis 

Bezplatná záruka je na 2 roky. Ak sa problém vyskytne po 2 rokoch, zabezpečíme 

bezplatnú opravu, ale za použité diely účtujeme poplatok. Predajca vás pred opravou 

upozorní na materiál alebo súvisiace prepravné poplatky.  

 

Odkazy na boj proti falšovaniu 

1. Zoškrabte štítok proti falšovaniu na obale, aby ste získali 18 číslic.  

2. Zadajte číslo na stránke dotazu na webovej stránke www.xtar.cn (kontaktujte nás - 

vyšetrovanie proti falšovaniu).  

Upozornenie: Nesmerujte baterku do očí, pretože to môže spôsobiť vážne zranenie 
alebo slepotu v dôsledku nesprávneho používania. 

 

Informácie o spoločnosti 

Shenzhen Aixta Electronics Co, Ltd 
Adresa:  5. poschodie New River Road, komunita Mugu, ulica Pinghu, okres Longgang, Shenzhen, 
provincia Guangdong 
PSČ:518111 
Oficiálna webová stránka:www.xtar.cn 
E-mail:info@xtar.cc 
Telefón:(-86) 755-25507076 
Fax:(-86) 755-25507076 
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