
BRUKSANVISNING
Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du använder ficklampan.

LEGEND
Cree XHP50 / TIR
FULL  (konstant ljus))
2300 / 1800 lm
4200 cd
70° / 120°
130 m

Lägen och användningstider
(uppmätt med 18650-litiumionbatteri
3400mAh tills belysningseffekten
sjunker till 10 % av det
ursprungliga värdet) 

Turbo 1800 lm / 1 h

Mid
Low
Firefly 0,15 lm / 40d

1x18650 Li-Ion

Längd 110 mm, stomdiameter 24,5 mm, huvuddiameter 29 mm, vikt 65 g

Delar som ingår i paketet:

Specifikationer
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Sätta i batteriet

När lampan är avstängd:
Tryck och släpp: för att slå på det senast använda läget. 
När lampan är påslagen:
Tryck och släpp: för att stänga av ficklampan. 
För bekväm användning har du behändig och snabb åtkomst till
alla följande lägen:
När lampan är avstängd:
Håll knappen intryckt för att slå på eldflugeläget. 
Bläddra genom huvudlägena: Håll knappen intryckt när ficklampan
är påslagen. Lägena börjar att bläddras igenom. Välj önskat läge
genom att släppa upp knappen.
Automatisk memorering - När ficklampan stängs av memoreras det
senast använda läget så att du kommer åt det snabbt med ett tryck
nästa gång du sätter på ficklampan.
Spärrfunktion - Skruva loss ändlocket 1/4 varv för att skydda ficklampan
mot oavsiktlig påslagning.

Håll intryckt Tehotilan vaihtaminen
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Funktion

Garanti

SVENSKA

Varningar

Skötsel och förvaring

Såhär skruvar du på en magnetladdare:
Skruva loss ändlocket 1/4 varv och skruva fast en magnetladdare på
ändlocket.
Laddningstiden för ett helt urladdat batteri är ca 6–8 timmar.
Vi rekommenderar att du använder adaptrar med 1 A eller mer.

Laddarens batteriindikering:
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Komponenterna är tillverkade i USA och Japan.
Utmärkt ljus med fantastisk konstant ljusstyrka tack vare kraftfull elektronik och aktiv temperaturreglering utan tidur.
Uppladdningsbar ficklampa med magnetisk USB-laddare.
Flerfunktionsficklampa ”10 i 1” som kan användas till många aktiviteter: bilen, fiske, jakt, hemma, på arbetet, i stan, picknick, cykling, utomhusaktiviteter, resor.
Effektiv TIR-optik och ingen ”tunnelseende”-effekt ens efter kontinuerlig användning.
Varningsindikering om låg batterinivå och temperaturreglering i realtid.
Sidoströmbrytare för bekväm enhandsmanövrering och enkel lägesväxling vid avancerad användning.
Statusindikering med flera färger och ultralåg strömförbrukning i AV-läget – mer än 25 år. 
Solid stomme utan långa ledningar, svaga gummianslutningar och onödiga boxar.
Magnet i ändlocket, avtagbar klämma och möjlighet att ställa ficklampan upp på änddelen för mångsidig användning.
Fullständigt skydd mot inträngande vatten, smuts och damm – ficklampan fortsätter att fungera även på 10 meters djup.

600 lm / 2,3 h

100 lm / 16 h

* Belysningseffekten för ficklampor med varmt ljus är ca 7 % lägre, strålavstånden är ca 3 % kortare.

Turboläget kräver uppladdningsbara 18650-litiumjonbatterier utan mönsterkort (oskyddade) eller med mönsterkort som garanterar 7 A urladdningsström
för att det ska fungera stabilt.
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Ficklampa
Klämma
2 reserv-O-ringar
18650-litiumjonbatteri
Magnetisk USB-laddare
Plasthållare
Pannband (2 remmar)
Bruksanvisning

Din ficklampa kan skilja sig åt betydligt från bilderna i bruksanvisningen.
Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra paketet efter eget gottfinnande utan att ändra den här bruksanvisningen.

Skruva loss ändlocket.
Placera batterierna med pluspolen (+) riktad mot ficklampans huvud.
Sätt dit ändlocket och skruva fast det så mycket det går.

Ficklampan är redo att användas.

1.
2.
3.

