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ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ ΜΠΡΕΛΟΚ 

 ΔΥΟ ΠΥΡΗΝΩΝ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 Επαναφορτιζόμενος από θύρα USB-C 

 Διαθέσιμοι δύο τρόποι λειτουργίας 

 Διπλός μεταλλικός κρίκος ανάρτησης 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

       - Μεταλλικός φακός-μπρελόκ δύο πυρήνων 

       - Ενσωματώνει δύο LED OSRAM P8 με μέγιστη ισχύ που φθάνει τα 700 Lumens 

       - Ενσωματώνει ένα εντελώς ανακλαστικό φακό για ομοιόμορφη και απαλή δέσμη 

       - Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία Ιόντων λιθίου (Li-ion) 500mAh 

       - Ενσωματωμένο κύκλωμα φόρτισης για μπαταρίες ιόντων λιθίου με θύρα φόρτισης USB-C 

       - Περιλαμβάνεται πολυχρηστικό κλιπ 

       - Διαθέσιμοι δύο τρόποι λειτουργίας (Λειτουργία DEMO & Καθημερινή Λειτουργία) 

       - Σχεδιασμός για εύκολη χρήση με δύο διακόπτες 

       - Τέσσερα επίπεδα φωτισμού διαθέσιμα μαζί με την άμεση ενεργοποίηση των φωτισμών TURBO και LOW 

       - Έξυπνη λειτουργία μνήμης  

       - Υψηλής απόδοσης κύκλωμα σταθερού ρεύματος που παρέχει σταθερό φωτισμό 

       - Ενσωματωμένη μονάδα εξελιγμένης ρύθμισης της θερμοκρασίας (Ευρεσιτεχνία ZL201510534543.6) 

       - Ενδεικτικές λυχνίες κάτω από τους διακόπτες καταδεικνύουν την ενέργεια που έχει απομείνει στην μπαταρία 

         (Ευρεσιτεχνία ZL201220057767.4) 

       - Διπλό μεταλλικό κλιπ που αντέχει σε βάρος έως και 30 κιλά 

       - Φινίρισμα σκληρής ανοδίωσης στρατιωτικών προδιαγραφών HAIII 

       - Ανθεκτικός σε πτώσεις έως και από 1 μέτρο ύψος. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Ολικό μήκος    60 mm x 24,5mm x 13,8mm 2 x Κρίκος κλειδιών, Κούμπωμα, Κλιπ 
Βάρος     26g  
 

 

 

 

Ερωτήσεις & Απαντήσεις  

Ερώτηση: Γιατί ο TIP SE που κατέχω απενεργοποιείται μετά από 30 δευτερόλεπτα; 

Απάντηση: Ο TIP SE διαθέτει δύο τρόπους λειτουργίας, τον τρόπο ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ και τον ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ τρόπο. Ο προεπιλεγμένος τρόπος 

λειτουργίας είναι της ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ όπου το φακός θα απενεργοποιηθεί αυτόματα  εάν καμία λειτουργία δεν συμβεί μέσα σε 30 

δευτερόλεπτα. Σας προτείνουμε να ρυθμίσετε τον τρόπο λειτουργίας στον ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ. Παρακαλούμε, ακολουθήστε τα παρακάτω 

βήματα. 

1. Είτε ο φακός είναι ενεργοποιημένος είτε απενεργοποιημένος, πατήστε παρατεταμένα και τους δύο διακόπτες ταυτόχρονα για να 

αλλάξετε από τον έναν τρόπο λειτουργίας στον άλλο. 

2. Ο φακός θα αναβοσβήσει για να καταδείξει τον τρόπο λειτουργίας που έχει επιλεγεί: Ένα αναβόσβημα για τον τρόπο λειτουργίας 

ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ και δύο αναβοσβήματα για τον ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ  τρόπο λειτουργίας.  
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Σημείωση: Τα δεδομένα έχουν μετρηθεί σύμφωνα με τα διεθνή 

πρότυπα μέτρησης των φακών ANSI / NEMA FL1, χρησιμοποιώντας 

την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 

(500mAh) σε συνθήκες εργαστηρίου. Τα δεδομένα μπορεί να 

διαφέρουν κατά την  χρήση στον πραγματικό κόσμο εξαιτίας της 

διαφορετικής χρήσης της μπαταρίας ή των περιβαλλοντικών 

συνθηκών. 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 

 

Σύνδεση με εξωτερική πηγή ενέργειας: Όπως 

φαίνεται στο σχεδιάγραμμα, χρησιμοποιείστε τον 

καλώδιο USB για να συνδέσετε την πλαϊνή θύρα USB-

C  με μία εξωτερική πηγή ενέργειας ώστε να 

ξεκινήσει η διαδικασία της φόρτισης. 

