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Kierrä valaisimen takakorkki auki myötäpäivään 
pyörittämällä ja aseta kaksi 26650-akkua positiivi-
nen (+) pää valaisimen valolähdettä kohti. Kiinnitä 
korkki tämän jälkeen. Akuissa on tehdasvaraus, 
mutta ne on hyvä ladata ennen ensimmäistä 
käyttöä.

PÄÄLLE/ POIS: Paina sivukytkintä kerran sytyttääk-
sesi valon ja paina toistamiseen jolloin valo 
sammuu.
Valaisimen ollessa päällä napauta virtakytkintä (ei 
pohjaan asti) vaihtaaksesi valotehoa. Valoteho 
muuttuu järjestyksessä HIGH-MEDIUM -LOW-STRO-
BO ja vaihtuu järjestyksessä aina painettaessa.

Valon ollessa sammutettuna paina kevyesti 
sivukytkintä jolloin maksimiteho syttyy ja palaa 
niin kauan kun kytkintä painetaan.

Lampussa on merkkivaloin toteutettu akkujen 
varaustilan ilmaisin. Kun valo on sammuksissa, 
napauta kolmesti virtakytkintä nopeaan tahtiin. 
Merkkivalo alkaa vilkkua vihreää ja punaista. Vihreä 
valo tarkoittaa 1.0V / kerta ja punaisen 0,1V /kerta 
eli jos vihreä vilkkuu 3 kertaa ja punainen 8 kertaa 
on akkujännite näin ollen 3,8V.
Lataa valaisinta vain siihen tarkoitetulla laturilla tai 
muulla akkutyyppiin hyväksytyllä tuotteella.

Valaisimeen on lisävarusteena saatavana päätykiin-
nike jolla valaisimen takapääty tuetaan kiinteissä 
asennuksissa (tuotenumero 1700-AT798).

Kiinnitä mukana tuleva seinäkiinnike/laturi tiukasti 
kiinni. Valaisimessa on kaksi metallikosketinta 
jotka yhdistetään laturin vastaaviin latauskosket-
timiin. Huom: laturi on 12V-malli eikä sitä saa 
kytkeä muuhun kuin 12V-järjestelmään. Kun 
valaisin on kiinnitetty laturiin, valaisimessa oleva 
merkkivalo vilkkuu vihreää ja laturissa oleva valo 
on punainen. Kun lataus on suoritettu, sekä laturin 
että valaisimen merkkivalot palaa vihreänä. 
Kiinnitä laturi vain tasaiseen pintaan sekä paikkaan 
jossa se ei ole kosketuksissa veden tai muiden 
kemikaalien kanssa. 

Varoitus: Strobo-ohjelma saattaa aiheuttaa 
epileptisen kohtauksen herkistyneille ihmisille. Älä 
koskaan katso valaisinta suoraan valon lähteeseen. 
Kirkas valo saattaa vahingoittaa silmiä. Valaisin 
lämpiää käytössä hieman, tämä on täysin 
normaalia. Käytä aina laadukkaita ja valaisimeen 
tarkoitettuja akkuja. Älä käytä valaisinta jos 
huomaat akuissa vuotamista tai muuta epänor-
maalia.

Varastointi ja huolto
Älä yritä purkaa valaisinta enemmän mitä virtaläht-
een (akkujen) asentaminen vaatii. Jos varastoit 
valaisinta pitkiä aikoja ilman käyttöä, irrota akut 
valaisimesta. Puhdista valasin kostealla liinalla 
säännöllisesti käyttäen mietoa pesuainetta ja 
nukkaamatonta liinaa. Puhdista myös valaisimen 
sisällä olevat kontaktit säännöllisesti. Varastoinnin 
pitkittyessä akut on ladattava säännöllisesti niiden 
kunnossa pysymiseen.
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Tekniset tiedot
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