
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P25 
Οδηγίες χρήσης 

Ο Fitorch P25 εί ναι φακός LED καθημερινής χρήσης με 
4 CREE XPG3 LEDs, 3000 Lumen μέγι στη απόδοση, 
που τροφοδοτεί τε από μία 26350 2,000 mAh Lithium-
ion επαναφορτιζόμενη μπαταρία με 4 επίπεδα φώτισης 
(High, Medium, Low, & Ultra Low), Strobe και SOS. 
Ο φακός εί ναι σχεδιασμένος για πολλές χρήσης όπως: 
Καθημερινή χρήση, πεζοπορία, ποδηλασία, Camping 
και  εξωτερικά σπορ 

Προσοχή 

Η λει τουργία “strobe” μπορεί να προκαλέσει επιληψία 
σε άτομα με φωτοευαισθησία. 

Μετά από εκτεταμένη χρήση, ο φακός θα ζεσταθεί. 
Αυτό εί ναι  κανονι κό κα αναμενόμενο. 

 
 

Ιδιότητες 

3,000 Lumens μέγι στη απόδοση με 4 CREE XPG3 
LED 

4 επί πεδα φώτισης (High, Medium, Low, & Ultra Low), 
λει τουργία Strobe, & SOS 

Τροφοδοτεί τε από μία 26350 2,000mAh Lithium-ion 
Micro USB port επαναφορτιζόμενη μπαταρία 

Περί βλημα αλουμινίου υψηλής αντοχής 
Mil-Spec σκληρό ανοδι ωμένο 
Οπτι κός φακός 10° για υψηλή μετάδοση φωτός 
Λει τουργίες ανί χνευσης φόρτισης και φάρος 
τοποθεσί ας 
IPX-8 ανοχή νερού 
Δοκι μασμένο σε κρούσεις από 2 μέτρα 

Χάρτης ANSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Τα παραπάνω είναι δοκιμασμένα στο εργαστήριο 
της Fitorch σε κανονι κές θερμοκρασίες, με 1*26350 
2000mAh Li-on επαναφορτιζόμενη μπαταρία, άλλες 
μπαταρίες θα δώσουν δι αφορετικά αποτελέσματα. 

Χαρακτηριστικά 
LED: 4 - CREE XPG3 
Εί σοδος: DC 2.75V - 4.20V 
Φωτι σμός: Max 3,000 lumen 
Ανακλαστήρας: Οπτικός φακός 10 μοιρών 
Φι νί ρισμα: Premium Black Type-III σκληρό 

ανοδι ωμένο αντί -λει αντι κό φι νίρισμα 
Δι ακόπτης: Πολύ-λειτουργικό πλαϊνό κουμπί  
Τροφοδοσί α: 1x - 26350 Li-ion (περιλαμβάνετε) 
Φυσι κά Χαρακτηριστικά: 
Πλάτος: 
Κεφαλή: 1.33 in. / 33.8 mm 
Περί βλημα: 1.25 in. / 31.8 mm 
Μάκρος: 3.37 in. /85.5 mm 
Βάρος: 3.21 oz. /90 g (χωρίς μπαταρία) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WeChat Website 
 
 
 
 

ShenZhen Fitorch Electronics Technology Co., Ltd 
Office Address:6F, Longsheng Commercial Building 
Dalang St, Longhua new district 
ShenZhen City, China 
Tel: +86-755-2101-3606 
Web: www.fitorchworld.com 
E-mail:  Info@fitorchworld.com RoHS 

 
 
 

Οδηγίες 
 

Εγκατάσταση Μπαταρίας: Εισάγετε την 
περιλαμβανόμενη 26350 μπαταρία όπως στο 
σχέδι ο. 

Off/On: Πατήστε το πλαϊνό κουμπί για on. Πατήστε 
παρατεταμένα για off. 

Κλείδωμα και Ξεκλείδωμα: 
Κλείδωμα: Ξεβιδώστε το καπάκι στο ¼ για να 
αποφύγετε το ατυχές άναμμα του φακού on. 
Ξεκλείδωμα: Βιδώστε το καπάκι για να κάνετε 
χρήση του φακού. 

§Κλείδωμα και Ξεκλείδωμα πλαϊνού κουμπιού: 
Κλείδωμα: Όταν είναι off, πατήστε παρατεταμένα το 
πλαϊ νό κουμπί μέχρι το LED να αναβοσβήνει. 
Ξεκλείδωμα: Πατήστε το πλαϊνό κουμπί 3 φορές, η 
λει τουργία Ultra Low θα ενεργοποιηθεί αφού 
τελει ώσει η ανί χνευση ενέργειας. 

Αλλαγή Μεθόδου Φωτισμού: Όταν είναι on, πατήστε 
το πλαϊ νό κουμπί. Ο φακός θα περάσει από τις 
μεθόδους φωτι σμού με τη σειρά: High – Medium – 
Low – Ultra Low – Low – Medium – High 

Ενεργοποίηση Strobe και SOS 
Όταν εί ναι  on ή off, πατήστε το πλαϊνό κουμπί δύο 
φορές γι α Strobe, επαναλάβετε για SOS. 

