
 
 

HUNTER ÅTELLAMPOR MED SOLCELL 
Produktbeskrivning   

 

 

 
I boxen: 
2 st lampor med grönt ljus (skymning- och rörelserelä) 
4 st stänger 
2 st fästen 
8 st skruvar 
4 st pluggar   
 
Information 
Du har köpt två åtellampor (18,5*11 cm) med grönt sken och 36 lysdioder per lampa, som 
laddas med solceller och styrs av rörelse- och skymningsrelä. Lamporna är lätta att montera 
och allt ingår, så du enkelt kan få belysning på din åtelplats. Solcellerna innebär att du inte 



behöver en extern energikälla och att du därmed inte behöver tänka på att batterierna (2 st 
integrerade 18650, 2600mAh Litiumbatterier) ska ta slut. 
Börja med att sätta ihop åtellamporna. Placera sedan ut dem i solljus i ett par timmar för att 
batterierna ska bli fulladdade. Ju längre tid lamporna laddas upp av solen, desto längre 
kommer de att lysa. 
Placera åtellamporna på ett sådant sätt att solen har möjlighet att ladda upp batterierna under 
dagtid på en höjd av ca: 2-3 m. Tryck på knappen under åtellampan för att aktivera den. 
I åtellampan sitter det både rörelse- och skymningsrelä, vilket medför att den bara fungerar 
när det är skymning/mörkt ute. När ett djur närmar sig tänds åteln upp. Detta gör den på ca 8 
meters radie mellan djur och relä. Så länge djuret/djuren är i 8-meters-zonen så kommer 
lampan att vara tänd. När djuret/djuren sedan lämnar kommer den vara tänd i ca 1 min innan 
den släcks.   
  
Kom ihåg 
När produkten inte används på ett tag, är det viktigt att batteriet laddas. Om inte detta görs 
med jämna mellanrum, så riskerar batteriet att ta skada och eventuellt sluta fungera. När 
Åtellampan inte används rekommenderas att man plockar hem den och skyddar i innemiljö. 
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HUNTER BAIT LAMPS WITH SOLAR PANEL 
Product description   

 

 

 
In the box: 
2 lamps with green light (twilight and motion relay) 
4 rods 
2 mounts 
8 screws 
4 plugs 
 
 
Information 
You have bought two bait lamps (18.5 * 11 cm) with green light and 36 LEDs per lamp, which 
are charged with solar cells and controlled by motion and twilight relays. The lamps are easy 
to mount and everything is included, so you can without effort get lighting at your bait area. The 



solar cells provide that you do not need an external energy source and that you therefore do 
not have to think about charging or changing the batteries (2 integrated 18650, 2600mAh 
Lithium batteries). 
Start by assembling the bait lights. Then place them in sunlight for a couple of hours for the 
batteries to be fully charged. The longer the lights are charged by the sun, the longer they will 
shine. 
Place the bait lamps in such a way that the sun has the opportunity to charge the batteries 
during the day at a height of approx. 2-3 m. Press the button under the bait lamp to activate it. 
The bait lamp contains both motion and twilight relays, which means that it only works when it 
is dusk / dark outside. When an animal approaches, the lamp lights up. They do this at about 8 
meters radius between animal and relay. As long as the animal / animals are in the 8-meter 
zone, the lamp will be on. When the animal / animals then leave, it will be lit for about 1 minute 
before light is turned off. 
  
Remember 
When the product is not used for a while, it is important that the battery is charged. If this is not 
done at regular intervals, the battery may be damaged and possibly stop working. When the 
Bait lamp is not used, it is recommended that you take it home and protect it indoors. 
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