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CREE XHP35 HD E4 LED

Max 2000 lumen
Åtkomst med ett tryck, programmerbara taktiska funktioner

Speci�kationer
• Använder CREE XPH35 HD E4-LED med en livslängd på upp till 50 000 timmar.
• Klassisk taktisk inställning som standard från fabrik.

Funktioner
Användarinställning 1: taktisk inställning
Stroboskop med ett tryck, turbo med ett tryck, låg med ett tryck

Speci�kationer
Läge Turbo High Medium Low Strobe SOS

ANSI lumen (lm)

Användningstid (h)

Strålintensitet (cd)

Strålavstånd (m)

Slaghållfasthet (m)

Vattentät IPX8 (vattentät till 2 meter)

2000 400 100 10 2000 100

Användarinställning 2: utomhusinställning
Turbo med ett tryck, låg med ett tryck, icke-stroboskop för ändomkopplaren,
SOS, lägesminne, spärrfunktion

Användarinställning 3: avancerad taktisk inställning
Turbo med ett tryck
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Obs!
• När lampan är AV och i upplåst läge trycker på omkopplaren i fem sekunder tills lampan �imrar, släpp upp 

omkopplaren nu om du vill låsa �cklampan, fortsätt att trycka in omkopplaren i 5 sekunder om du vill ändra 
användarinställningarna.

• När du byter läge ska du inte släppa upp omkopplaren vid ett läge som inte önskas; släpp upp omkopplaren 
vid önskat läge.

Spärrfunktion
• Spärra sidoströmbrytaren (gäller endast för taktisk inställning och utomhusinställning):
• När lampan är AV och i upplåst läge håller du strömbrytaren intryckt i 5 sekunder tills �cklampan �imrar två 

gånger. Ficklampan är nu låst.
• När lampan är låst trycker du på sidoströmbrytaren. Sidoströmbrytarens indikator blinkar grönt för att indikera 

att �cklampan är låst.
• Lås upp �cklampan genom att trycka på strömbrytaren tre gånger i snabb följd. Ficklampan blinkar två 

gånger igen för att indikera att den är aktiv.
• Lås den dubbla ändomkopplaren genom att lossa ändlocket ett halvt varv eller mer.

Batterikapacitetsindikator
• När �cklampan sätts på första gången blinkar indikatorlampan på sidoströmbrytaren i 5 sekunder och 

slocknar sedan.
• Grön indikator: 70–100 % laddning.
• Orange indikator: 30-70 % laddning.
• Röd indikator: mindre än 30 % laddning.
• När spänningen är lägre än 10 %, lyser indikatorlampan med RÖTT sken och blinkar sedan för att varna 

användaren för att kapaciteten snart är slut.
Obs! Batteriindikatorstatusen fungerar bara om du använder ett 18650-litiumjonbatteri.
Indikatorlampan fungerar bara när �cklampan har taktisk inställning eller utomhusinställning.
Intelligent temperaturskyddssystem (ITS)
När �cklampan är i högt ljusläge anpassas ljusstyrkan automatiskt efter temperaturen på �cklampans stomme 
för att skydda LED:n och de inre komponenterna och för att garantera säkerheten och stabiliteten.

Ladda �cklampan
Ficklampan levereras med en kostnadsfri USB-laddningskabel. Max. laddningsström är 1000 mA. USB-kabeln 
kan anslutas till valfri USB-strömförsörjningsport (inklusive dator-USB, fordons-USB, mobiltelefon-USB osv.).
Laddningskabeln ansluts till �cklampan med en allmän micro-USB-laddningsport. När laddningen är klar 
kopplar du bara bort kabeln.

Obs! Det �nns ett lock över laddningsporten som är inte vattentät när locket inte sitter på ordentligt/har gått 
av. Användning av USB-laddningsenheter som inte levererar en utgångsström på 1000 mA påverkar 
laddningstiden.

Laddningsindikator
• Under pågående laddning: Indikatorlampan på strömbrytaren är röd.
• Laddningen är klar: Indikatorn blir grön.
• Onormalt tillstånd: Indikatorn blir orange och �imrar; slå av strömmen och kontrollera innan du laddar igen.

Sätta i batterierna
Skruva loss ändlocket från �cklampans stomme, sätt i batterierna med pluspolen (+) i riktning mot �cklampans 
stomme och skruva sedan tillbaka änden.

Användning och underhåll
• Ficklampans yttemperatur ökar under användning, särskilt under perioder med högre

lumen. Den maximala yttemperaturen för säker användning av �cklampan
är 60 �/140 °F.

• Ladda batteriet helt före första användningen. Det medföljande
batteriet är laddat till mindre än 50 % som en säkerhetsåtgärd och
kan inte driva �cklampans funktioner fullt ut utan att laddas.

• Titta inte rakt in i �cklampan när den är tänd.
• Använd endast kvalitetsbatterier från kända varumärken.
• Ta ut batterierna när �cklampan ska förvaras under

en längre period.

• Använd en mjuk borste och tvålvatten till att rengöra lampans stomme.
• Bibehåll de vattentäta egenskaperna genom att smörja O-ringen med ett silikonbaserat O-ringssmörjmedel 

och byt ut slitna O-ringar efter behov. (Smörjmedlet går att hitta på VVS-avdelningen i de �esta järna�ärer. 
Kontrollera med a�ären att det är silikonbaserat.)

Garanti
• Registrera produkten på www.thelights.� – utökad garanti på 5 år för registrerade produkter.

• Arbetsspänning: 2,5–8,4 V.
• Kompatibla batterier: 1 st. 18650-batteri med mönsterkortsskydd eller 2 st. CR123A-batterier.
• Laddningstid: beror på batterikapaciteten.
  Formel: Laddningstid = (batteriets kapacitet/1 000 mA + 1 H).
• Re�ektor: jämn re�ektor.
• Omkopplare: dubbel taktisk ändomkopplare och sidoströmbrytare.
• Mått: 34,9 mm (huvud) x 25,4 mm (stomme) x 142,6 mm (längd).
• Vikt: 130 g (exklusive batteri).
• Material: �ygplansklassat aluminium 6061-T6, hårdeloxerat typ III.
• Vattentät: IPX8 (2 meter under vatten).
• Lins: förstärkt ultraklart glas med rostskyddad antire�exbehandling.
• Tillbehör som ingår: 1 st. USB-laddningskabel, 1 st. bärrem, 1 st. reserv-O-ring, 1 st. 18650-batteri, 1 st. 

fodral, 1 st. klämma
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