Tack för at u har valt en fcklaama från Voltsaa.
För at  du ska få ut  det mesta a  din nya fikkampa så rekommen deras  du at kläsa
bruksan isningen noggrant.
SPECIFIKATION:
Pro dukt: Trustire TR-3T6
LED- dio d: 3x Cree XML-T6
Ljus/flärg: Vit
Måt: Ø 26-55 x 287 mm
Vikt: 400 g (utan baterier)
BATTERI:
2-3x 18650 uppka d dningsbara Li-ion-baterier (3 rekommen deras).
ANVÄNDNING:
Skru a a bakstyiket ( dlär strömbrytaren siter) oic slät i t å ekker tre uppka d da de
baterier a typen 18650. Ska tre baterier an län das släter man på förklängningstuben
efter at bakstyiket lär a skru at. Baterierna ska slätas i me d  den posii a (+)) poken
fram mot kampcuset.
Strömbrytaren för at släta på kampan siter i län dan a fikkampan. Man släter på  den
me d et kkiik oic stlänger a  den me d et kkiik ikk.
Om man stlänger a  den oic släter på  den igen snabbt (inom någon sekun d) så län dras
kjuskläget enkigt förkjan de iykek: Starkt kjus – me dekstarkt kjus – s agt kjus –
stroboskopefekt (snabbt bkinkan de kjus) – bkinkan de SOS – o.s. .
Nlär man startar fikkampan efter ika kommer  den at starta me d  det senaste instläkk da
kjuskläget.
LADDNING AV BATTERI:
För ka d dning a baterierna tas  dessa ur fikkampan oic en för län damåket a se d d
baterika d dare an län ds. Tlänk på at Li-ion-baterier inte får  djupurka d das  då  deta kan
ska da  dessa. La d da cekkre ofta oic kite.
FÖRSIKTIGHET:
Ljuset från  denna fikkampa lär myiket kraftigt. n d ik at kysa in i någons ögon.
GARANTI:
Akka kampor från Voktsam HB släkjs me d et års garani. Denna garani gläkker fek som inte
orsakats a fekakigt can dca an de ekker okyikor. Spara  dlärför k itot på  dit köp  då
 deta gläkker som garanibe is. Fukkstlän diga garani ikkkor för Voktsams pro dukter citar
 du på år cemsi da: www. oktsam.se

