Tack för at du har valt en fcklaama från Voltsaa.
För at du ska få ut det mesta av din nya fiklampa så rekommenderas du at läsa bkruksanvisningen noggrantn
SPECIFIKATION:
Produkt: Ultrafre S2
LED-diod: 1x Cree XML-T6
Ljus/färg: Vit
Måt: Ø 27-3t9 x 13t5 mm
Vikt: 13t1 g (utan bkaterii
BATTERI:
1x 18650 eller 3tx AAA
ANVÄNDNING:
Skruva av bkakstyiket (där strömbkrytaren siteri oih sät i bkateriet/bkateriernan Antngen använder man hållaren
för tre AAA-bkaterier (plaiering framgår i hållareni, eller så säter man et 18650 i den medföljande hylsann
Bateriet/bkaterihållaren ska sätas i med den positva (+i polen fram mot lamphusetn
Strömbkrytaren för at säta på lampan siter i ena ändan av fiklampann Man säter på den med et kliik oih
stänger av den med et kliik tlln
Om man stänger av den oih säter på den igen snabkbkt (inom någon sekundi så ändras ljusläget enligt följande
iykel:
Starkt ljus – medelstarkt ljus – svagt ljus – strobkoskopefekt (snabkbkt bklinkande ljusi – bklinkande SOS – onsnvn
När man startar fiklampan efer vila kommer den at starta med det senaste inställda ljuslägetn
Denna fiklampa har en zoom-funktonn Deta innebkär at man kan ändra ljusbkilden från at
lysa med en konientrerad stråle tll at lysa vit oih bkretn Deta gör man genom at yta
den främre hylsan (lamphuseti fram oih tllbkakan
LADDNING AV BATTERI:
För laddning av bkaterierna tas dessa ur fiklampan oih en för ändamålet avsedd bkateriladdare användsn Tänk på
at Li-ion-bkaterier inte får djupurladdas då deta kan skada dessan Ladda hellre ofa oih liten NiMH-bkaterier ska
däremot helst användas tlls dom är urladdaden
FÖRSIKTIGHET:
Ljuset från denna fiklampa är krafigtn Undvik at lysa in i någons ögonn
GARANTI:
Alla lampor från Voltsam HB säljs med et års garantn Denna garant gäller fel som inte orsakats av felaktgt
handhavande eller olyikorn Spara därför kvitot på dit köp då deta gäller som garantbkevisn Fullständiga
garantvillkor för Voltsams produkter hitar du på vår hemsida: wwwnvoltsamnse

