Tack för att du har valt en ficklampa från Voltsam!
För att du ska få ut det mesta av din nya ficklampa så rekommenderas du att läsa bruksanvisningen noggrant.
SPECIFIKATION:
Produkt: Alonefire X150
LED-diod: 1x Cree XML-L2
Ljus/färg: Vitt
Mått: Ø 25-46 x 150 mm
Vikt: 180 g (med batteri)
BATTERI:
1x 18650 uppladdningsbart Li-ion-batteri (medföljer)
ANVÄNDNING:
Skruva av bakstycket (där strömbrytaren sitter) och sätt i det medföljande batteriet av typen 18650. Batteriet ska
sättas i med den positiva (+) polen fram mot lamphuset.
Strömbrytaren för att sätta på lampan sitter på sidan av ficklampan precis bakom lamphuset. Man sätter på den
med ett kort tryck och stänger av den genom att hålla in den i några sekunder. Lampan sätts på i kraftigaste
ljusläget och om man kort trycker in strömbrytaren ändrar man ljusläget enligt förljande cykel:
Starkt ljus – medelstarkt ljus – svagt ljus – stroboskopeffekt (snabbt blinkande ljus) – blinkande SOS – o.s.v.
LADDNING AV BATTERI:
När batteriet börjar ta slut kommer strömbrytaren att lysa rött. Lampan
har en skyddskrets som ska förhindra djupurladdning av batteriet, men
för att maximera livslängden så rekommenderar vi att man laddar
lampan omedelbart när strömbrytaren indikerar låg batterinivå.
För att ladda batteriet öppnas gummiluckan, som sitter på
strömbrytarens motsatta sida, och en helt vanlig 5V USB-laddare med
microUSB-sladd ansluts (samma som används till våra vanligaste
telefoner idag). När lampan laddas indikeras detta med ett grönt ljus
från strömbrytaren och när den är fullladdad kommer den att slockna.
Lämna aldrig lampan med laddaren inkopplad efter att laddningen är
klar.
FÖRSIKTIGHET:
Ljuset från denna ficklampa är mycket kraftigt. Undvik att lysa in i
någons ögon.
GARANTI:
Alla lampor från Voltsam HB säljs med ett års garanti. Denna garanti
gäller fel som inte orsakats av felaktigt handhavande eller olyckor. Spara
därför kvittot på ditt köp då detta gäller som garantibevis. Fullständiga
garantivillkor för Voltsams produkter hittar du på vår hemsida:
www.voltsam.se

