
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: Lomon T9684
LED-diod: 1x Cree XML-L2
Ljus/färg: Vitt
Mått: Ø 31-62 x 163 mm
Vikt: 299 g (med batteri)

BATTERI:
1x 26650 uppladdningsbart Li-ion-batteri (medföljer)

ANVÄNDNING:
Ladda lampan innan första användningen, se avsnittet om laddning 
nedan. För att byta batteri ska bakstycket (där strömbrytaren sitter) 
skruvas av och ett Li-ion-batteri av typen 26650 ska sättas in med den 
positiva (+) polen fram mot lamphuset. Använd aldrig lampan med annat 
batteri än ett som är avsedd för detta.

Strömbrytaren för att sätta på lampan sitter längs bak på ficklampan. Den
startar alltid i starkaste läget och genom att trycka på mode-knappen på 
sidan av lampan precis bakom lamphuset kan man välja styrka på den. I 
ett av lägena så stängs lampan av och detta läget rekommenderas endast 
om man tillfälligt ska stänga av den. När man inte ska använda lampan är 
det bästa att stänga av den med strömbrytaren.

Genom att hålla inne mode-knappen i tre sekunder när lampan är 
påslagen kommer man åt funktionerna för strobe/SOS/blink. För växla 
mellan dessa lägen trycker man kort in mode-knappen. För att gå tillbaka 
till fast ljus håller man in mode-knappen i tre sekunder igen, eller så 
stänger man av lampan med strömbrytaren och sen sätter på den igen.

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. Eftersom lampan har ett Li-ion-batteri så är det bättre att 
ladda lampan ofta och lite än att ladda ur den helt innan den laddas.
För att ladda batteriet öppnas gummiluckan, som sitter på mode-knappens motsatta sida, och en helt vanlig 5V 
USB-laddare med microUSB-sladd ansluts (samma som används till våra vanligaste telefoner idag). Sedan slås 
strömbrytaren bak på lampan på och detta indikeras med ett snabbt blinkande rött ljus från mode-knappen. Om 
strömbrytaren inte är påslagen och laddare är ansluten så kommer mode-knappen att långsamt att blinka rött och 
laddning kommer ej att ske. Om laddare ansluts till påslagen lampa kommer den automatiskt att sluta lysa och 
laddning påbörjas. När batteriet är fullladdat kommer knappen att lysa med fast blått sken. Glöm inte att slå av 
strömbrytaren och 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


