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ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΦΑΚΟΣ  

ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΩ  

ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ  
***************************************************************************************** 

 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 

 ΛΕΥΚΟΣ & ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

 ATR (Εξελιγμένη Ρύθμιση Θερμοκρασίας) 

 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

- Υποβρύχιος φακός ειδικά σχεδιασμένος για αθλήματα κάτω από το νερό. 

- Χρησιμοποιεί ένα LED CREE XP-L Hi V3 που παράγει μέγιστη φωτεινότητα 1000 Lumens 

- Ενσωματωμένα κόκκινα LED εξυπηρετούν ως δευτερεύον φωτισμός ειδικά σχεδιασμένος για υποβρύχια  

  φωτογράφιση. 

- Τεχνολογία κρυστάλλινης επίστρωσης συνδυασμένη με την τεχνολογία ψηφιακών οπτικών ακριβείας για 

εξαιρετική 

  απόδοση του ανακλαστήρα. 

- Μέγιστη ένταση δέσμης που φθάνει τα 12400 κεριά και μέγιστη απόσταση δέσμης που φθάνει τα 223 μέτρα 

- Υψηλής απόδοσης κύκλωμα σταθερού ρεύματος παρέχει λειτουργία έως και 223 μέτρα 

- Προστασία ανάποδης πολικότητας 

- Σκληρημένο εξαιρετικά καθαρό ορυκτό κρύσταλλο με αντι-χαρακτική επένδυση. 

- Κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου αεροναυπηγικής ποιότητας με φινίρισμα σκληρής ανοδίωσης 

στρατιωτικών  

   προδιαγραφών ΗΑΙΙΙ 

- Σύμφωνο με το πρότυπο IPX8 και υποβρύχιος έως και 100 μέτρα βάθος. 

- Αντοχή σε πτώσεις έως και από 1 μέτρο ύψος  

- Ικανότητα στήριξης στην ουρά του. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

- Ολικό μήκος: 133,1 mm       - Διάμετρος κεφαλής: 34 mm        

- Διάμετρος ουράς: 25,4 mm   - Βάρος: 135,5g (χωρίς μπαταρία) 

 

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Λουράκι καρπού, Τέσσερις 4 ανταλλακτικοί ελαστικοί δακτύλιοι «Ο» 

 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 

 ΤΥΠΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ 

Επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία Li-ion 

18650 3,6 V / 3.7V ΝΑΙ ( Προτείνεται) 

Μπαταρία λιθίου μίας 
χρήσης 

CR123 3V NAI ( Προτείνεται) 

Επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία Li-ion 

RCR123 3.6V / 3.7V NAI ( Προτείνεται) 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Επισήμανση: Τα δεδομένα 

έχουν μετρηθεί σύμφωνα με 

τα Διεθνή πρότυπα 

μέτρησης των φακών 

ANSI/NEMA FL1 

χρησιμοποιώντας μία 

μπαταρία Li-ion 18650 

(3400mAh)  σε συνθήκες 

εργαστηρίου. Τα δεδομένα 

μπορεί να διαφέρουν κατά 

την διάρκεια χρήσης σε 

συνθήκες πραγματικού 

περιβάλλοντος εξαιτίας του 

τύπου των μπαταριών, τις 

προσωπικές συνήθειες του χρήστη και εξαιτίας των περιβαλλοντολογικών συνθηκών. 

* Η διάρκεια λειτουργίας στην ένταση High του λευκού φωτισμού έχει μετρηθεί πριν από τους περιορισμούς του ελέγχου της 

θερμοκρασίας. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΙΤΟΥΓΙΑΣ 

Τοποθέτηση των μπαταριών 

 

Εισάγετε τις μπαταρίες με τον θετικό πόλο προς την 

κεφαλή του φακού, όπως φαίνεται στο σχεδιάγραμμα. 

Προειδοποίηση:  

1. Εξασφαλίστε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί 

σωστά με τον θετικό (+) πόλο προς την κεφαλή του 

φακού. Ο  DL20 δεν θα λειτουργήσει με λανθασμένα 

τοποθετημένες τις μπαταρίες. 

2. Αποφύγετε την άμεση έκθεση των ματιών στην 

φωτεινή δέσμη του φακού. 

3. Όταν ο DL20 βρίσκεται αποθηκευμένος στο σακίδιο ή 

παραμένει αποθηκευμένος για μεγάλο χρονικό διάστημα 

χωρίς χρήση, η NITECORE προτείνει να αφαιρέσετε 

όλες τις μπαταρίες για να αποφύγετε ατυχή 

ενεργοποίηση του φακού ή διαρροή υγρών από τις 

μπαταρίες.  

 

 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 

Ενεργοποίηση: Παρατεταμένο πάτημα του διακόπτη Νο.1 για να ενεργοποιήσετε την ισχυρή ένταση του λευκού 

φωτισμού. Παρατεταμένο πάτημα του διακόπτη Νο.2 για να ενεργοποιήσετε τον κόκκινο φωτισμό. Ο λευκός και 

ο κόκκινος φωτισμός μπορούν να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα. 

