
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PR40 
Οδηγίες Χρήσης 

Ο PR40 είναι ένας επαναφορτιζόμενος φακός υψηλής 
εμβέλειας με μέγιστη απόσταση 1000 μέτρα σχεδιασμένος 
για κυνήγι και χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Τροφοδοτείτε 
από 2*18650 ή 4*CR123A μπαταρίες, η μέγιστη διάρκεια 
είναι μέχρι 430 ώρες. Διαθέτει επίσης φάρο τοποθεσίας και 
ανίχνευση επιπέδου φόρτισης. Με αξεσουάρ όπως κόκκινο, 
πράσινο, μπλε και πορτοκαλί φίλτρο, βάση όπλου και 
απομακρυσμένο κουμπί, ο PR40 είναι ιδανικός για κυνήγι 
σε διάφορα περιβάλλοντα. 

 
Προσοχή 

Το “Strobe” μπορεί να προκαλέσει επιληψία σε άτομα με 
φωτοευαισθησία. 

Μετά από παρατεταμένη χρήση, ο φακός θα ζεσταθεί. Αυτό 
είναι κανονικό. 

 
Ιδιότητες 

Μέγιστη φωτεινότητα 1350 lumens με 1*Cree XP-L HI LED 
Εμβέλεια ακτίνας μέχρι 1000 μέτρα με βέλτιστο οπτικό 

σύστημα 
Τροφοδοτείτε από 2*18650 ή 4*CR123A μπαταρίες με 

μέγιστη διάρκεια 430 ώρες 
Εύκολη λειτουργία με δύο διακόπτες 
Το οπίσθιο κουμπί προσφέρει λειτουργίες on/off και 

στιγμιαίου-on 
Ο πλαϊνός διακόπτης προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε 4 

λειτουργίες και 4 κρυφές λειτουργίες (Strobe, SOS, 
φάρος τοποθεσίας και ανίχνευση επιπέδου φόρτισης) 

Λειτουργία μνήμης (εκτός από Strobe και SOS) 
Πλήρης γκάμα αξεσουάρ για κυνήγι, με 4 χρωματιστά 

φίλτρα, βάση όπλου και απομακρυσμένο κουμπί 
Επαναφορτιζόμενο μέσω USB με ρεύμα φόρτισης 1A 
Σώμα αλουμινίου υψηλής αντοχής με HAIII σκληρά 

ανοδιωμένο φινίρισμα 

Ενσωματωμένο περίβλημα αντί-κύλισης με αποσπώμενο 
πλαίσιο 
Ορυκτός οπτικός φακός με αντί-ανακλαστική επικάλυψη 
IPX-8 ανοχή νερού (βύθιση στα 2 μέτρα) 
Ανοχή στις κρούσεις στο 1m 

 
Χάρτης ANSI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι παραπάνω παράμετροι είναι δοκιμασμένοι στο εργαστήριο της 
Fitorch με δύο 3.7V / 3500mAh 18650 μπαταρίες. Τα στοιχεία 
μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την μπαταρία και το 
περιβάλλον. 

 
 

Χαρακτηριστικά 
LED: Cree XP-L Hi 
Είσοδος: DC5V-12V 
Έξοδος: Max 1350 lumen 
Ανακλαστήρας: Ακριβής μεταλλικά επικαλυμμένος 
Γυαλί: Ορυκτό επικαλυμμένο γυαλί 
Υλικό: HA-III στρατιωτικό σκληρά ανοδιωμένο φινίρισμα 

κράματος αλουμινίου 
Περίβλημα: Premium Type III σκληρά ανοδιωμένο αντί-

λειαντικό μαύρο φινίρισμα 
Διακόπτες: Οπίσθιος και πλαϊνός διακόπτης 
Μέγεθος: ∅25.4*∅50*L235mm 
Βάρος: 8 OZ/226.8g (Χωρίς μπαταρία) 
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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 

 

Εγχειρίδιο  1 
 

Εγκατάσταση Μπαταρίας 
Εισάγετε 2*18650/4*CR123A/4*16340 όπως παρουσιάζετε. 

On/Off 
Πατήστε το οπίσθιο κουμπί για ON, πατήστε ξανά για OFF. 

Αλλαγή Φώτισης 
Όταν το φώς είναι on, πατήστε το πλαϊνό κουμπί για  
4 διαφορετικές λειτουργίες με τη σειρά turbo-high-mid-
low-mid-high-turbo. 

Εν εργοποίηση Strobe και SOS 
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PR40 
RoHS 

 

Μπαταρία 
 

Rechargeable Li-on battery 2*18650   3.7V 

Rechargeable Li-on battery 4*16340   3.7V 

Lithium 4*CR123A  3.0V 
 

Αποθήκευση και Συντήρηση 

Η αποσυναρμολόγηση της κεφαλής θα προκαλέσει ζημιά

 

Εγγύηση 
 

Δωρεάν αντικατάσταση 15 ημερών: Η Fitorch θα 
αντικαταστήσει το φακό σας μέσα σε 15 μέρες από την 
ημερομηνία αγοράς για οποιαδήποτε κατασκευαστικά 
ελαττώματα που μπορεί να υπήρξαν κατά την κανονική 
χρήση. Αν το μοντέλο έχει διακοπεί, θα λάβετε ένα 
παρόμοιο ή καλύτερο προϊόν 

5 χρόνια (60 μήνες) δωρεάν επισκευή: Η Fitorch προσφέρει 
δωρεάν επισκευή για 5 χρόνια από την ημερομηνία 
αγοράς αν υπάρξει πρόβλημα κατά την κανονική χρήση. 

