




Malli VILLAIN
Led Cree XHP35 High Intensity

Optik Jämn reflektor

FULL (konstant ljus)

1850 / 1500

160000

800 m

Turbo2
Turbo1
Main3
Main2
Main1
Firefly2 1.7 lm / 85d
Firefly1 0.15 lm / 500d
Strobe2
Strobe1

2 st. 18650-litiumjonbatterier**

1 st. 18650-litiumjonbatteri
Längd 245 mm, stomdiameter 25,4 mm, huvuddiameter 64 mm, vikt 259 g 

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

Specifikationer

SVENSKA

21





Beskrivning av satsen
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Inledande service

Funktion Varningar

Skötsel och förvaring

x10

Ändra jakt-/taktiska inställningar 
Lossa och skruva åt 10 ggr

Tryck och släpp 1 gångSkruva åt
TurboKonstant ljus

Extralägen
Tryck och släpp 1 gångLossa 1/8 varv

Strobo

x15

1/2

Såhär byter du mellan Turbo1 och Turbo2
Tryck ned till hälften (inget klick) 15 ggr och helt 1 gång.

Turbo 
 
Main2 

Byta mellan konstanta lägen
Lossa och skruva åt

Strobe2
  
Strobe1

Byta mellan stroboskoplägen

Skruva åt och lossa

Tryck ned till hälften och släpp (inget klick) 
1/2

Bläddra igenom extralägen 
Firefly1

Firefly2

Main1
Main2

Strobe

Main3

* om aktiverat

*

Jaktinställningar: 

Service och garanti 











Komponenterna är tillverkade i USA och Japan.
Extrem ljusstyrka – 1 850 lumen!
Oöverträffat strålavstånd upp till 800 meter för effektiv upplysning av stora områden.
Ultrastarka material och en robust konstruktion garanterar fullständigt skydd mot kraftiga stötar och vibrationer.
Ficklampa med låg vikt, konstant ljus och absolut tillförlitlighet.
Enkel användning och kontinuerliga användningstider – 1 h i maximalt läge och nästan 22 timmar i medelläge.
Konstant ljusstyrka med nästan urladdade batterier och -25 °C utomhus.
Högsta vatten- och dammskydd IP68 – mer än 5 timmar på 50 meters djup.
Garanterad hållbarhet – klarar rekylen hos alla slags vapen och fall från 30 meters höjd.

15Hz / 150lm / 44h
15Hz / 1500lm / 2h

30lm / 100h
150lm / 22h
350lm / 8h
800lm / 2,8h
1500lm / 1h

5° / 40°

* Belysningseffekten för ficklampor med varmt ljus är ca 7 % lägre, strålavstånden är ca 3 % kortare.
** Det är endast tillåtet att använda skyddade litiumjonbatterier.

Tillfälligt på – Valfritt läge som slås på genom att knappen trycks ned 
halvvägs (inget klick!) och är aktivt tills knappen släpps upp. Det är lämpligt 
för att ge signaler genom korta knapptryckningar. Tryck på knappen om du vill 
slå på ljuset permanent.
Jaktinställningar – behändiga lägen för jakt. Det är inställt som standard. 
Turboläge (när huvudet är åtskruvat) och extralägen med konstant ljus 
(ändras genom en tryckning med huvudet lossat 1/8 varv). Fjärrströmställare 
kan användas i turboläget.
Taktiska inställningar – gjorda för specialstyrkor och airsoft. Konstant ljus 
(när huvudet är åtskruvat) och stroboskopläge (när huvudet lossas 1/8 varv). 
Det finns 2 stroboskoplägen och 2 konstanta ljuslägen att välja mellan. 
Fjärrströmställare kan användas i ALLA lägen.
Såhär byter du från en inställning till en annan – Lossa och skruva åt 
huvudet på ficklampan minst 10 gånger (medan du vrider ändras lägena). 
Pausen måste vara < 1 sek.

Turbo – Skruva åt huvudet på ficklampan om det har lossats. Första gången 
knappen trycks ned helt slås ljuset på. Andra gången den trycks ned helt stängs 
det av.
Extralägen (2 x eldfluga, 3 x huvudläge, stroboskopljus (om aktiverat) – Om 
huvudet på ficklampan är åtskruvat lossar du det 1/8 varv. När du trycker ned 
nappen helt slås ljuset på med det senast använda extraläget.
Bläddra igenom extralägen - Byt läge genom att stånga av och sätta på 
ficklampan (genom att trycka ned knappen helt eller halvvägs). Lägena växlar om 
vartannat: eldfluga1 - eldfluga2 - huvudläge1 - huvudläge2 - huvudläge3 - 
stroboskopljus (om aktiverat).
Såhär lägger du till/tar du bort stroboskopljus bland extralägena. Sätt på 
ficklampan genom att trycka ned knappen halvvägs minst 20 gånger. Sista gången 
ska du trycka ned knappen helt. Ficklampan blinkar för att bekräfta åtgärden.
Taktiska inställningar: 

 

Konstant ljus – Skruva åt huvudet på ficklampan om det har lossats. Första 
gången knappen trycks ned helt slås det konstanta ljuset på. Andra gången 
den trycks ned helt stängs det av. Du kan även slå på det genom att trycka 
ned knappen halvvägs (inget klick).
Stroboskopljus – Om huvudet är åtskruvat lossar du det 1/8 varv. Första 
gången knappen trycks ned helt slås stroboskopljuset på. Andra gången den 
trycks ned helt stängs det av. Du kan även slå på det genom att trycka ned 
knappen halvvägs (inget klick). 
Växla mellan konstanta lägen - Huvudet är åtskruvat: lossa det 1/8 varv och 
skruva åt det igen – turbo och huvudläge2 växlar om vartannat. 
Växla mellan stroboskoplägen - Huvudet är uppskruvat: skruva åt det och 
lossa det 1/8 varv igen – strobe1 och strobe2 växlar om vartannat. 

