Brugsanvisning for Pandelampe med UV-blåt / Hvidt lys og fokus - Udforskning - fiskeri ravjagt... Komplet sæt

Interessante observationer er muligt med denne pandelygte der har fokuserbar 7 W LED lys i form af UV-blåt og hvidt lys samt rødt lys
bagtil. Kraftig styrke, egnet til orientering i mørkt terræn og i kombination med medfølgende gule filterbriller også anvendelig til ravjagt. Det
specielle blålige lys kan anvendes til mange eksperimenter og udforskning af skjulte ting. Kan tiltrække og synliggøre fisk på fisketuren.
Regnfast, lækker og robust med fokus/zoom af lyskeglen og flere typer lysindstillinger. De gule filtreringsbriller gør at man med denne
lygte kan se ting som med nye øjne.
Kortvarig kampagne med lav pris!

Bemærk at lygtens blåviolette lys er mere blåt end violet. Det har visse fordele. Det er meget tydeligere end violet, og for at muliggøre
fx ravjagt og geocaching har vi inkluderet gule briller. Anvend gerne i kombination med nær-uv og sortlys i form af vores andre lygter. Det blåviolette lys fra denne lygte er mindre fluorescerende end de andre. Men med de gule briller vil der ske en interessant filtrering hvor det blå
skær dæmpes og rav fremtræder med et gulligt skær. Farver på fx planter, koraller og fisk fremtræder med flotte farver når man bærer
brillerne og fokuserer lyskeglen efter behov med det blå kraftige lys, ved at dreje på lygtehuset. Har rødt lys bagtil og kan derfor fungere som
cykellygte.
Her er en nærmere forklaring på lygtens mere blå lys i forhold til andre former for uv og sort lys.
Almindelig håndtering - Lygtens funktioner
Denne lygte har højeffektive CREE UV lysdioder med hvidt og blåt-ultraviolet lys. Tryk på knappen og lyset skifter mellem stærkt hvidt lys,
svagere hvidt lys, stroboskop og stærkt uv-blåt. Lygtehuset kan indstilles i højden af lyskeglen. Ret al lyset fra lygten væk fra øjne af
personer, dyr osv. Lyset kan ses på lang afstand fx ved signalering. Lyskeglen kan fokuseres ved at dreje ud og ind på lygtehuset.
Klar til brug med specialbatterier og lader
Leveres med genopladelige specialbatterier og lader til både stikkontakt og cigartænderstik til bilen. Batterierne er isatte og delvist opladede.
Bør oplades helt før brug da lygten er kraftig forbruger godt med batteri. Batterierne der er inkluderet er af standard kvalitet. Hvis man ikke
lyser konstant på fuld lysstyrke, så er der nok kraft til en lille aftens brug. Tilkøb gerne ekstra batterier, anbefaler Panasonic..., af højere
kvalitet under Tilbehør længere nede på siden. Lygten kan køre med et eller to batterier.
Utallige anvendelsesmuligheder for denne uv-blå lygte - Husk at gule briller er en meget stor fordel:

Kan anvendes til søgning af rav i forb. med gule filterbriller. Fokuser godt ind og selv små stykker belyst
med UV lyser gult i mørket.*
Anvendelig som cykellygte da den har rødt baglys.
Til Geocaching med UV mærkede skatte er en UV lygte uundværlig.*
Kan tjekke ægthed af antikviteter og forskellige materialer.*
Tjek af tænder, deres belægning og fyldninger, døde tænder, kunstige tænder.
Tjek borde for ellers usynlige rester af substanser og narkotika.*
Kan tjekke ægthed af pengesedler, kreditkort, papirs vandmærker, frimærkepapir, kunstværker og dokumenter.*
Kan afsløre visse hologrammer.*
Fisketuren. Lyset tiltrækker fisk som lettere ses i det blålige lys.
Biologiske undersøgelser: Koraller, planter, kamuflerede dyr, krybdyr, skorpioner, insekter.
Kan tjekke revner og lækager, fx lækkende kølervæske.*
*Her vigtigt at anvende gule filterbriller. Anvend med fordel i kombination også vores andre lygter med uv og sort lys.

Tjek pengesedlers og dokumenters ægthed og find skjulte aftryk. Kun med gule briller: Her kan man belyse pengesedler og hurtigt se
om der er indvævet sølvtråde og se om trykteknikken er overbevisende. Kan afsløre menneskelige aftryk.
SIKKERHEDSNOTE: Lygtens UV-blå lys er normalt uskadeligt, og mere nær det synlige lys end uv, men hold den væk fra småbørns
letfældige leg. Undgå at kigge direkte ind i lyset, om det er blåt eller hvidt. Peg ikke mod hovedet/øjnene på dyr og mennesker. I
modsætning til lamper med blacklight UV lys/sort lys, er dette violette uv-blå lys effektivt nok til mange ting, men anses for harmløst.

Prisen på rav er steget enormt de senere år, koster ofte mere end guld, man kan tjene penge på sin hobby:

Gå på jagt om natten med en af vores kraftige UV ravlygter, og det må gerne være meget mørkt. Ravstykker
lyser op som gule stjerner. Finder man ikke lige rav, så er der andre ting og dyr der er interessante i UV lyset.

Specifikationer
Vandfasthed: Tåler regn og kortvarig nedsænkning i vand.**
Vægt med batterier: 200 g
LED CREE type: Hvid T6 og blå XPE
Effekt: Op til 7 W
Lysstyrke, opgivet (Kina optimisme): 2000 Lumens
Lysstyrke, anslået: 1000 Lumens
Lysfarve: Ultraviolet-blåt, 455 nm.
Filtrering: Medfølgende gule kvalitetsbriller som også kan købes separat.
Drift: Isatte 2 stk 3,7 V 18650 standard li-ion genopladelige batterier. (Kan se anderledes ud end på billedet).
**Ved tab i vand. Åbn lygtens batteriholder ad og læg til tørre, evt. på radiator. Tænd ikke lygten før batterier og lygte er helt tør.
Leveres komplet med specialbatterier. Tilkøb gerne ekstra batterier af højere kvalitet under Tilbehør længere nede på siden.
kvalitetstestet med lader til stikkontakt og til bilen.
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