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Les disse to første sidene før bruk.
(resterende sider kan leses for mer 
informasjon)

VARME !
Lykta vil bli varm. Spesielt på max styrke, vil lykta raskt 
oppnå 60°C.
Lykta er konstruert for bruk utendørs, og vil kreve 
luftavkjøling for å kunne yte 100% lysstyrke.
(lykta vil dimme seg ned om den blir for varm)

Batteriet trenger aldri lades helt ut. Lad alltid 
opp batteriet etter bruk, og oppbevar batteriet 
fulladet.
(optimalt skal batteriet holde 40% ladespenning 
ved langtids lagring)

Oppbevaring:

Lykten bruker noe strøm når den er koblet til 
batteriet. Oppbevar derfor lykten koblet fra 
batteriet.



2 | SWENOR LIGHTNING  SWENOR F1 | 3

Made in NorwayTrykt hos LaserTrykk.no Trykt hos LaserTrykk.no

Bruk av lykta:
Slå på: Et lett trykk på knappen vil skru på lykta på 
laveste lysstyrke.

Endre lysstyrke:
Når lykta er på, vil man med et lett trykk endre 
mellom lysstyrkene på lykta.

Skru av:
Hold inne knappen i 2 sekunder, og lykta vil skru seg 
av. 

Lade batteri:
Plugg batteriet i laderen. Laderen vil lyse rødt, når 
batteriet lader. Når laderen lyser grønt er batteriet 
fulladet.
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Lystrinn
Lykta leveres med 3 lystrinn

• 30% Lysstyrke
• 70% Lysstyrke
• 100% Lysstyrke

Lysminne

Selv om lykta er koblet fra batteriet, så vil den huske 
hvilket lystrinn den var på sist. Ved tilkobling av 
batteri vil den automastisk begynne å lyse på dette 
trinnet. 
 
Vi anbefaler derfor at man skrur av lykta før man 
kobler den fra batteriet. 
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Batteristatus:

Når lykta er av, kan du enkelt kontrollere hvor mye 
strøm som er igjen på batteriet.

Lykta skal være av.
Hold inne knappen i 5 sekunder.
Lykta vil blinke svake blink.

0 blink: batteriet er helt tomt
1 blink: 0-30% batterikapasistet
2 blink: 30-60% batterikapasistet
3 blink: 60-90% batterikapasistet
4 blink: 90-100% batterikapasistet
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Teknisk Data:
Vekt lampehus: 64g
Vekt Batteri 3,4Ah: 100g
1050 Lumens FL1 standard (målt)
2200 Lumens (Teoretisk)
75 CRI/RA
5000 Kelvin

Lysstyrke : Brenntid (3,4Ah batteri)
25%         10:00 
70%           3:20
100%        2:10 

Ladetid: 
Ca 3 timer ved tomt batteri (3,4Ah).
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Problemer?

Lykta skrur seg ikke på:
• Batteriet er tomt. Lad opp batteriet !

Lykta har ikke oppgitt brenntid:
• Batteri ikke fulladet - Lad batteriet
• Gammelt batteri - Bytt ut batteriet
• Batteriet er kaldt - Hold batteriet varmt (innside av 

klær)

Lader lyser ikke:
• Lader er ikke plugget i stikkkontakt
• Lader er defekt - Bytt ut laderen

Kontrolere brenntid ved 80%, og 100% lysstyrke:
Om man lar lykten ligge stille i romstemperatur vil den 
etter få minutter oppnå maxtemperatur, og dimme 
seg ned. Lykta vil da lyse med lavere lysstyrke, og da 
lyse i 4-8 timer.



Are You Afraid of the Dark?
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