Ανίχνευση Επιπέδου Φόρτισης: Όταν είναι off, 
πατήστε το πλαϊνό κουμπί 3 φορές, το φώς του 
κουμπι ού θα αναβοσβήσει πράσινο και κόκκινο. 
Κάθε πράσινος φωτισμός αντι στοιχεί σε 1.0 volt και 
κάθε κόκκι νος σε 0.1 volt. Γι α παράδειγμα, αν το 

επί πεδο φόρτισης είναι 3.8 volts, θα δείτε 3 πράσινες 
και  8 κόκκινες αναλαμπές. 

Φάρος Τοποθεσίας: ‘Όταν είναι off, πατήστε το 
πλαϊ νό κουμπί 4 φορές και το LED γύρω από το 
κουμπί  θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Το LED θα 
αναβοσβήνει  κάθε δύο δευτερόλεπτα. Πατήστε το 
γι α να επιστρέψετε στον κανονι κό φωτισμό. 

Επαναφορτίζοντας την Μπαταρία: Αφαιρέστε την 
μπαταρία και συνδέστε τη στο περιλαμβανόμενο 
καλώδι ο Micro USB. Εισάγετε την άλλη μεριά σε μία 
κοι νή θύρα USB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σημειώσεις 

Προει δοποίηση χαμηλής φόρτισης, όταν η τάση της 
μπαταρίας είναι χαμηλότερη από 3.4V, το LED θα 
αναβοσβήνει  κόκκινο αργά. Όταν είναι λιγότερη από 
3.0V, το LED θα αναβοσβήνει κόκκινο γρήγορα 

Ο P25 έχει  δυνατότητα ανίχνευσης φόρτισης. Αν η 
φόρτι ση της μπαταρίας είναι χαμηλότερη από 10% 
της απομένουσας, ο φακός θα γυρίσει αυτόματα στη 
χαμηλότερη φωτεινότητα. 

 
Αξεσουάρ 

Περιλαμβάνονται: 26350 μπαταρία, καλώδιο Micro 
USB, κορδόνι , θήκη, εφεδρικό O-Ring 

Προαιρετικό: Εξωτερικός φορτιστής 26350 
 

Μπαταρία 
 

Rechargeable Li-on battery 1*26350   3.7V 
 

Αποθήκευση και Συντήρηση 

Η αποσυναρμολόγηση της κεφαλής θα βλάψει 
το φακό και  θα ακυρώσει την εγγύηση. 

Συνί στανται  μπαταρίες καλής ποιότητας. 
To O-ring θα φθαρεί μετά από εκτεταμένη χρήση. 

Αν παρατηρήσετε φθορά στο O-ring, 
αντι καταστήστε το με το περιλαμβανόμενο 
εφεδρι κό O-ring για να δι ατηρήσετε την IPX-8 
ανοχή νερού. 

Αφαι ρέστε τις μπαταρίες αν ο φακός δεν πρόκειται να 
χρησι μοποιηθεί για μεγάλο χρονι κό διάστημα. 

Αποθηκεύστε μακριά από φωτιά, υπερβολικές 
θερμοκρασίες, στατικό ηλεκτρισμό, ατμούς και 
υγρασί α. 

Καθαρί στε με απαλό ύφασμα. 
Λι πάνετε με γράσο σιλικόνης κάθε 6 μήνες. 
Ο περιοδικός καθαρισμός των επαφών της μπαταρίας 

θα δι ατηρήσει την απόδοσή της. Αν οι  επαφές είναι 
βρόμι κες, μπορεί να παρατηρήσετε χαμηλή 
απόδοση φωτι σμού ή και αποτυχία στην εκκίνηση. 

Καθαρί στε τα ελατήρια και τις επαφές με μπατονέτα 
και  οι νόπνευμα. Αν καθαρίσετε τις επαφές και 
συνεχί σετε να αντι μετωπίζετε πρόβλημα, η μπαταρία 
μπορεί να χρειάζεται αντικατάσταση με μία όμοια. 

 
Εγγύηση 

Αν αντι μετωπίσετε προβλήματα μέσα σε 15 μέρες από την 
αγορά, ο πωλητής σας μπορεί να αντι καταστήσει το 
χαλασμένο φακό με έναν καινούριο. 

Αν αντι μετωπίσετε προβλήματα μετά τις 15 μέρες, η 
Fitorch θα προσφέρει 60 μήνες (5-χρόνι α) δωρεάν 
επι σκευές. 

Αν αντι μετωπίσετε προβλήματα μετά από τους 60 
μήνες (5-χρόνι α), η Fitorch θα προσφέρει 
επι σκευές και θα χρεώνει μόνο γι α τα 
ανταλλακτι κά. 

 
Εκτός εγγύησης 

Βλάβη ή αποσυναρμολόγηση της σφραγισμένης κεφαλής. 
Φυσι κή τροποποίηση του φακού. 
Βλάβες λόγω λάθος χρήσης. 
Βλάβες λόγω διαρροής μπαταρίας. 

 
Web: www.fitorchworld.com Web: www.fitorchworld.com Web: www.fitorchworld.com Web: www.fitorchworld.com 

FL 1 STANDARD TURBO HIGH MEDIUM LOW STROBE 
 

OUTPUT 3000L M 700LM 150LM 30LM 1500L M 
 

RUNTIME 15min 1.5h 10h 28h 60min 
 

INTENSITY 13,120cd 
 

DISTANCE 229m(Max) 

WATERPROOF IPX-8 

IMPACT RESISTANCE 2m 
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