
 

 FENIX E-SPARK TASKULAMPUN KÄYTTÖOHJE 
Päälle/Pois 
Kun lamppu ei ole lukittu, paina sivukytkintä ja pidä sitä painettuna 0,5 sekunnin ajan 
kytkeäksesi lapun valo päälle/pois. 

 TEHOTILAN VALINTA´ 
Kun lamppu on päällä, paina sivukytkintä kerran siirtyäksesi tehotiloissa järjestyksessä: 
Matala → Keski → Korkea → Punainen valo → Punainen vilkku. 

 

 NÄPPÄINTEN LUKITUS/AVAUS 
Lukitus: kun lampun näppäinlukko on auki ja lamppu on sammutettu, kaksoisnapsauta 
kytkintä 0,5 sekunnin sisällä aktivoidaksesi näppäinlukko. Lamppu välähtää kahdesti 
matalassa tehotilassa osoittanen käyttökytkimen lukitustilaa (näppäinlukko on päällä). 

Näppäinlukon avaaminen: kun lampun käyttökytkin on lukittu, kaksoisnapsauta kytkintä 
0,5 sekunnin kuluessa. Lampun näppäinlukko avautuu ja lamppu palaa matalan tehotilan 
kirkkaustilassa (näppäinlukko on avattu). 

*Lukitussa näppäinlukko-tilassa kytkimen napauttaminen tai painaminen aktivoi 2 yhden 
sekunnin välähdystä matalassa-tehotilassa osoitten että kytkinlukkon on päällä. 

 ÄLYKÄS MUISTIPIIRI 
Tämä lamppu muistaa viimeksi valitun tehotilan. Kun kytket lampun päälle uudelleen, 
aiemmin käytetty tehotila on käytössä. 

 TASKULAMPUN LATAUS JA VIRRAN ULOSSYÖTTÖ 



 

o Irrota lampun takaosan suojuskappale nähdäksesi urostyypin C-tyypin liittimen virran 
ulospurkua varten ja naaraspuolisen C-tyypin liittimen lampun uudelleen lataamista 
varten. 

o Liitä latauskaapelin USB Type-C -liitäntä lampun C-tyypin naarasporttiin ja 
latauskaapelin toinen pää pistorasiaan. 

Akun varaustilan ilmaisin on punainen latauksen aikana ja muuttuu vihreäksi, kun lampun 
akku on latautunut täyteen varaukseen. 

E-SPAR taskulampun normaali latausaika on noin 2 tuntia tyhjästä täyteen lataukseen kun 
käytössä on 5V/1A latauspistoke. 

Kaikki E-SPARK:in tehotilat ovat käytettävissä latauksen aikana. Mikäli lamppua ladataan 
tällöin latauksen aika on huomattavasti ilmoitettua pidempi. 

Muista laittaa lampun takaosan suojuskappale latauksen päätyttyä takaisin jotta E-
SPAR:in pöly- ja vesitiiviys säilyy. 

 POWER BANK -TOIMINTO/HÄTÄVIRRAN SYÖTTÖTOIMINTO 
o Sammuta lamppu ja irrota takaosan suojakappale ja kytke lampun urostyyppinen C-

portti ladattavan digitaalisen laitteen Type-C-porttiin. 
o Aloita virran purkaminen painamalla kerran lampun sivukytkintä. 
o Lampun merkkivalo palaa jatkuvasti virran purkun aikana. Tässä toimintotilassa 

lamppua ei voi käyttää!, 
o Muista laittaa lampun takaosan suojakappale takaisin, kun et enää käytä 

purkutoimintoa. 
Tärkeää! 
o Lampun urostyyppinen C-portti tukee VAIN purkamista ja naarastyyppinen C-portti 

tukee VAIN lataamista. Sekä lataus- että purkuteho on 5V/1A, ja lampun lataamiseen 
voidaan käyttää adapteria tai virtapankkia, jonka teho on 5V/1A tai suurempi. 