Ενδεικτικές λυχνίες φόρτισης: Κατά την διάρκεια της 

φόρτισης, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία που βρίσκεται 

κάτω από τους διακόπτες θα μείνει αναμμένη 

σταθερά. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η 

ενδεικτική λυχνία θα γίνει πράσινη. 

 Όταν η ενέργεια της μπαταρίας είναι χαμηλή, 

η κόκκινη ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει για να 

ενημερώσει τον χρήστη. 

 Ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου Μία Ώρα (1) και Τριάντα λεπτά (30). Ο χρόνος αναμονής είναι περίπου 12 μήνες όταν η 

μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση  

Ενεργοποίηση: Όταν ο φακός είναι απενεργοποιημένος, πατήστε σύντομα τον διακόπτη ισχύος για να ενεργοποιηθεί. 

Απενεργοποίηση: Όταν ο φακός είναι ενεργοποιημένος, πατήστε σύντομα τον διακόπτη ισχύος για να απενεργοποιηθεί. 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ 

Ο TIP SE διαθέτει δύο τρόπους λειτουργίας του χρήστη, τον τρόπο ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ και τον ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ τρόπο 

Τρόπος Επίδειξης:  Ο φακός απενεργοποιείται αυτόματα εάν δεν γίνει καμία ενέργεια μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. 

Καθημερινός τρόπος: Ο φακός δεν απενεργοποιείται αυτόματα και για να απενεργοποιηθεί πρέπει να γίνει χειροκίνητα.  

Σημείωση: Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι ο τρόπος Επίδειξης. Σας προτείνουμε να μεταβείτε στον Καθημερινό τρόπο 

λειτουργίας όταν χρησιμοποιείτε τον φακό καθημερινά.  

 

ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Είτε ο φακός είναι ενεργοποιημένος είτε απενεργοποιημένος, πατήστε παρατεταμένα και τους δύο διακόπτες ταυτόχρονα για να 

αλλάξετε από τον έναν τρόπο λειτουργίας στον άλλο. Ο φακός θα αναβοσβήσει για να καταδείξει τον τρόπο λειτουργίας που έχει 

επιλεγεί: Ένα αναβόσβημα για τον τρόπο λειτουργίας ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ και δύο αναβοσβήματα για τον ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ  τρόπο λειτουργίας. 

Σημείωση: Εάν ενεργοποιήστε τον φακό μέσα σε 3 δευτερόλεπτα όταν αυτός απενεργοποιηθεί αυτόματα στον τρόπο λειτουργίας 

ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ, θα μεταβεί προσωρινά στον ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ τρόπο λειτουργίας μέχρι να απενεργοποιηθεί. 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ 

Όταν ο φακός είναι ενεργοποιημένος, πατήστε σύντομα τον διακόπτη επιλογών για να κινηθείτε κυκλικά ανάμεσα στα επίπεδα 

φωτεινότητας με την σειρά  ΧΑΜΗΛΟ > ΜΕΣΑΙΟ > ΥΨΗΛΟ. 

(Ο TIP SE διαθέτει λειτουργία μνήμης. Όταν ενεργοποιείται ξανά, ο φακός αυτόματα θα μεταβεί στο προηγούμενα 

απομνημονευμένο επίπεδο φωτεινότητας) 
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ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ TURBO ΚΑΙ ΧΑΜΗΛO (LOW) 

Όταν ο φακός είναι απενεργοποιημένος, πιέστε και κρατήστε τον διακόπτη ισχύος για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για να 

μεταβείτε στιγμιαία στην Χαμηλή (Low) φωτεινότητα. Απελευθερώστε τον διακόπτη για να απενεργοποιηθεί ο φακός. 

