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BRUGERMANUAL

Endedæksel (A)

Batteri: Li-ion 18650 (Micro USB)

Tag endedækslet
af ved at skrue det
mod uret

Opladningsport

Opladning af lommelygten:

1. Skru endedækslet (A) af.
2. Sæt Micro USB-stikket i lommelygtens bund. Sæt USB-enden i en strømkilde som f.eks. en computer,
en power bank, en USB-adapter til stikkontakt eller en USB-biloplader.
3. LED batteri-indikator:
Grøn LED
Opladning er fuldført
Rød LED

Opladning er i gang

4. Tag USB-kablet ud, når lommelygten er fuldt opladet, og skru endedækslet (A) på lommelygtens bund igen.

Betjening:
Tryk (B) helt ind

Lys tændt (100%) ---> Lys slukket

Tryk (B) halvt ind

Kortvarigt tændt

Når lyset er tændt, skal du trykke (C) for at justere
lysstyrken

Lys tændt (100%) ---> Lys tændt (50%) ---> Lys tændt (5%)
(cyklussen gentages)

Tryk på (C), når lygten er slukket

Øjeblikkelig strobe-funktion. Hvis knappen trykkes ind i mere
end 5 sekunder, forbliver strobe-funktionen tændt. Tryk igen
for at slukke strobe-funktionen

Tryk på (C), når lyset er tændt

Tryk på omskifteren i mere end 3 sekunder for at aktivere
strobe-funktionen. Strobe-funktionen forbliver tændt, indtil der
igen trykkes på omskifteren. Lommelygten tilbagestilles til høj
lysstyrke

Fokuslås:
Drej hovedet (D) med uret

Låser fokus

Drej hovedet (D) mod uret

Frigør fokus

Hovedkontakt (B)
Omskifter (C)

Kontakt
med dobbelt
funktion

Fokuserbar

Fokus lås/
lås op

Hoved (D)

Funktioner:
- Lysindstillinger : 3 – Høj/medium/lav + strobe og kortvarigt tændt
- Fokus/lås

: Nem og hurtig fokusering med fokuslås udføres med én hånd

- Kontakt med dobbelt funktion for øget betjenings- og brugervenlighed
- Krop af slidstærkt flyaluminium med en slidstærk anodiseret, beskyttende belægning
- Polvendingsbeskyttelse og PWM-regulering for nøjagtig lysstyrke
- Kan stå på enden og har anti-rul
- Oplad straks vha. Micro USB

Specifikationer:
Lumen

: 450 lm / 225 lm / 22 lm

Candela

: 6800 cd

Lyslængde : 160 m
Brændetid : 2 t 45 min / 5 t / 43 t
Vandtæt

: IPX4

Slagstyrke : 1,5 m
Batteri

: Li-ion 18650 (Micro USB)

LED

: Cree XP-G2

Vægt

: 143 g uden batterier

Mål

: 166 x 35 mm

Faldprøve : 1,5 m

Sikkerhedsanvisninger og advarsler
Tilsigtet anvendelse af produktet
Inden produktet tages i brug, skal du læse alle instruktioner og anvisninger igennem, da der på grund af den høje lysstyrke kan
være en risiko forbundet med at bruge produktet. Produktet må kun anvendes som lygte i henhold til anvisningerne.
Sikkerhedsanvisninger
Produktet skal opbevares et sikkert sted, der er utilgængeligt for børn. De små dele må ikke sluges. Produktet er ikke egnet til
børn, og anvisningerne skal følges nøje for at undgå skader.
•

Produktet kan bruges i temperaturområdet -20°C til 60°C, men må ikke udsættes for direkte varme og konstant sollys.

•

Produktet må ikke udsættes for fugt og/eller høj luftfugtighed.

•

Produktet må ikke udsættes for opløsningsmidler og/eller damp.

•

Produktet må ikke udsættes for stærke vibrationer i længere tid.

•

Produktet må ikke anvendes i eksplosiv atmosfære eller andre steder, hvor der kan være ustabile kemiske gasser.

Håndtering og anvendelse af produktet
•

Produktet må ikke anvendes til øjenundersøgelse (som f.eks. pupiltest). Dette kan medføre permanente øjenskader, og der
skal straks søges lægehjælp, hvis lyset rettes mod øjnene.

•
•

Risiko for øjenskader. Kig ikke direkte ind i lyset. Lys ikke ind i øjnene på mennesker og dyr.
I henhold til DIN EN 62471-1 svarer LED-pærerne i dette produkt til risikogruppe 2. Risiko for blindhed. Den største og mest
restriktive risiko, der er forbundet med at anvende produktet, er den såkaldte "blue-light hazard" på grund af optisk stråling
(400-700 nm).

•

For at undgå varmeakkumulering må produktet ikke tildækkes, mens det er i brug.

•

Produktet må ikke bundtes sammen med andre lygter.

•

Produktet må ikke på nogen måde kortsluttes.

•

Hvis produktet ikke skal bruges i en længere periode, skal batterierne fjernes.

Vedligeholdelse og reparation
•
•

Forsøg ikke at ændre eller reparere produktet. Alle reparationer skal udføres af autoriserede personer.
Anvend de korrekte batterier i produktet. Anvend aldrig alkaliske/ikke-genopladelige batterier sammen med genopladelige
batterier.

•

Batterier/genopladelige batterier skal opbevares utilgængeligt for børn.

•

Batterier/genopladelige batterier må aldrig udsættes for temperaturer på over 60°C (som f.eks. direkte sollys eller åben ild).

•

Batterier/genopladelige batterier må ikke kortsluttes.

•

Anvend ikke nye (alkaliske) batterier eller fuldt opladede batterier (NiMH/Li-ion) sammen med delvist brugte eller uopladede
batterier.

•

Hvis produktet ikke skal bruges i en længere periode, skal batterierne fjernes.

•

Batterier skal kasseres i henhold til lokale regler.

•

Der må ikke anvendes rengøringsmidler, som kan beskadige produktet, rengør i stedet produktet med en blød klud for at
undgå ridser. Skruegevind og kontakter skal rengøres med jævne mellemrum for at undgå ophobning af snavs, hvilket kan
påvirke den tilsigtede anvendelse af produktet. Rengør O-ringe, og påfør smøremiddel med jævne mellemrum.

Batterier
Brug 1 x 18650 batteri med PCB-beskyttelse. Hvis du ikke bruger batterier af høj kvalitet med PCB-beskyttelse, kan det medføre,
at lommelygte og batteri beskadiges.
Udskiftning af batteri
Hvis du ønsker at udskifte li-ion-batteriet, skal du først slukke lommelygten og skrue endedækslet (A) af.
Skru dækslet til USB-opladningsporten og batteriholderen af, og isæt et nyt li-ion batteri i henhold til polaritetsindikatorerne (+)
positiv, (-) negativ. Sørg for, at batteriet isættes i henhold til polaritetsindikatorerne på batterirummet for at undgå at beskadige
lommelygten. Sæt USB-dækslet og batteri-holderen tilbage i lommelygten, og skru endedækslet på igen.

