Varning
Ficklampan blir mycket varm i turboläge, även batteriet laddas ur snabbt. Lämna aldrig ficklampan utan tillsyn i
påslaget läge eftersom den kraftfulla effekten kan värma föremål som i värsta fall kan antända.

Wizard

1. Följ alltid instruktionerna i bruksanvisningen vid val av batterier.
2. Använd endast rekommenderade strömkällor.
3. Vänd inte polariteten på batteriet.
4. Använd inte olika strömkällor samtidigt till exempel nya batterier tillsammans
med gamla då dessa kan ta skada.
5. Förändra eller modifiera aldrig ficklampan eller dess komponenter. All garanti
är då förbrukad och säkerheten kan inte garanteras.
6. Låt inte vatten eller annan vätska läcka in i ficklampan.
7. Rikta inte ficklampan i påslaget läge mot människors eller djurs ögon då det
tillfälligt kan påverka synen.
8. Låt aldrig barn använda ficklampan utan vuxet sällskap.

Magnet USB

DEN MEST TEKNISKT AVANCERADE

BRUKSANVISNING
Tack för att du valt en produkt från Armytek Optoelectronics Inc., Canada.
Vänligen läs bruksanvisningen noga före användning av produkten.

Specifikationer

Tillverkaren tar inget ansvar för skada på människor eller föremål vid
felaktig användning av produkten.

Förvaring
Vi rekommenderar rengöring av gängor och o-ringar en eller två gånger per år beroende på hur mycket ficklampan
används .Var noga med att alltid fetta in gängor och o-ringar med Armyteks fett efter rengöring. Ficklampans
skydd mot fukt och smuts är beroende av att o-ringar och gängor är i perfekt skick.
Vi rekommenderar följande för rengöring av bottengängan:
1. Skruva loss ändstycket och tag bort o-ringen försiktigt med exempelvis en tandpetare (använd inga vassa
metallföremål då de kan skada o-ringen).
2. Torka av o-ringen med en mjuk trasa. Använd inga lösningsmedel. Om o-ringen är skadad skall den bytas ut.
3. Torka av gängan med en trasa och eventuellt lite fettlösande rengöringsmedel. Kontrollera noggrant att ingen
fukt kommer in i lampan då den kan ta skada av fukt.
Fetta in gängan och o-ringen efter rengöring med polyalphaolefin-baserat siliconfett, till exempel Nyogel 760G som
erbjuds från Armytek. Andra fettlösningar kan skada gänga och o-ring då vissa typer har en svällande effekt.
Om lampan utsätts för mycket smutsiga och dammiga miljöer rekommenderas rengöring oftare och vid behov.

Vi rekommenderar INTE att batterier lämnas i ficklampan vid långvarig lagring. Detta eftersom vissa batterityper kan läcka och
därmed skada ficklampans innanmäte. Icke uppladdningsbara batterier är speciellt drabbade av läckage. Om ficklampan skall
lagras i Standby-läge rekommenderas förvaring med ett högkvalitativt batteri som är laddat. Lagring skall ske enligt batteriets
lagringsrekommendationer.
Om batterierna har synliga skador eller tecken på defekter skall dessa bytas eller åtgärdas. Vi rekommenderar även att
batterier är laddade vid lagring då laddade batterier tenderar att ha mindra sannolikhet för läckage.

Service & Garanti
Armytek erbjuder fria garantireparationer under 10 år, batterier, laddare och strömbrytare är undantagna från
den 10-åriga ganting och omfattas av en 2-årig garanti. Garantin börjar gälla från inköpsdatumet och kvitto
skall uppvisas för att garantin skall gälla.
Garantin är ogilitg om skada uppstår vid följande situationer:
1. Felaktig användning av produkten.
2. Försök att modifiera eller förändra produkten. Reparationsförsök av en icke certifierad reparatör.
3. Långvarig användning i klorinerat vatten eller förorenade vätskor annat än vatten.
4. Utsättning för höga temperaturer eller kemikalier. Inklusive vätska från skadade batterier.
5. Användning tillsammans med batterier som inte uppfyller standard.

