
HIKEBEAM fra Beltlamp AS, bruksanvisning: 
 

1) Sørg for at batteriene er ladet. Dioder lyser under lading. På lykten slukner den blå 

dioden når det innvendige batteriet er fulladet. 

 

2) Tilpass belte passe stramt, helst noe over livet. (Man kan gjøre beltet kortere ved å 

klippe vekk det som er for mye, og forsiktig brenne/smelte enden. Husk å beregne 

fleksibel lengde for vinter og mer bekledning.) Med beltet i passe høyde kan man 

benytte jakkelommer, og man kan lettere bøye seg og bære ting. Lykten kan også 

henge i vanlig buksebelte, sekkebelte eller annet som passer. 

 

3) Fest lykten rett over beltespennen. Lysbryteren er da på høyre side. Kontakt for 

ladeplugg på venstre side.  

 

4) Det er forskjellige måter å bruke lykten: 
 

A: Til kortere turer/aktiviteter kan man bruke lykten med bare det innvendige 

batteriet. Pass på at dekslet over ladeåpningen slutter tett til. Med full lysstyrke (400 

lumen) er det strøm for mer enn en time.  

 

B: For lengre turer kan man bruke lykten tilkoplet powerbanken. Det følger med en 

«pose» for denne, som kan henges i beltet. Åpning for ledningen er på undersiden. 

Med begge batteriene fulladet kan man bruke lykten med full styrke i mer enn 6 

timer. Pass på at ladepluggen er rett satt inn, og at beskyttelseshetten både låser og 

tildekker denne. 

Nyttig informasjon ved bruk av powerbanken: Når lykten er fulladet er det ikke lys i den blå 

dioden. Ved å trykke på knotten på siden av powerbanken før du tenner lykten, vil den blå 

dioden lyse igjen. Når du da tenner lykten, vil den få strøm fra powerbanken til denne er 

tom, eller så lenge lykten er tent.  

Powerbanken kan eventuelt plasseres i en lomme eller sekk. Ved bruk av batterilommen 

festet i beltet, kan man oftest ha det meste av ledningen inni batterilommen. 

Lykten kan også stå rett på en flate, et bord eller gulv i telt eller hytte, eller henge over en 

ledning, snor eller grein.  

Det er lett å justere lysstrålen opp eller ned for å hele tiden å få maksimalt gunstig belysning 

i skiftende terreng eller der du ønsker det.  

For mer informasjon, besøk www.beltlamp.com 

 

 

GÅ UT OG OPPLEV HIKEBEAM I MØRKET! 


