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Plus
u Grym ljusprestanda och hela

135 meters räckvidd
u Enkel och hållbar konstruktion
u Smidig USB-laddning
u Sitter bra på huvudet
u Låg vikt

Minus
u Högt pris

LUMONITE COMPASS 1000 R
Cirkapris: 1 499 kr.
Läs mer på www.valostore.se

LUMONITE
COMPASS 1000 R

Lumonite Compass 1000 R har magnetisk
kontakt för enkel och smidig laddning.

En av de viktigaste prylarna vid mörkerfiske
är utan tvekan en riktigt bra pannlampa. Jag
har under våren och sommaren testat, en för
mig ny lampa, Lumonite Compass 1000 R. En
ytterst kompakt och genuin lampa tillverkad
i ett enda stycke av kraftfull men lättviktig
flygplansaluminium som ger en extremt tålig
konstruktion utan några sladdar eller gångjärn
som kan gå sönder. Den är dessutom vattentät
ner till 2 meters djup ifall olyckan skulle vara
framme. Jag har vid flertalet gånger använt
lampan under timmar med kraftigt ihållande
regn, helt utan några som helst problem.
Det första som slog mig när jag testade
pannlampan var att den sitter ovanligt stabilt
och skönt på huvudet tack vare det medföljande pannbandet som är av lite bredare
modell med ovanligt bra elasticitet. Själva
lampan kan enkelt lossas från pannbandet
och användas som en vanlig ficklampa. När
lampan åter ska användas som pannlampa,
klickas den tillbaka i snabbfästet av stål. Praktiskt och enkelt när jag behövt lysa upp trånga
utrymmen eller råkat tappa något på marken.
I mitten av ljuskäglan finns en bred kraftfull
ljuspunkt för ökad räckvidd, och samtidigt
massvis av ströljus ut på sidorna för ett brett
seende. Smidigt då man slipper att zooma in
och ut efter olika situationer som jag oftast varit
van vid med användning av andra pannlampor.

56 fiskefeber

”En viktig
funktion som
jag saknat hos
många andra
pannlampor är
att den kommer
ihåg senast valt
ljusläge när du
tänder den.”
Imponerande ljusstyrka
Lampan har fyra olika ljuslägen, stegvis
upp till imponerande 1000 lumen, och är
bestyckad med en Cree XM-L2-ledlampa.
I läge medium (strömsparläget) lyser den
med 230 lumen vilket jag upplevt som mer
än tillräckligt vid normal användning och
som räcker för de allra flesta situationer.
Det medföljande batteriet (av typen 18650)
på 3400 mha räcker då i cirka 8 timmar. En
uppgift som jag tycker stämmer bra överens
med mina egna erfarenheter.
Smart och smidig
En viktig funktion som jag saknat hos många
andra pannlampor är att den kommer ihåg

senast valt ljusläge när du tänder den.
Smidigt när man inte vill skrämma fisk eller
synas mer än nödvändigt som är fallet om
lampan tänds med full ljusstyrka.
R i modellbeteckningen innebär att lampan laddas med det relativt nya magnetiska
USB- systemet. Batteriet behöver alltså inte
plockas ur vid laddning utan man snäpper
bara på laddare i botten på lampan. Smart
och praktiskt om man behöver ladda utomhus eller i utsatt miljö.
Jag gillar smidiga och lätta lampor och
sett till vikt och smidighet i förhållande till
ljusbild så är Lumonite Compass utan
tvekan den pannlampa som har imponerat
mest på mig!
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