Απενεργοποίηση: Όταν ο λευκός φωτισμός είναι ενεργοποιημένος, πατήστε παρατεταμένα  τον διακόπτη Νο.1 

για να τον απενεργοποιήσετε και όταν ο κόκκινος φωτισμός είναι ενεργοποιημένος, πατήστε παρατεταμένα τον 

διακόπτη Νο.2 για να τον απενεργοποιήσετε. 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ 

Λευκός φωτισμός: Υπάρχουν δύο επίπεδα φωτεινότητας διαθέσιμα προς επιλογή. Όταν ο λευκός φωτισμός είναι 

ενεργοποιημένος, πατήστε στιγμιαία τον διακόπτη Νο.1 για να αλλάξετε ένταση φωτεινότητας. 

Κόκκινος φωτισμός: Υπάρχουν δύο επίπεδα φωτεινότητας διαθέσιμα προς επιλογή. Όταν ο κόκκινος φωτισμός 

είναι ενεργοποιημένος, πατήστε στιγμιαία τον διακόπτη Νο.2 για να αλλάξετε ένταση φωτεινότητας. 
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (STROBE ΛΕΥΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ) 

Είτε ο DL20 είναι ενεργοποιημένος είτε απενεργοποιημένος, με ένα παρατεταμένο πάτημα του διακόπτη Νο.1 & 

Νο.2 ταυτόχρονα θα μεταβείτε στην λειτουργία STROBE. Πιέστε σύντομα οποιονδήποτε από τους δύο διακόπτες 

για να βγείτε από την λειτουργία STROBE και να επιστρέψετε στην τελευταία χρησιμοποιούμενη ένταση. 

 

ATR ( ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ) 

Με την μονάδα εξελιγμένης ρύθμισης θερμοκρασίας, ο DL20 ρυθμίζει την ένταση φωτισμού και την προσαρμόζει 

στο περιβάλλον, διατηρώντας την βέλτιστη απόδοση. 

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  

Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται όταν κάτι από τα παρακάτω συμβαίνει: Ο λευκός φωτισμός αναβοσβήνει 

γρήγορα για 2 δευτερόλεπτα και αυτόματα μειώνει την ένταση φωτισμού. 

Σημείωση: Παρακαλούμε εξασφαλίστε ότι η επιφάνεια του φακού είναι στεγνή πριν βγάλετε την μπαταρία για 

αντικατάσταση. 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

Κάθε 6 μήνες, τα σπειρώματα πρέπει να σκουπίζονται με ένα καθαρό πανί και να ακολουθείται μια επίστρωση 

λιπαντικού με βάση το πυρίτιο (SILICON). 

 

* ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Όλα τα προϊόντα NITECORE ® διαθέτουν εγγύηση για την ποιότητα τους. DOA / Ελαττωματικά προϊόντα μπορούν να 

ανταλλάσσονται για αντικατάσταση μέσω ενός τοπικού διανομέα / αντιπρόσωπου μέσα σε 15 ημέρες από την αγορά . Μετά από 

15 ημέρες , όλα τα ελαττωματικά / δυσλειτουργικά προϊόντα  NITECORE ® θα επισκευαστούν, χωρίς χρέωση για μια περίοδο 60 

μηνών (5 χρόνια) από την ημερομηνία αγοράς . Μετά από τους 60 μήνες (5χρόνια) , μια περιορισμένη εγγύηση ισχύει , 

καλύπτοντας το κόστος της εργασίας και συντήρησης , αλλά όχι το κόστος των εξαρτημάτων ή των ανταλλακτικών . Η εγγύηση 

ακυρώνεται σε όλες τις ακόλουθες περιπτώσεις : 

1 . Το προϊόν/α είναι σπασμένο/α , ανακατασκευάστηκε ή/και τροποποιήθηκε από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο . 

2 . Το προϊόν/α  έχει /ουν καταστραφεί από ακατάλληλη χρήση . 

3 . Το προϊόν/α έχει/ουν υποστεί ζημιά από την διαρροή των μπαταριών . 

Για να διασφαλιστεί η ταχεία και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών η Nitecore προτείνει  να επικοινωνήσετε με το 

σημείο αγοράς για βοήθεια . Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά προϊόντα και τις υπηρεσίες NITECORE , παρακαλούμε 

επικοινωνήστε με τον εθνικό διανομέα της NITECORE ® για την Ελλάδα στο email: info@nitecore.gr   ή να στείλετε ένα email στο: 

service@nitecore.com . Η επίσημη ιστοσελίδα Nitecore www.nitecore.com υπερισχύει σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής 

στοιχείων των  προϊόντων. 

 

※  Όλες οι εικόνες, τα κείμενα και οι δηλώσεις που εμφανίζονται στο παρόν αυτό εγχειρίδιο χρήσης είναι μόνο για σκοπούς 

αναφοράς. Σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του εγχειριδίου και των πληροφοριών που αναφέρονται 

στο site www.nitecore.com  η Sysmax Industry Co., Ltd. διατηρεί το δικαίωμα να ερμηνεύσει και να τροποποιήσει το 

περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 
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