Såhär ställer du in turbo1 och turbo2 – Sätt på ficklampan genom att trycka 
ned knappen halvvägs snabbt minst 15 gånger. Sista gången ska du trycka 
ned knappen helt. Ficklampan blinkar en gång (för att bekräfta att turbo1 har 
valts) eller två gånger (för att bekräfta att turbo2 har valts).
Spärrfunktion – Skruva loss ändlocket 1/4 varv för att skydda ficklampan 
mot oavsiktlig påslagning.
Automatisk memorering – När ficklampan stängs av memoreras det senast 
använda läget så att du kommer åt det snabbt med en tryckning nästa gång 
du sätter på ficklampan. 
Indikering om låg batterinivå – Om ljusstyrkan är < 25 % av det nominella 
värdet blinkar LED:n 2 gånger EN GÅNG (30 sek efter påslagning). Om du 
inte är säker på om den blinkar eller inte stänger du av och sätter på 
ficklampan: om batterinivån är låg upprepas blinkningarna. Belysningseffek-
ten minskar till eldflugeläge vid en kritisk nivå.

Delar som ingår i paketet:
1 - Ficklampa
2 - Stomme 1x18650
3 - Gummigrepp
4 - Bruksanvisning
5 - 2 reserv-O-ringar
6 - Klämma
7 - Reservgummiknapp
8 - Bärrem
9 - Fodral

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. 

Sätt i/byt ut batterierna på följande sätt:
 1. Skruva loss ändlocket.
 2. Placera batterierna med pluspolen (+) riktad mot ficklampans huvud.
 3. Sätt dit ändlocket och skruva fast det så mycket det går. 

Vi REKOMMENDERAR INTE att du använder lågkvalitetsbatterier av typen CR123A eftersom de kan explodera. 
Turboläget kräver uppladdningsbara 18650-litiumjonbatterier utan mönsterkort (oskyddade) eller med mönsterkort som 
garanterar 7 A urladdningsström för att det ska fungera stabilt.
Vi REKOMMENDERAR INTE att du låter strömkällor sitta kvar i ficklampan när den förvaras under en längre tid, eftersom 
batterierna 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.  

Tillverkaren tar inte på sig något ansvar för skador som användaren drabbas av till följd av 
felaktig användning av produkten.

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.

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.
Rengör gängorna på följande sätt:
 1. Skruva loss ändlocket och ta bort tätningsringen försiktigt med en tandpetare (använd inga vassa metallföremål eftersom de kan 

skada ringen).
 2. Torka av tätningsringen noggrant med en mjuk trasa (eller näsduk). Använd inga lösningsmedel. Om tätningsringen är sliten eller 

skadad byter du ut den mot en ny.
 3.  Rengör metallgängorna med en borste och etanol. Var noga med att se till att vätskan som används inte kommer in i ficklampan 

eller ändlocket eftersom det kan leda till funktionsfel hos ficklampan. 
Voitele kierteet ja tiiviste puhdistuksen jälkeen käyttäen polyalfaolefiini-pohjaista silikonirasvaa (esim. Nyogel 760G). Vääränlaisen 
voiteluaineen käyttö saattaa vahingoittaa tiivisterengasta!
Mikäli valaisinta käytetään pölyisissä tiloissa, akkupesän kierteet ja tiivisterengas tulee puhidstaa ja voidella tavanomaista useammin.

Om gummiknappen är skadad ska den bytas ut. Du kan också byta ut strömbrytaren med fjädern 
på samma sätt. Tillvägagångssätt vid byte:
 
 1.  Skruva loss ändlocket.
 2.  Skruva loss den första brickan inuti locket för att ta ut strömbrytaren. Gör detta med hjälp av en 

spetstång (ringtång eller annat verktyg, det mest lämpliga är en låsringstång). Använd verktyget 
så som visas på bilden. För att byta gummiknappen skruvar du loss den andra brickan under 
strömbrytaren.

 3.  Byt ut gummiknappen och sätt tillbaka delarna i omvänd ordning.

Montera inte isär ficklampan förutom att skruva loss gängringen och byta ut gummiknappen. Det finns inga andra delar i 
ficklampan som kan bytas av användaren.

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

Stabiliseringstyp för ljusstyrka

Belysningseffekt, LED/OTF lumen*
Högsta strålintensitet, candela
Hotspot/spill
Strålavstånd*

Strömkälla Stomme 2x18650
Stomme 1x18650

Storlek och vikt (utan batterier)

Lägen och
användningstider
(uppmätt med 2 st.
18650-litiumjonbatterier
3400mAh tills
belysningseffekten
sjunker till 10 % av
det ursprungliga värdet)


