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Aktiverat stroboskopläge kan orsaka anfall hos personer
som lider av fotosensitiv epilepsi.
När ficklampan används en lång stund blir den mycket varm.
Det här är normalt och ingen defekt.
Ladda inte ficklampan med micro-USB-kabeln när den
strömförsörjs med ett CR123A-batteri.







Stomme i höghållfast flygplansaluminium, militärklassat
hårdeloxerat för extrem hållbarhet.
Okrossbart, härdat glas med hög ljustransmittans.
Reflektor med metallfilm ger en stråle med hög intensitet.
Vattentät O-ring och packning.
Sidoströmbrytare med spärr- och minnesfunktion.
Funktion för strömidentifiering och -indikator, noggrannhet 0,1V.
Smart temperaturregleringssystem garanterar en stabil
belysningseffekt.
Maximalt ljusflöde på 1 000 lm, 150 m strålavstånd.
Lägena turbo, hög, medel, låg och stroboskopfunktion.
Micro-USB-port för uppladdning.
Magnetiskt ändlock för handsfree-användning.
USB-kabel, borttagbar fickklämma, nylonfodral och bärrem
medföljer.
Vattenbeständig enligt IPX8, testad för slagtålighet från 2 m höjd.


















Ficklampan har en batteriindikatorfunktion. Tryck snabbt 3
gånger på sidoströmbrytaren, lampan under
sidoströmbrytarknappen blinkar då grönt och rött.
En grön blinkning indikerar 1V, en röd blinkning indikerar
0,1V, till exempel, 3,8 V, 3 gröna blinkningar och 8 röda
blinkningar.
Varning om låg batterinivå när spänningen är lägre än 3,4V,
långsamma röda blinkningar, lägre än 3,0 V, snabba röda
blinkningar.





Standard: USB-kabel, borttagbar fickklämma, bärrem, fodral,
vattentät reservring och snäpplock.
Tillval: batteri och laddare.





Om du monterar isär det förseglade huvudet skadas
lamporna och garantin upphör att gälla.
Vi rekommenderar batterier av hög kvalitet.
O-ringen slits ut efter lång användning, byt ut den mot en
reserv-O-ring (medföljer) så att tätningen förblir vattentät.
Ta ut batterierna om du vet att ficklampan inte ska användas
under en längre period. Då är det bäst att lägga den i dess
fodral.
Förvara och håll ficklampan borta från eld, statisk elektricitet,
ånga och fuktiga miljöer.










Rengör stommen med en mjuk trasa och smörj sedan in
den med silikonfett en gång i halvåret.
Rengör batterikontakterna med jämna mellanrum för att
förbättra ficklampans prestanda eftersom smutsiga
kontakter orsakar flimrande lampa, ojämnt sken eller till
och med inget ljus alls på grund av nedanstående:
A: Batteriet behöver bytas ut (välj det batteri som nämns 
i den här bruksanvisningen).
B: Mönsterkortet, fjädern eller andra kontakter är smutsiga
(rengör kontakterna genom att gnugga dem med en
bomullstuss indränkt med alkohol).





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

UTEFFEKT
CR123A

ANVÄNDNINGSTID
16340 (RCR123A)

ANVÄNDNINGSTID
CR123A

INTENSITET

AVSTÅND

VATTENTÄT

SLAGHÅLLFASTHET

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

Användningsdata ovan har testats i vanlig omgivnings-
temperatur. Använd 1 st. uppladdningsbart 16340
(RCR123A)-litiumjonbatteri, andra batterier kan uppvisa
datatoleranser jämfört med det.

LED: Cree XP-L
Ineffekt: 2,75–4,20 V DC
Uteffekt: max. 1000 lumen
Reflektor: precis metallfilm
Glas: mineralglasskikt
Material: Aluminiumlegering med militärklassad
hårdeloxerad ytbearbetning HA-III
Hölje: Förstklassig, reptålig, svart, hårdeloxerad
ytbearbetning av typ III
Omkopplare: sidoströmbrytare
Strömförsörjning: 1 st. 16340 (RCR123A)-/1 st.
CR123A-batteri
Storlek: huvud: Ø 24,5mm, hölje: Ø 24,5mm, längd: 93mm
Vikt: 72,4g (exklusive batteri)
















BRUKSANVISNING

Ladda batteriet: Sätt i 1 st. 16340 (RCR123A)/1 st. CR123A 
enligt bilden.
Låsa/låsa upp: Lås, när ficklampan är avstängd, genom att 
trycka på sidoströmbrytaren tills lampan blinkar med svagt 
ljus. Tryck länge en gång till så stängs den av.
På/av: Tryck kort på sidoströmbrytaren för att slå på, tryck 
länge för att stänga av.
Byta läge: När ficklampan är påslagen trycker du kort på 
sidoströmbrytaren, läget Turbo - Hög - Medel - Turbo växlar 
om vartannat, tryck kort två gånger på sidoströmbrytaren för 
att aktivera stroboskopläget, tryck sedan en gång på 
sidoströmbrytaren för att återgå till normalt belysningsläge.
Ladda: Lyft på det svarta gummilocket och anslut den 
medföljande USB-kabeln till micro-USB-porten. Sätt sedan i 
den andra änden i USB-uttaget enligt nedan.
Observera att när ficklampan laddas med USB-kabeln 
blinkar lampan grönt och lyser sedan med fast grönt sken 
eller släcks när batteriet är fulladdat.

Bruksanvisning

Ledwise Saint är en uppladdningsbar LED-minificklampa 
med sidoströmbrytare. Den har en CREE XP-L-LED, när 
den strömförsörjs med 1 st. 16340 (RCR123A) är maximalt 
ljusflöde 1 000 lumen. 4 lägen (turbo - hög - medel - låg) och 
taktisk stroboskopfunktion, magnetiskt ändlock för 
handsfree-användning, utformad för utomhussporter och 
familjeresor som extra ljuskälla och passar även för 
vardagsanvändning.
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