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Varning
 Läs denna manual. Använd sunt förnuft. Kontakta oss på

jaktkit.com om det uppstår frågor. Det kommer man långt med.

 (Eftersöks)lampor får normalt användas vid eftersök, men som

regel inte vid själva jakten utan tillstånd. Undantaget är vildsvin

som sedan Maj 2019 får jagas med belysning. Det är

användarens ansvar att känna till gällande regelverk.
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Allt började i Kalmar.
En stad så kärv att dess namn uppkom genom att

sammanfoga “stenröse” och “grusig ö”.

Invånarna. Kalmariten. Kärv, seg och envis. Ett folk härdat under

1000-tals år av umbäranden.

En stad känd för sina järnmän. Sedan begynnelsen.

Den perfekta platsen för ett okonventionellt företag som tillverkar

jaktutrustning för föregångsmän.

Välkommen till vår värld!

//jaktkit.com
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Jaktkits produkter följer inte trender.

Är inte designade för att vara till lags.

Jaktkits produkter är högst ordinära testvinnande verktyg som bärs

av föregångsmän. Runt om i världen.

Du känner igen dem, de känner igen dig.

Med din jaktkit utrustning går du inte ensam.

Du går inte
ensam
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Our ambition was never to make a knife.

It was to make The knife.

Varje jaktkit produkt är utvecklad för att uppfylla ett

visst antal specifika prestandakrav.

Små detaljer som skiljer våra produkter från andras.

Vi är mycket glada och tacksamma över att våra produkter mottagits

så väl.

Förstahandsvalet för många av polisens erfarna eftersöksjägare,

kända jaktprofiler och andra utmärkande jägare.

Inte älskade av alla, men med en prestanda som står sig i test efter

test.

Bli en av oss.

En av oss
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Funktioner
1) On/Off (knapplås)

2) Vit & Grön COB

3) XM-L2 U2 modul

4) Indikator för
batteririktning

5) 18650 Li-Ion
batteri som kan
laddas i lampan eller i
extern laddare.

6) Batteriindikator

7) Mini-USB för
laddning
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Användning
Så fungerar Pannlampa HL1

Pannlampa HL1 har 6 ljussteg och tänds med on/off knappen [#1]:

COB Grön => COB ledljus => COB 100% => U2 30% => COB 100%

+ U2 30%=> U2 100% => OFF

 COB Grön är lämpat för att röra sig i terrängen. Det är osynligt för

vildsvin och många andra djur.

 COB Vit ger ett bra arbetsljus med olika intensitet.

 U2 är huvudlampan. Ljuset är vitt, kraftigare och varmare i

temperatur för att ge optimal blodspårning.

Om lampan är tänd mer än 5 sekunder släcks den direkt vid nästa

knapptryckning [#1]. Du slipper därför klicka igenom starkare

ljuslägen som riskerar att försämra ditt mörkerseende och skrämma

viltet.

Vidare startar lampan på det ljusläget du hade sist, eftersom vi tror

att du oftast vill ha samma ljus även nästa gång. [#1]

Läs gärna vår artikel eftersök på vildsvin utan hund för att använda

lampan på bästa sätt.

https://www.jaktkit.com/sv/content/19-eftersok-pa-vildsvin-utan-hund
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Knapplås
Tryck på on/off knappen [#1] ca 7 sek tills lampan blinkar grönt.

Nu är knapplåset aktiverat och hindrar att lampan startar av misstag.

För att avaktivera knapplåset tryck återigen på on/off knappen [#1]

ca 7 sek till lampan blinkar grönt .

Bärsystem
Pannbandet och huvudbandet har stor justermöjlighet och bekväm

passform. Det kan justeras för att passa så väl barhuvad som med

hjälm eller vintermössa. Det är optimerat för jakt men fungerar

utmärkt även vid löpning och orientering i skog och mark.

Batterier och laddning
+ och - pol är markerad på batteriets sida. Pluspolen har dessutom
tydliga hål (övertrycksventiler) som är både syn- och kännbara.

Vid batteriöppningen finns en indikator som visar i vilken riktning
batteriet ska sitta [#4].

Lampan levereras med dubbla uppsättningar laddningsbara 18650

Litium batterier [#5]. Då har du ett i reserv för alla eventualiteter.