Όταν ο φακός είναι απενεργοποιημένος, πιέστε και κρατήστε τον διακόπτη επιλογών για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για 

να μεταβείτε στιγμιαία στην φωτεινότητα TURBO. Απελευθερώστε τον διακόπτη για να απενεργοποιηθεί ο φακός. 

Όταν ο φακός είναι ενεργοποιημένος, πιέστε και κρατήστε τον διακόπτη επιλογών για να μεταβείτε στιγμιαία στην TURBO 

φωτεινότητα. Απελευθερώστε τον διακόπτη για να επιστρέψετε στο προηγούμενα χρησιμοποιούμενο επίπεδο φωτεινότητας. 

 

 

ΜΟΝΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ TURBO ΚΑΙ ΧΑΜΗΛO (LOW) 

Όταν ο φακός είναι απενεργοποιημένος, πιέστε και κρατήστε τον διακόπτη επιλογών και απελευθερώστε τον σε περίπου 0,6 

δευτερόλεπτα για να μεταβείτε μόνιμα στην φωτεινότητα TURBO . 

Όταν ο φακός είναι απενεργοποιημένος, πιέστε και κρατήστε τον διακόπτη ισχύος και απελευθερώστε τον σε περίπου 0,6 

δευτερόλεπτα για να μεταβείτε μόνιμα στην Χαμηλή (LOW) φωτεινότητα. 

Σημείωση: Ο TIP SE θα ρυθμίσει την ένταση φωτισμού ώστε να αποφευχθεί υπερθέρμανση και να παραταθεί η διάρκεια ζωής 

του, όταν έχετε επιλέξει την φωτεινότητα TURBO για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα. 

 

ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (ATR) 

Η ενσωματωμένη τεχνολογία ATR ρυθμίζει την ένταση φωτισμού του TIP SE σύμφωνα με τις συνθήκες λειτουργίας και το γύρω 

περιβάλλον έτσι ώστε να διατηρείται η βέλτιστη απόδοση. 

 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ 

Όταν ο φακός είναι απενεργοποιημένος, πιέστε σύντομα τον διακόπτη επιλογών και η ενδεικτική λυχνία ισχύος θα αναβοσβήσει 

για να καταδείξει την ενέργεια που έχει απομείνει στην μπαταρία:  

1. Τρία αναβοσβήματα καταδεικνύουν ότι η ενέργεια στην μπαταρία είναι πάνω από 50% 

2. Δύο αναβοσβήματα καταδεικνύουν ότι η ενέργεια στην μπαταρία είναι κάτω από το 50% 

3. Ένα αναβόσβημα καταδεικνύει ότι η ενέργεια στην μπαταρία βρίσκεται κάτω από το 10% 

Όταν η ενέργεια είναι χαμηλή, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει για να ενημερώσει τον χρήστη. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

1. Παρακαλούμε, φορτίστε τον φακό πριν από την πρώτη του χρήση 

2. Παρακαλούμε, επαναφορτίζετε τον φακό κάθε τρεις μήνες όταν παραμένει αχρησιμοποίητος για μεγάλο χρονικό 

διάστημα. 

3. ΠΡΟΣΟΧΗ ! Πιθανή επικίνδυνη ακτινοβολία. Μην κοιτάτε απευθείας την δέσμη του φακού. Αυτό μπορεί να είναι 

επικίνδυνο για τα μάτια σας. 

4. Ο φακός πρέπει να επαναφορτίζεται όταν η δέσμη είναι αμυδρή ή όταν ο φακός δεν ανταποκρίνεται στις εντολές. 

5. Το προϊόν περιέχει μικρά εξαρτήματα που έχουν συναρμολογηθεί. Παρακαλούμε, κρατήστε το μακριά από παιδιά για την 

αποφυγή πνιγμού ή ασφυξίας. 

6. ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε τον φακό, ούτε να τον μετατρέπετε ή να τον ανακατασκευάζετε, διαφορετικά η εγγύηση θα 

ακυρωθεί και το προϊόν μπορεί να υποστεί βλάβη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@nitecore.gr


 

NITECORE_GR, Λαγκαδά 7 & Βάκχου 1, τκ.54629, Θεσσαλονίκη, τηλ.2310540847, 2310536191, info@nitecore.gr 

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 24 

μηνών (2 χρόνια) από την ημερομηνία αγοράς . Μετά από τους 24 μήνες (2χρόνια) , 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 . 

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. 
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