Armytek Optoelectronics Inc. är en kanadensisk tillverkare av kraftfulla och pålitliga ficklampor speciellt utvecklade
för krävande behov. Komponenterna i produkten är tillverkade i USA och Japan.
- Suveränt ljus med en konstant otrolig ljusstyrka tack vare en kraftfull elektronisk styrning och aktiv
tempeturöverakning med automatisk reglering.
- 10 års garanti
- Uppladdningsbar ficklampa med magnetisk USB laddare.
- Multi-ficklampa “10 i 1" för alla aktiviteter: jakt, fiske, bil, yrkesutövning, friluftsaktiviter, resor, cykling m.m.
- Effektiv TIR-optik med total avsaknad av tunnelseende även efter långvarig användning.
- Bateriindikator med aktuell status av batteriets laddning samt realtidsövervakning av temperaturen.
- Strömbrytare på sidan ger bekväm belysningskontroll med en hand.
- Flerfärgad statusindikator och Ultra-Låg strömförbrukning i AV-läge med mer än 25 års batterikapacitet.
- Solitt lamphus utan kablar och strömanslutningar.
- Magnetisk bottenkontakt, avtagbart bältesclips och möjlighet att stå upp vid arbete.
- Fullständigt vatten, smuts och dammtät. Ficklampan fungerar till ett vattendjup på 10 meter.
Modell

Wizard Pro XHP50 Magnet USB

LED / Optik

Cree XHP50 / TIR

Ljusstyrka stabiliseringstyp

FULL (constant light)

Ljusstyrka LED / OTF lumen*

2300 / 1800

Intensitet, candela

4200

Hot Spot / Spilljus

70°/120°

Räckvidd

130 meters

Ljuslägen, ljusstyrka (OTF lumen*) Turbo2
samt batteritider (upmätta med
Turbo1
18650 Li-Ion 3400mAh tills
ljustyrkan faller med 10% av inställt Main3
värde)
Main2
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30 lm / 50t
5.5 lm / 12d

Firefly2

1.5 lm / 40d

Firefly1

0.15 lm / 200d

Strobe1
Storlek & vikt (utan batteri)

165 lm / 10.5t

Firefly3

Strobe2
Stromkälla

390 lm / 4t

Main1

Strobe3

Specifikationer kan förändras utan föregående varning eller underättelse.

1800 lm / 1t
900 lm / 1.7t

10Hz / 1800lm / 2t
1Hz / 1800lm / 5t
1Hz / 165lm / 52t
1x18650 Li-Ion
Längd 108mm, diameter 24.5mm, diameter huvud 29mm, vikt 65g

* Ljusstyrkan med varmvit diod ger cirka 7% lägre ljusstyrka och cirka 3% lägre räckvidd
Turbolägen kräver uppladdningsbart 18650 Li-Ion batteri utan PCB skydd eller med PCB skydd som
klarar 7A urladdning.

Medföljer
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Medföljande tillbehör:
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Driftslägen

1. Ficklampa
2. Bältesclips
3. Bruksanvisning
4. Armband
5. Pannband
med hjässband

3

9

5

Wizard

6. 2-extra O-ringar
7. Magnetisk laddkabel
8. Lamphållare
9. 18650 batteri
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Magnet USB

Tryck & håll

Driftsläge:
-> Main -> Firefly

Ljusstyrka:
Main1 -> Main2
-> Main3

1.

Isättning av batteri:
1. Skruva loss bottenkontakten
2. Lägg i ett batteri med + polen mot lamphuvudet.
3. Skruva tillbaka bottenkontakten.

3.

Ficklampan är nu färdig att använda.

2.
Laddning med magnetkontakten:
Lossa bottenstycket 1/4 dels varv. Lägg
den magnetiska laddkontakten mot
bottensycket och laddningen påbörjas.

Visning av laddstatus:
1. Rött ljus – Laddning pågår
2. Grönt ljus – Fulladdat batteri.
3. Blinkande rött ljus – Laddar EJ, skruva loss
bottenstycket 1/4 dels varv eller tag loss
magnetkontakten och lägg dit den igen.

Klick x2

Tryck & håll

Driftsläge:
-> Firefly -> Main

Ljusstyrka:
Firefly1-> Firefly2
-> Firefly3 ->

Klick x3

Tryck & håll

Driftsläge:
-> Turbo

Ljusstyrka:
Turbo 1-> Turbo 2 ->

Klick x4

Tryck & håll

Driftsläge:
-> Strobe

Ljusstyrka:
Strobe 1-> Strobe 2
-> Strobe 3 ->

I påslaget läge:
Klick: Stänger av ficklampan.
Tryck och håll in knappen: Växlar mellan ljusstyrkor i det
valda driftsläget. Ex; Firefly, Main, Turbo, Strobe.
Turbo

I påslaget eller avstängt läge:
2 snabba klick: Startar ficklampan i Mainläge. Vid
upprepning av 2 snabba klick växlas driftsläge mellan Firefly
och Main.
3 snabba klick: Startar Turbo-läge.
4 snabba klick: Startar Strobe-läge.

Strobe

Automatisk minnesfunktion:
När lampan släcks kommer den att minnas senast valda
ljusläge och ljusstyrka nästa gång den tänds med ett klick.