Batteriindikatorn [#6] visar fortlöpande batterinivån under

användning med 5 gröna ljusdioder. Från 100-0% i 20% intervall.
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Laddning direkt i lampan

Batteriet kan laddas direkt i lampan med medföljande USB kabel. Via

dator, powerbank eller transformator för mobiltelefon etc.

Använd “normal” mobiltransformator [5V +/-0.25V, 500 mA - 1500

mA (max 1.5A under 4.75V)]. Transformator med högre effekt

förkortar batteriets livslängd och kan i värsta fall vara direkt farligt.

Vid laddning med USB i lampan blinkar batteriindikatorn [#6].

När batteriindikatorn lyser med fast grönt sken är lampan fulladdad.

Laddning ska avbrytas när batteriet är fulladdat eller senast 1 dygn

efter påbörjad laddning.

Batterierna har överladdningsskydd men långvarig överladdning är

skadligt för batteriet.

Litiumbatterier är kraftfulla batterier. Ladda och hantera dem med

respekt.

Extern batteriladdare

Extern 230 V laddare för 18650 batteri finns som tillval. Samma

model som medföljer våra Eftersökslampor L2.

Med extern batteriladdare möjliggörs 24/7 drift eftersom ett batteri

kan laddas medan det andra är i användning.

Sätt batteriet i den riktning som framgår av figuren i laddaren.
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Dioden på laddaren lyser rött under laddning och grönt när

laddningen är klar.

Om laddaren lyser grönt trots att batteriet inte är fulladdat kan det

bero på att batteriet inte är ordentligt isatt eller att det är skadat.

Avbryt laddningen när laddaren visar grönt eller senast 1 dygn efter

påbörjad laddning. Långvarig överladdning är skadligt för batteriet.

Litiumbatterier är kraftfulla batterier. Ladda och hantera dem med

respekt.
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Det här får du inte

I bland är mindre mer, sägs det.

 Du får inget blinkande, stroboskop eller S.O.S-funktioner.

Sådana “finesser” kan nämligen göra en alldeles vansinnig när man

inte kan hittar det vanliga ljuset man verkligen behöver. Behöver du

skicka S.O.S från en öde ö får du blinka med handen framför lampan

efter bästa förmåga.

 Du får heller inget rött eller blått ljus. Rött eftersom det

skrämmer djuren mer än vitt. Blått för att det är närmst oanvändbart

för människor, i jämförelse med vita ljus med samma intensitet.

 Du får heller inga stora externa batteripaket, utanpåliggande

sladdar eller andra voluminösa attribut som lätt hakar upp sig i

terrängen.

 Du blir heller inte så värst uppskörtad, eftersom vi försöker

hålla ett relativt rimligt pris. Vi är trots allt från Småland.
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Miljö
Vi kunde berätta om de bruna miljövänliga

förpackningarna som vi alltid haft.

Förklara att ordrar under många år togs till PostNords

upphämtningsplats med cykel.

Eller gå så långt som att intyga att vårt svenska jaktkit-team främst

äter lokalt ”koldioxidneutralt” viltkött från egen skörd.

Det finns så många små egenheter vi har för oss för att vara mer

tillfreds med våra produkters och vår egen miljöpåverkan.

Men det som verkligen har betydelse är att vi försöker tillverka

funktionella produkter som håller längre. Produkter som du

förhoppningsvis kommer älska och använda under många många år.

Det gör den verkliga miljöskillnaden.

Tveka inte att kontakta oss om delar blir slitna över tiden. Vi försöker

alltid ha reservdelar och designar i möjligaste mån modulärt för att

det ska vara enklare att uppgradera utslitna delar. Det är en del av

vårt åtagande.
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Produktgaranti
Det är vår ambition att varje kund ska vara 100% nöjd med sin

produkt från jaktkit. Därför erbjuder vi 30 dagars öppet köp så du

hinner test allt i lugn och ro.

Vi erbjuder alltid minst 2 års produktgaranti.

Om du inte är helt nöjd med din jaktkit-produkt är du välkommen att

kontakta mig Magnus Collin direkt +46 739 010 962,

magnus.collin@jaktkit.com.

Tack för ditt förtroende.
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