1700-AT786

CREE XP-L HI V3 LED

Kraftig minilommelykt

Egenskaper
• CREE XP-L HI V3 LED, maks lyseffekt på 600 lumen.
• Ekstrem brenntid, opptil 9 dager i Moon-modus.
• Profesjonelt utformet optisk linse, jevnt flomlys og myk
stråle.
• Kraftig magnet i enden slik at lommelykten kan festes på
metallflater for «håndfri» belysning.
• Funksjon for gradvis opp- eller nedtrapping av lysstyrke
når lykten slås av eller på i turbomodus for å beskytte
øynene og forbedre brukeropplevelsen.
• Nyeste system for intelligent temperaturregulering
registrerer temperaturen inni lykten og tilpasser lysstyrken
for å regulerer varmeutviklingen. Beskytter LED-pæren og
innvendige komponenter for en perfekt balanse mellom
ytelse og sikkerhet.
• Intelligent indikator for batterikapasitet som til enhver tid
viser resterende batterikapasitet.
• Unik låsefunksjon hindrer at lommelykten slås på eller at
du lyser noen i øynene ved et uhell eller at batteriene
tappes under oppbevaring eller på reise.
• Beskyttelse mot feil polaritet hindrer skade hvis batteriet
settes i feil.
• Low-innstilling med ett enkelt trykk og modusminnefunksjon.
• Konstruksjon i flyaluminiumslegering, presis
CNC-produksjon, HAIII-anodisering etter militær standard,
ripebestandig, robust og lett.
• Kompatibel med CR123A og 16340 litium-ion-batterier,
16340-batteri med høy ytelse og medfølgende
micro-USB-port uten behov for separat lader.
Brukervennlig, sikkert og pålitelig.

Modus
Spesifikasjon
Lumen 16340
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Med
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Moon Strobe
light

SOS

600
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10
1
600
45
5h
15h
2h
Brenntid 16340
72min 37min
32h
6d
24min 40min
Lumen CR123A
305
45
10
1
305
45
2h
11h
4h
Brenntid CR123A 21min
9d
48min 55h
42min 33h
Intensitet (cd)
400
31
6.3
0.6
Rekkevidde (m)
40
31
5
1.5
1
Slagfasthet (m)
Vanntett
IPX8 (2 meter under vann)

Spesifikasjoner
• CREE XP-L HI V3 LED, levetid på 50 000 timer.
• 4 lysnivåer, 2 blinkemoduser.
• Driftsspenning: 2–4,2 V
• Kompatible batterier: Ett CR123A eller ett 16340
litium-ion-batteri.
• Reflektor: konveks linse.
• Brytertype: sidebryter.
• Mål: 20,5 × 19,8 × 54,5 mm
• Nettovekt: 27 g (uten batteri).
• Materiale: 6061-T6 flyaluminium med HAIII-anodisering som
oppfyller militær standard.
• Vanntett: IPX8 (under vann 2 meter).
• Medfølgende tilbehør: ekstra o-ring, klips i rustfritt stål, 16340
litium-ion-batteri med lading via micro-USB-port.

Bruk
Når lommelykten er av, trykker du på sidebryteren for slå
på lykten i sist brukte modus. Trykk for å endre modus, og
bla gjennom modusene: Moonlight (1 lm) › Low (10 lm) ›
Medium (45 lm) › High (600 lm eller 350 lm).
Trykk inn sidebryteren i 1 sekund for å aktivere
Moonlight-modus når lommelykten er avslått.
Trykk inn sidebryteren i 1 sekund for å slå av lommelykten
når den er på.
Dobbelttrykk raskt på sidebryteren for å aktivere
stobe-modus når sidebryteren er låst opp. Dobbelttrykk på
nytt for å aktivere SOS-modus, og trykk for å avslutte.

Skifte batteri

Låsefunksjon
Hold inne sidebryteren i fem sekunder for å låse
lommelykten. Trykk tre ganger på sidebryteren for å låse
opp lommelykten (tre blink angir at statusen er endret, og
to blink angir at lommelykten er låst).

Stell og vedlikehold
• Lommelyktens overflatetemperatur stiger under bruk,
særlig ved høyere lumen. Høyeste overflatetemperatur for
sikker bruk av lommelykten er 60 °C.
• Sørg for at batteriet er fulladet før du bruker det første
gang. Medfølgende batteri er ladet til under 50 prosent av
sikkerhetshensyn og kan ikke drive lommelyktens
funksjoner fullt ut.
• Smør o-ringen med oljebasert smøremiddel, og bytt ut
slitte o-ringer ved behov for å sikre vanntett forsegling.
• Ikke lys direkte i øynene til noen.
• Hvis lommelykten ikke skal brukes på lenge, tar du ut
batteriene og oppbevarer lykten på et kjølig og tørt sted.

Indikator for batterikapasitet
Når lommelykten er avslått, trykker du tre ganger på
sidebryteren. Hovedlampen blinker for å vise
batterikapasiteten:
Tre blink: 70–100 % kapasitet
To ganger: 30–70 % kapasitet
En gang: under 30 % kapasitet
Lampen blinker to ganger hvert tredje minutt når det er
under 10 % batterikapasitet igjen. Bytt batteri umiddelbart.
Merk: Lampen fungerer bare som beskrevet ovenfor når du
bruker 16340 litium-ion-batterier.

Intelligent temperaturregulering
I turbomodus justeres lysstyrken automatisk etter
temperaturen på lommelykten for å beskytte LED-pæren
og komponentene i lommelykten. Det gjør lommelykten
mer driftssikker og behagelig å holde.

Garanti
Registrer produktet ditt på www.thelights.fi, og få utvidet
garantien til fem år.

www.thelights.fi
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