o Lataa lamppu ajoissa varmistaaksesi akun normaali käyttöikä. 
o Lataa varastoitu lamppu neljän kuukauden välein akun optimaalisen suorituskyvyn 

ylläpitämiseksi. 
o Lamppu ei välttämättä pysty lataamaan kaikkia matkapuhelimia, jotka vaativat erityisiä 

latausprotokollia, kuten Samsungin, Sonyn ja muiden matkapuhelinmerkkien malli 
(tarkasta yhteensopivuus). 

o Lamppu syöttää hätävirtaa matkapuhelimeesi tai muuhun elektroniseen laitteeseen 
max. 10 - 15 % laitteen virran määrästä. Toisin sanoen hätävirtatoiminto/Power bank ei 
ole tarkoitus ladata digitaalisen laitteen akkua täyteen mutta varmistaa että laitetta on 
mahdollista käyttää. 
 

  



 

 AKUN VARAUSTASON ILMAISIN 
Kun lamppu on sammutettu, paina lampun sivukytkintä kerran tarkistaaksesi akun 
varaustason tilan. Ilmaisimen valo palaa 3 sekuntia. 

o Vihreä valo päällä: kylläinen 100 % - 85 % 
o Vihreä valo vilkkuu: riittävä 85% - 50% 
o Punainen valo päällä: huono 50 % - 25 % 
o Punainen valo vilkkuu: kriittinen 25 % - 1 % 

 

 ALHAISEN PARISTOJÄNNITTEEN ILMAISINTOIMINTO 
Kun lampun jännitetaso laskee esiasetetun tason alapuolelle on tämä taskulamppu 
ohjelmoitu vaihtamaan pienemmälle kirkkaustasolle, kunnes matalan tehotilan taso 
saavutetaan. Kun tämä tapahtuu matalan tehotilan käyttötilassa lampun merkkivalo vilkkuu 
punaisena muistuttaen akun uudelleen lataamistarpeesta. 

 LUE OHJEET ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÄ 
o Loukkaantumisriskin vähentämiseksi tulee lampun käyttö tarkkailla kun tuotetta 

käytetään lasten lähellä (tukehtumisvaara, häikäisynvaara tai muun riskin vaara). 
o Älä työnnä sormia tai käsiä laitteen latausporttiin. 
o Älä altista virtapankkia vesisateelle, nesteille tai lumelle. 
o Sellaisen virtalähteen tai laturin käyttö, jota joka ei ole CE-hyväksytty tai aseta 

käyttöturvalliuusvaatimuksi voi aiheuttaa tulipalon tai henkilövahinkojen vaaran. 
o Älä käytä virtapankkia yli sen tehon. Nimellisarvoa suuremmat ylikuormituslähdöt voivat 

aiheuttaa tulipalon tai henkilövahinkojen vaaran. 
o Älä käytä vaurioitunutta tai muunnettua virtapankkia. Vaurioituneet tai muunnetut akut 

voivat käyttäytyä arvaamattomalla tavalla, mikä voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai 
loukkaantumisvaaran. 

o Älä pura virtapankkia. Vie se pätevälle huoltohenkilölle kun huoltoa tai korjausta 
tarvitaan. Väärä tuotteen uudelleenkokoaminen voi aiheuttaa tulipalon tai 
henkilövahinkojen vaaran. 

o Älä altista virtalähdettä ja lamppua tulelle tai liialliselle lämpötilalle. Altistuminen tulelle 
tai yli 100°C lämpötilalle / 212°F:n lämpötilalle voi aiheuttaa räjähdyksen.  

o Laitetta saa huoltaa vain valtuutetut huoltoliikkeet. Näin varmistetaan tuotteen 
käyttöturvallisuus. 

o Katkaise virtapankkista latausjännite, kun et käytä sitä. 
o Älä osoita lampulla ihmisiä tai eläimiä sokaisuvaaran vuoksi 
o Lamppua tulee ladata 4 kuukauden välein akun optimaalisen kunnon säilyttämiseksi 



 

o Epäselvissä tilanteissa tulee ottaa yhteyttä maahantuojaan tai valmistajaan 
lisäohjeiden saamiseksi. 
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