Περιορισμένη εγγύηση ζωής: Μετά από 5 χρόνια, η Fitorch 
Όταν το φώς είναι on, πατήστε το πλαϊνό κουμπί δύο 
φορές για Strobe. Πατήστε δύο φορές ξανά για SOS. 

Αν ίχν ευσή Επιπέδου Φόρτισης 
Πατήστε παρατεταμένα το πλαϊνό κουμπί, μετά πατήστε 
το οπίσθιο κουμπί, ο δείκτης LED στο πλάι θα 
αναβοσβήσει πράσινος και κόκκινος. Κάθε πράσινος 
φωτισμός αντιστοιχεί σε 1.0 volt και κάθε κόκκινος σε 0.1 
volt. Για παράδειγμα, αν η μπαταρία είναι στο επίπεδο 
των 3.8 volt, ο δείκτης θα αναβοσβήσει πράσινος για 3 
φορές και κόκκινος για 8. 

Φάρος Τοποθεσίας 
Όταν το φώς είναι on, πατήστε το πλαϊνό κουμπί 4 φορές, 
ο δείκτης LED θα αναβοσβήνει κάθε δύο δευτερόλεπτα 
για εύκολη αναγνώριση στο σκοτάδι. Πατήστε το πλαϊνό 
κουμπί για να ανάψει το φώς στη χαμηλή φωτεινότητα. 

Φόρτιση του Φακού 

Συνδέστε την πλευρά του USB σε έναν αντάπτορα, 
PC/laptop ή power bank. Μετά ανοίξτε το πλαστικό 
κάλυμμα και συνδέστε το Micro USB στη θύρα. Ο 
δείκτης στο πλάι θα αναβοσβήνει πράσινος κατά τη 
φόρτιση και θα είναι συνεχώς πράσινος στην πλήρη 
φόρτιση. Το μέγιστο ρεύμα φόρτισης είναι 1A 

Όταν τελειώσει η φόρτιση, βεβαιωθείτε πως έχετε κλείσει 
το πλαστικό κάλυμμα 

Αν χρειάζεστε το φακό κατά τη φόρτιση, μπορείτε να το 
χρησιμοποιήσετε στη χαμηλή φώτιση 

Επαναφορτίστε έναν αποθηκευμένο PR40 κάθε τέσσερις 
μήνες για να διατηρήσετε την απόδοση της μπαταρίας. 

 
 

  Αξεσουάρ 

Περιλαμβάν ετε δωρεάν :  2*2600mAh 18650 μπαταρίες με 
θύρα USB, καλώδιο USB, θήκη, κορδόνι, οπίσθιο 
καπάκι, O-ring, φίλτρα 4 χρωμάτων (κόκκινο, πράσινο, 
μπλε και πορτοκαλί) 

Προαιρετικό:  Βάση όπλου, απομακρυσμένο κουμπί 

στο φακό και θα ακυρώσει την εγγύηση. 
Συνίστανται μπαταρίες καλής ποιότητας. 
Μακροπρόθεσμη χρήση θα προκαλέσει φθορά στο O-ring. 

Για να διατηρήσετε την αδιάβροχη σφράγιση, 
αντικαταστήστε το O-ring με το περιλαμβανόμενο 
εφεδρικό. 

Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιήσετε το φακό για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Αποθηκεύστε μακριά από φωτιά, στατικά φορτισμένες 
επιφάνειες, ατμούς και υγρασία. 

Καθαρίστε με μαλακό ύφασμα και λιπάνετε με γράσο 
σιλικόνης κάθε 6 μήνες. 

Καθαρίστε τις επαφές των μπαταριών για να 
διατηρήσετε την απόδοση του φακού καθώς οι 
βρόμικες επαφές μπορεί να προκαλέσουν αναλαμπές 
και αποτυχία κατά την εκκίνηση για τους παρακάτω 
λόγους. 
A: Η μπαταρία χρειάζεται αντικατάσταση (επιλέξτε τη 
μπαταρία που αναφέρετε σε αυτό το εγχειρίδιο) 
B: Το PCB, ελατήριο ή επαφή είναι βρόμικα. Καθαρίστε 
με μπατονέτα και οινόπνευμα. 

θα προσφέρει επισκευές αλλά θα χρεώνει για τα κομμάτια. 
 

Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που 
έχουν προκληθεί από: 

 
Κανονική φθορά 
Σκληρή λειτουργία 
Διαρροή μπαταρίας 
Λάθος χρήση 
Αλμυρό νερό και διάβρωση 

 

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

FL 1 STANDARD HIGH MEDIUM LOW ECO STROBE SOS 
 

OUTPUT 1350L M 500LM 150LM 10LM 1350L M 500LM 

 
RUNTIME 1.5h 6h 20h 430h 3h   
INTENSITY 250,000cd 

 
DISTANCE 1000m(Max) 

WATERPROOF IPX-8 

IMPACT RESISTANCE 1m 
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