
Fitorch ER26 Φακός Μαγνητικής Φόρτισης και Προσαρμοζόμενης Κεφαλής  
 
Οδηγίες Χρήστη 
 

 

Χαρακτηριστικά 

• LED: LUMINUS $SST40 
• Έξοδος: Μέγιστο 1380 lumen 
• Ανακλαστήρας: Ακριβής με μεταλλική επικάλυψη 
• Γυαλί: AR επικαλυμμένο &και υψηλής διαπερατότητας γυαλί 
• Λειτουργίες: Turbo-High-Medium-Low-Strobe-SOS 
• Τάση Λειτουργίας.3.0V-6.0V 
• Συμβατές Μπαταρίες: 118650 ή 2 CR123A 
• Υλικό: Κράμα Αλουμινίου 6061-T6, HA-Ill σκληρή ανοδίωση 
• Διακόπτης: Πλαϊνός Διακόπτης 
• Διαστάσεις: 024.5(Head) 0 23480dy)L122mm 
• Συνολικό Βάρος: 91.8g(χωρίς μπαταρίες) 
• GM234g 
• Περιλαμβανόμενα Αξεσουάρ: 1 καλώδιο μαγνητικής φόρτισης, μπαταρία 118650 με θύρα USB, 1 

θήκη, 1 clip, 1 Ο-ring, 2 βίδες, 1L wrench 

Χάρτης ANSI 

 

Σημείωση: Όλα τα παραπάνω δεδομένα παράχθηκαν στο εργαστήριο της Fitorch. Μπορεί να υπάρξουν 
διαφορές ανάλογα με τη χρήση και τις διαφορετικές συνθήκες. 
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Λειτουργία 

• Εγκατάσταση Μπαταρίας 
Εισάγετε την 118650/2CR123A στον ER26. 

• On/Off 
Με το φως ξεκλείδωτο, πατήστε το πλαϊνό κουμπί για on/off. Για να αλλάξετε λειτουργία όταν ο φακός 
είναι on, πατήστε το πλαϊνό κουμπί για 0.5s για Turbo-High-Medium-Low-Medium-High- Turbo 

• Strobe & SOS 
Με το φακό ξεκλείδωτο και off, πατήσετε δύο φορές το κουμπί για να εισέλθετε στο strobe, πατήστε 
δύο φορές ξανά για SOS. Όταν είναι on, πατήστε το κουμπί δύο φορές σε οποιαδήποτε λειτουργία για 
να εισέλθετε στο Turbo – (πατήστε δύο φορές) Strobe (πατήστε δύο φορές) sos 

• Low Mode 
Όταν είναι off, πατήστε το κουμπί για 0. 5s για Low Mode 

• Λειτουργία Μνήμης 
Όταν είναι off, πατήστε το κουμπί για να εισέλθετε στην τελευταία ενεργή λειτουργία 

• Κλείδωμα & Ξεκλείδωμα 
Όταν είναι off, πατήστε το κουμπί 5 φορές για να κλειδώσετε το κουμπί (το φως θα αναβοσβήσει για 
να δείξει την κατάσταση κλειδώματος). Πατήστε το 3 φορές ξανά για να το ξεκλειδώσετε. 

• Ανίχνευση Φόρτισης 
Όταν είναι off, πατήστε το κουμπί 3 φορές για ανίχνευση φόρτισης. Το φώς γύρω από το κουμπί θα 
αναβοσβήνει σε πράσινο και κόκκινο, μία πράσινη αναλαμπή σημαίνει 1V, μία κόκκινη 0,1V, για 
παράδειγμα, τα 3.8V είναι 3 πράσινες και 8 κόκκινες αναλαμπές 

• Λειτουργία Φάρου 
Όταν είναι off, πατήστε το κουμπί 4 φορές για τη λειτουργία φάρου. 

• Μαγνητική Φόρτιση 
Συνδέστε το καλώδιο USB σε οποιαδήποτε πηγή ενέργειας και κρατήστε την άλλη πλευρά κοντά στη 
θύρα φόρτισης του φακού 

 

Αποθήκευση και Συντήρηση 
 

• Η αποσυναρμολόγηση της κεφαλής θα χαλάσει τον φακό και θα ακυρώσει την εγγύηση 
• Συνιστώνται μπαταρίες υψηλής ποιότητας 
• Το O-ring φθείρετε με τη χρήση, αντικαταστήστε το με το περιλαμβανόμενο ανταλλακτικό για να 

διατηρήσετε το αδιάβροχο σφράγισμα 
• Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το φακό για μεγάλο χρονικό διάστημα 
• Φυλάξτε  και κρατήστε το φακό μακριά από φωτιά, στατηκότητα, ατμούς και υγρασία 
• Καθαρίστε το φακό με μαλακό πανί και λιπάνετέ το με γράσο σιλικόνης κάθε έξι μήνες. 
• Ο περιοδικός καθαρισμός των άκρων της μπαταρίας θα αυξήσει την απόδοσή της, καθώς οι 

βρώμικες επαφές μπορεί να προκαλέσουν αναλαμπές και αποτυχία της λάμπας. 
A: Η μπαταρία θέλει άλλαγμα (επιλέξτε την μπαταρία που αναφέρετε σε αυτό το εγχειρίδιο) 
B: Η PCB, το ελατήριο, ή άλλες επαφές είναι βρώμικες (καθαρίστε με μπατονέτα και οινόπνευμα) 
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Προσοχή 
Κοιτώντας το φως για εκτεταμένα χρονικά διαστήματα θα προκαλέσει ζημιά στα μάτια. 

Εγγύηση 
Η FITORCH εγγυάται: αν ο φακός βρεθεί ελαττωματικός ή αν πάθει βλάβη μέσα σε 5 χρόνια από την 
ημερομηνία αγοράς, θα αντικατασταθεί ή επισκευαστεί χωρίς κόστος 

• Επικοινωνήστε με τον πωλητή FITORCH για αντικατάσταση ή επισκευή. 
• If the warranty issue cannot be resolved by the dealer, please contact 

Επικοινωνήστε με τη FITORCH στο info@fitorchword.com για υποστήριξη 
Προσφέρετε τις παρακάτω πληροφορίες για να διευκολύνετε τη διαδικασία  

1. Σειριακό αριθμό του φακού. 
2. Λεπτομερείς περιγραφή του προβλήματος, μαζί με φωτογραφίες ή ένα μικρό βίντεο αν χρειάζεται. 
3. Το όνομα και το μαγαζί του πωλητή σας και απόδειξη αγοράς. 

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 
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