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Strobe-modus kan utløse anfall hos personer med
fotosensitiv epilepsi.
Når lommelykten brukes lenge, , blir den veldig varm.
Det er helt normalt.
Ikke lad lommelykten med micro-USB-kabelen når den
får strøm fra et CR123A-batteri.







Konstruksjon i solid, hardanodisert flyaluminium som
oppfyller militær standard og er ekstremt slitesterkt.
Støtsikkert, herdet glass med høy lystransmisjon.
Metallbelagt reflektor gir stråle med høy intensitet.
Vanntett o-ring og pakning.
Sidebryter med låse- og minnefunksjon.
Strøm- og batterindikatorfunksjon, nøyaktighet på 0,1V.
Smart funksjon for temperaturregulering sikrer stabil lyseffekt.
Maksimum lyseffekt på 1000lm og rekkevidde på 150m.
Turbo-, High-, Medium- og Low-moduser og Strobe-funksjon.
Lades via micro-USB-port.
Magnetisk endestykke for håndfri bruk.
Leveres med USB-kabel, avtakbar belteklips, etui i nylon 
og bærerem.
Vanntett med IPX8-klassifisering. Tåler fall fra 2 meter.

















Lommelykten har batteriindikator. Trykk raskt tre ganger på
sidebryteren, og lyset under sidebryteren blinker rødt og
grønt. Ett grønt blink betyr 1V, ett rødt blink betyr 0,1V.
Det vil for eksempel si at tre grønne blink og åtte røde
betyr 3,8V.
Varsling ved lavt batterinivå, der sakte røde blink angir
spenning på under 3,4 V, mens raske røde blink angir
spenning på under 3,0 V.





Standard: USB-kabel, avtakbar belteklips, bærerem,
etui og ekstra o-ring.
Tilleggsutstyr: batteri og lader.





Dersom det forseglede hodet demonteres, vil det skade 
pæren og garantien opphører.
Bruk batterier av høy kvalitet.
O-ringen blir slitt etter lang tids bruk. Bytt den ut med
reserveringen som fulgte med produktet, for å sikre
vanntett forsegling.
Hvis lommelykten ikke skal brukes på en god stund, tar du
ut batteriene. Oppbevar lommelykten i det medfølgende etuiet.
Oppbevar lommelykten på et tørst sted.










Rengjør lommelykten med en myk klut, og smør deretter
med silikonsmøring en gang i halvåret.
Rengjør batterikontaktene med jevne mellomrom for å
sikre best mulig ytelse. Skitne kontakter kan forårsake
flimring, ujevnt lys eller til og med manglende lys på
grunn av følgende faktorer:
A: Batteriet må skiftes (bruk batteriet som er nevnt i
denne veiledningen).
B: Kretskort, fjær eller andre kontakter er skitne
(rengjør kontaktene med en bomullspinne fuktet med alkohol).





FL1 STANDARD TURBO HIGH MEDIUM LOW STROBE
UTGANGSEFFEKT
16340 (RCR123A)

UTGANGSEFFEKT
CR123A

BRENNTID
16340 (RCR123A)

BRENNTID
CR123A

INTENSITET

REKKEVIDDE

VANNTETT

SLAGFASTHET

1000lm 340lm 130lm 3lm 1000lm

560lm 120lm 35lm 3lm 560lm

0,5h 1,5h 6h 60h

0,5h 1,5h 6h 60h

4,500cd

150m (max)

IPX8

2m

Brenntidene ovenfor er oppnådd under testing i vanlig
omgivelsetemperatur med et oppladbart litium-ion-batteri av
typen 16340 (RCR123A). Bruk av andre typer batterier kan
gi andre brenntider.

LED: Cree XP-L
Inngangseffekt: 2,75–4,20V DC
Utgangseffekt: maks 1000 lumen
Reflektor: presis metallfolie
Glass: belagt mineralglass
Materiale: Aluminiumlegering med hardanodisert (HA-III)
overflate som oppfyller militær standard
Hus: Slitesterk, ripebestandig, svart, hardanodisert
overflatebehandling av type III
Bryter: sidebryter
Strømforsyning: 1 x 16340 (RCR123A) / 1 x CR123A batteri
Størrelse: lommelykthode: Ø 24,5mm, hus: Ø 24,5mm,
lengde: 93mm
Vekt: 72,4 g (uten batteri)















BRUKERVEILEDNING

Batteri: Sett i ett batteri av typen 16340 (RCR123A) / 
CR123A som vist på bildet.
Lås / lås opp: Når lommelykten er av, låser du den ved å 
trykke på sidebryteren til pæren blinker svakt. Trykk så lenge 
en gang til for å slå av.
Slå på / av: Trykk raskt på sidebryteren for å slå på 
lommelykten, og trykk lenge for å slå den av.
Endre modus: Når lommelykten er på, trykker du raskt på 
sidebryteren og modusene veksler i rekkefølgen Turbo - 
High - Medium - Turbo. Trykk sidebryteren inn hurtig to 
ganger for å aktivere Strobe-modus, og trykk deretter én 
gang på sidebryteren for å gå tilbake til vanlig modus.
Lade: Løft opp det sorte gummidekselet, koble medfølgende 
USB-kabel til micro-USB-porten. Koble så den andre enden 
til USB-uttaket som som vist nedenfor.
Når du lader med USB-kabelen, blinker lampen grønt under 
landing og lyser deretter grønt eller slukkes når batteriet er 
fulladet.

Veiledning

Ledwise Saint er en kompakt, oppladbar lommelykt med 
CREE XP-L LED som drives av ett 16340 (RCR123A)-bat-
teri med lyseffekt på opptil 1000 lumen. Saint egner seg for 
så vel utendørsaktiviteter og reiser som hverdagsbruk. 
Lykten har fire moduser (turbo - high - medium - low), taktisk 
strobefunksjon og magnet i enden for håndfri bruk.
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