Aktivering batteriindikator
PÅ / AV

Batterinivå
< 100%
75-100%
25-75%

1

5sek

1/4

Vid avstängt läge:
Klick: Startar ficklampan på senast valda läge.
Tryck och håll in knappen: Ficklampan startar i Firefly-läge 1.

Firefly

Ficklampan kan skilja sig jämfört med bilderna i bruksanvisningen. Vi förbehåller oss rätten till
produktförändringar utan föregående varsel eller uppdatering av bruksanvisningen.

Första starten

Ficklampan har 4 driftslägen:
- Firefly-läge, Firefly-läget innehåller 3 ljusstyrkor.
- Main-läge, Main-läget innehåller 3 ljusstyrkor.
- Turbo-läge, Turbo-läget innehåller 2 ljusstyrkor.
- Strobe-läge, Strobe-läget innehåller 3 ljusstyrkor.

Main

Klick x2

Tryck & håll

Överhettning

Låg batterinivå
Varning

+

2

Kritisk

Varning

Kritisk

Användning av pannbandet med ficklampan:

1. Träd änden av band B genom klamman.

a
B

3. Träd in band A i den första klamman.

A
4. Träd igenom änden av band A genom den andra
klämman och fixera den.

2. Träd band A genom öglan på band B.

A

B
A

5. För in banden i

2sek
< 25%

öppningarna på hållaren
och fixera ficklampan.
Justera storleken på
huvudbandet för att
passa ditt huvud.

2sek

1sek
< 10%

VARM

1sek
HOT

Knapplås:
Skruva av bottenstycket 1/4 dels varv. Lampan kan då inte
tändas.
Flerfärgs batteriindikator:
Strömbrytaren visar batterinivån i ficklampan genom att
blinka i olika färger (grönt, gult & rött) i olika intervall.
- Grönt blink var 5:e sekund = 75-100% batterinivå
- Gult blink var 5:e sekund = 25-75% batterinivå
- Gult blink varannan sekund: 10-25% batterinivå
- Rött blink varje sekund: <10% batterinivå
Batteriindikatorn visar även batterinivån i avstängt läge. För
att stänga av eller aktivera batteriindikator i avstängt läge
gör följande:
- Skruva loss bottenkontakten 1/4 dels varv -> Tryck och
håll in knappen samtidigt som bottenkontakten skruvas åt
och sedan skruvas loss 1/4 dels varv igen. Inställningen är
nu sparad.

Konstanthållning ljusstyrka. En kraftfull och intelligent elektronik reglerar störmförbrukning, temperaturreglering
och ljusstyrka. Till och med i ljusstyrka Turbo1 klarar ficklampan att hålla konstant ljusstyrka. Turbo2 läget kan
användas likt heljuset på en bil med en extremt kraftfull och intensiv ljusstyrka. I Turbo2 (1800 lumen) läge kommer
lampan oftast tvingas reglera ned ljusstyrkan för att inte överhetta och spara batterikapacitet samt kontrollera att
urladdning inte överstiger kritiska värden. Ifall ficklampan får bra kylning kan Turbo2 läge användas under lång tid.
Aktiv temperaturreglering. Ficklampan kommer att bli varm vid drift i Turbo-lägen. När temperaturen uppnår +60°C
kommer ljusstyrkan att automatiskt stega ned i små steg. När nedkylning skett kommer lampan återigen att öka i
ljusstyrka så länge batterikapaciteten tillåter det. Vid god ventilation och kyligare omgivande temperatur kommer
lampan att kunna hålla Turbo-lägen även utan att stega ned i ljusstyrka. Det finns alltså ingen tidsstyrning utan en
aktiv temperaturkontroll.
Digital ljusstabilisering & Säker Soft-start funktion övervakar batterispänningen, lampan startas på en tillåten
ljusstyrka eller minskar ljusstyrkan i steg när spänningen i batteriet faller. Detta ökar effektiviteten och använder all
lagrad energi i batteriet.
Ficklampan har två olika driftstyper:
1. Normal: Ficklampan levereras med denna driftstyp aktiverad. Vid 1 klick så tänds/släcks lampan på senaste läge.
2. Taktiskt: Ficklampan tänds på senast använda läge men endast medans knappen är intryckt. Denna driftstyp är
användbar för korttidsbelysning eller för att sända ljussignaler.
För att aktivera Taktisk driftstyp skruva loss bottenkontakten 1/4 varv. Tryck och håll in knappen samtidigt som
bottenkontakten skruvas åt.
För att återgå till normal driftstyp. Tryck och håll in knappen samtidigt som bottenkontakten skruvas loss 1/4 del.