Aktiv temperaturreglering. Ficklampan kan snabbt bli varm i turboläge. När temperaturen blir +58 °C minskar ljusstyrkan i små steg. När ficklampan har svalnat
(förutsatt att batterispänningen är tillräcklig) ökar ljusstyrkan till turboläge igen. Den här ned- och upptrappningen sker i cykler för att upprätthålla användarens
säkerhet och ficklampans funktion. I förhållanden med god luftkylning avger ficklampan ljus utan att trappa ned ens i turboläge. Det finns inga förinställda tidur för
ned- och upptrappning, utan i stället aktiva temperaturmätningar i realtid. 

1. Röd färg – laddning pågår.
2. Grön färg – laddningen är klar.
3. Blinkar rött – skruva loss ändlocket 1/4 varv för laddning.

1. Följ alltid anvisningarna i den här bruksanvisningen och rekommendationerna om
 batterianvändning.
2. Använd bara rekommenderade strömkällor.
3. Sätt inte i batterierna med omvänd polaritet.
4. Använd inte olika strömkällor tillsammans, dvs. gamla med nya, laddade med urladdade.
 Kombinera inte olika slags batterier. Det kan skada elementet med lägst kapacitet.
5. Du får inte modifiera eller gjuta om ficklampan eller dess komponenter eftersom det gör att
 garantin upphör att gälla.
6. Låt inte vatten eller annan vätska tränga in i ficklampan.
7. Rikta inte en påslagen ficklampa in i ögonen på människor eller djur – det kan orsaka
 tillfällig blindhet.
8. Låt inte barn använda ficklampan på egen hand.

1. Felaktiv användning 
2. Försök att modifiera eller reparera ficklampan som inte gjorts av kvalificerade specialister
3. Långvarig användning i klorhaltigt eller förorenat vatten eller andra vätskor (förutom vatten)
4. Exponering för höga temperaturer och kemikalier (inklusive exponering av vätska från defekta batterier)
5. Användning av batterier med låg kvalitet.

5 års garanti fr.o.m. registrering (exklusive batterier, laddare, omkopplare och anslutningsdon, vilka har 2 års garanti).
Garantin täcker inte skador som uppstått till följd av:

Startax Finland Oy Lempäälä 
FO-nummer: 1760676-2  |  Adress: Kannistontie 138, 33880 Lempäälä

Tel: 03-275 050   |  Fax: 03-275 0555  |  E-post: startax@startax.net

Ficklampan blir snabbt varm i turboläge och laddar ur batteriet vid hög strömstyrka. Lämna inte ficklampan utan uppsikt eftersom mycket kraftigt ljus kan värma upp
föremål och orsaka brand. Tillverkaren tar inte på sig något ansvar för skador som användaren drabbas av till följd av felaktig användning av produkten.

Modell
LED/optik
Stabiliseringstyp för ljusstyrka
Belysningseffekt, LED/OTF lumen*
Högsta strålintensitet, candela
Hotspot/spill
Strålavstånd*

Strömkälla

Storlek och vikt (utan batterier)

Vi rekommenderar att du rengör gängorna och O-ringarna från smuts och gammalt fett en eller två gånger om året. Tänk på att ett tillförlitligt skydd mot vatten och damm 
inte kan garanteras om tätningen är sliten. Förorenat smörjmedel eller brist på smörjmedel leder till att gängor och tätningsringar slits snabbt. Efter rengöringen ska du 
smörja gängan och tätningsringen med polyalfaolefin-baserat kiselfett, t.ex. Nyogel 760G. Användning av fordonsfett eller annat olämpligt fett kan leda till att tätningsringar-
na sväller och går sönder. Vid aktiv användning i och exponering för dammiga miljöer rekommenderar vi att du rengör och smörjer delarna så ofta som det behövs.

Vi REKOMMENDERAR INTE att du låter strömkällor sitta kvar i ficklampan när den förvaras under en längre tid, eftersom batterier (i synnerhet 
icke-uppladdningsbara sådana) kan läcka av olika anledningar och skada ficklampans inre delar. Om du vill hålla ficklampan redo för användning med 
batterierna isatta, ska du använda batterier av hög kvalitet och förvara ficklampan vid en godkänd drifttemperatur för batterier samt kontrollera batteriernas 
skick minst en gång i månaden. Om du upptäcker tecken på att batterierna är defekta ska du ta ut dem ur ficklampan och avfallshantera dem.
Vi rekommenderar också att du byter ut urladdade batterier mot nya innan du förvarar ficklampan, eftersom det är större risk att urladdade batterier läcker.


