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ARCTIC EXPLORER II  

CANISTER 4000 
OPPLADBAR LYKT MED MAGNETBRYTER 

 

 

 

Garanti 

Produktgarantien starter fra kjøpsdato. Garantiperioden er 24 måneder og vil kun gjelde når lykten 

er brukt slik produsenten anbefaler og er beskrevet i bruksanvisningen. I garantiperioden er Safenor 

AS ansvarlig for feil og mangler som relateres til produksjonen. Safenor AS vil ikke ta ansvar for 

skader som skyldes misbruk eller normal slitasje. Det er ikke garanti på o-ringer. Garantiperioden for 

batteriet er 12 måneder. Vi gir ingen garanti om lykten har blitt forsøkt reparert eller modifisert av 

andre enn Safenor AS. Alle produkter som returneres for garanti må være forsvarlig pakket inn og 

sendes på eget ansvar.  

 

Spesifikasjon 

- 4000 lumen 

- 8 gr. senter spot 

- Magnetbryter 

- Brenntid*: High 140 min, mid 300 min, low 800 min 

- Tre lys nivåer, 100 %, 40 % og 10% av full lysstyrke.  

- Oppladbar Li-ion. 73,44 Wh. Panasonic 18650. 6 stk. 

- 3 stk. o-ringer som tetter mellom hodet-kabelhode og kabelhode-batterihus. 

- Maks bruksdybde 100 meter 

- Leveres i en praktisk oppbevarings bag/soft box 

- Leveres med beskytter til å tre inn på gjenger ved bruk av goodman handle, beskytter hansken din.  

 

I esken: Lykt Arctic Explorer Canister 4000 lumen, batteri med lader, lanterne og goodman håndtak, 

ekstra o-ringer og håndsnor. 
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Bruk 

- Lykten tennes eller slukkes ved å holde bryteren inne i 2 sekunder.  

- Lykten har tre lysnivåer, 100%, 40% og 10%. Mens lykten er tent velges neste lysnivå ved å 

trykke hurtig en gang på bryteren. 

- Bær/dra/knekk aldri kabel på lykten da dette vil føre til brudd og lykten vil slutte å fungere. 

 

 

Sikkerhet 

- Lykten kan kun brukes i vann på grunn av behovet for vannkjøling 

- Påse at batterihuset er skrudd helt inn før lykten kommer i kontakt med vann.  

- Demonter aldri lykta under vann da dette vil føre til drukning av lykten.  

 

 

 

 

Lade batteri 

- Skru av batterihuset og koble til ladeplugg til batteriet. Plugg deretter inn laderen i 

stikkontakt koblet til 230 volts strømnett.  

- Før bruk må lykten lades opp fult, frem til laderens lys går fra å skifte farge fra rødt til grønt.  

- Når batteriet er fulladet, ta først ut laderens veggadapter og deretter ladepluggen på 

batteriet. 

- Lad kun lykten med original lader i tørre og godt ventilerte omgivelser med temperatur 

mellom 10-40 grader celsius. 

- Ikke lad batteripakken i lange perioder etter at lys på lader indikerer fult batteri. 

- Sjekk nøye og påse at det er et tynt lag med silikon uten støv, hår og lignende på o-ringene 

og tetteflaten før lykten settes sammen. 

- Laderen passer for strømnett mellom 100 – 240 Volt.  

 

* Lyktens brenntid er målt ved 20 grader celsius vanntemperatur. 

** Separer lykthodet fra batteripakken under reise. 
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