
 

NITECORE_GR, Λαγκαδά 7 & Βάκχου1, τκ.54629, Θεσσαλονίκη, τηλ.2310540847, 2310536191, info@nitecore.gr  
 

 

                       ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  

Τεχνικά χαρακτηριστικά  

- Συμπαγής και ελαφρύς φακός με ισχύ 4000 Lumens 

- Ενσωματώνει τέσσερα LED CREE XM-L2 (U3) 

- Χρησιμοποιεί τέσσερις μπαταρίες 18650 για μέγιστη διάρκεια λειτουργίας έως και 560 ώρες 

- Διαθέτει την εξελιγμένη τεχνολογία ελέγχου της θερμοκρασίας (A.T.R.) 

- Καινοτόμος πλάγιος διακόπτης δύο σταδίων προσφέρει πρόσβαση σε ποικιλία λειτουργιών και εντάσεων (Κινέζικη 

Πατέντα: ZL201120062948.1)  

- Ενσωματωμένη ενδεικτική λυχνία κάτω από τον κεντρικό πλάγιο διακόπτη παρέχει πληροφορίες για την ισχύ που έχει απομείνει στις 

μπαταρίες (Κινέζικη Πατέντα: ZL201220057767.4) 

- Η ενδεικτική λυχνία δείχνει και την ακριβή τάση των μπαταριών με ακρίβεια 0,1V 

- Διαθέτει έξυπνη λειτουργία μνήμης για το επίπεδο φωτισμού. 

- Δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στον πολύ χαμηλό φωτισμό. 

- Σκληρυμένο εξαιρετικά καθαρό ορυκτό κρύσταλλο με αντι-ανακλαστική επίστρωση. 

- Η ενσωματωμένη   Ψηφιακή Τεχνολογία Οπτικών Ακριβείας παρέχει εξαιρετική απόδοση του ανακλαστήρα. 

- Δαχτυλίδι από ανοξείδωτο ατσάλι προστατεύει τα κύρια μέρη του φακού από καταστροφή. 

- Κατασκευασμένος από κράμα αλουμινίου αεροναυπηγικής ποιότητας  

- Σκληρή ανοδίωση στρατιωτικών προδιαγραφών HAIII 

- Αδιάβροχος σύμφωνα με το πρότυπο IPX8 (υποβρύχιος έως και 2 μέτρα βάθος) 

- Ικανότητα στήριξης στην ουρά του. 

 

Διαστάσεις  

- Μήκος .................................... 117mm 

- Διάμετρος κεφαλής ................ 50 mm 

- Διάμετρος σώματος................ 50 mm 

- Βάρος ..................................... 266 g (χωρίς μπαταρίες) 

 

Αξεσουάρ που τον συνοδεύουν  

Ποιοτική θήκη μεταφοράς, λουράκι καρπού, ανταλλακτικός ελαστικός δακτύλιος "Ο" 

 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ  

 ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ 

18650 Li-on  
Επαναφορτιζόμενη 

18650 3,7 volt NAI (προτείνεται ) 

Κοινή Μπαταρία Λιθίου 
Μίας χρήσεως 

CR-123 3 volt OXI 

Επαναφορτιζόμενη  
Μπαταρία Li-on 

RCR-123 3,7 Volt ΟΧΙ 

 

** Προειδοποίηση: Μην χρησιμοποιείτε τον TM06S με μπαταρίες RCR123 και  CR123 γιατί μπορεί να προκληθεί ζημιά στον φακό. 
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Ισχύς & Διάρκεια 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Τα στοιχεία στον διπλανό πίνακα έχουν μετρηθεί 

σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα δοκιμών φακών ANSI 

/ NEMA FL_1 χρησιμοποιώντας 4 x 3.7V 3400mAh 

18650 μπαταρίες κάτω από εργαστηριακές συνθήκες. 

Τα δεδομένα μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς κατά τη 

διάρκεια της χρήσης σε πραγματικές συνθήκες 

εξαιτίας του τύπου μπαταρίας, των προσωπικών 

συνήθειών του χρήστη καθώς και για 

περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

 

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Τοποθέτηση Μπαταριών  

1. Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τον θετικό (+) και τον αρνητικό (-) πόλο 

σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα  που φαίνεται στο εσωτερικό του 

θαλάμου των μπαταριών. 

2. Βιδώστε το καπάκι ουράς ευθυγραμμίζοντας τις δύο μεταλλικές ακίδες 

που βρίσκονται στο εσωτερικό του  σε συνδυασμό με τις οπές στο σώμα 

του φακού και περιστρέψτε με την φορά του ρολογιού.   

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την τοποθέτηση των μπαταριών, η ενδεικτική λυχνία 

ισχύος θα αρχίσει να αναβοσβήνει για να καταδείξει την τάση των 

μπαταριών. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην παράγραφο «Συμβουλές Ισχύος» 

αυτού του εγχειριδίου για περισσότερες πληροφορίες. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Μην μπερδεύετε τις μπαταρίες διαφορετικών τύπων και διαφορετικών 

εταιριών. 

2. Όταν ο ΤΜ06 είναι αποθηκευμένος στο σακίδιο ή παραμένει σε αχρησία 

για μεγάλο χρονικό διάστημα, η NITECORE προτείνει το καπάκι ουράς να 

είναι λίγο ξεβιδωμένο για να διακοπεί η παροχή ρεύματος εντελώς , έτσι 

ώστε να αποφευχθεί η ενεργοποίηση του φακού από λάθος. 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Για την ενεργοποίηση: Πατήστε τον πλάγιο διακόπτη, μέχρι το τέλος της διαδρομής του, μέχρι να ακουστεί το χαρακτηριστικό «κλικ». 

Για την απενεργοποίηση: Πατήστε τον πλάγιο διακόπτη, μέχρι το τέλος της διαδρομής του, μέχρι να ακουστεί το χαρακτηριστικό «κλικ» και να 

μπει ο φακός σε κατάσταση σε αναμονής. 

Λειτουργία αναμονής: Στην λειτουργία αναμονής, πατήστε τον πλάγιο διακόπτη έως το μέσον της διαδρομής του για να ενεργοποιήσετε την 

ενδεικτική λυχνία ισχύος ώστε να αναβοσβήνει μία φορά κάθε τρία δευτερόλεπτα. Αυτό θα βοηθήσει το χρήστη να εντοπίσει τον φακό σε 

σκοτεινό περιβάλλον. Για να απενεργοποιήσετε την ενδεικτική λυχνία ισχύος, πατήστε τον πλάγιο διακόπτη έως το μέσο της διαδρομής του 

ξανά. Στην λειτουργία αναμονής ο TM06S λειτουργεί έως 40 ημέρες με την ενδεικτική λυχνία ισχύος σε λειτουργία και 138 ημέρες με την 

ενδεικτική λυχνία ισχύος σβηστή. 

 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ  

Με τον φακό αναμμένο, πατήστε το πλάγιο διακόπτη μέχρι το μέσον της διαδρομής του επαναλαμβανόμενα για να κάνετε κύκλο μέσα στις 

διάφορες επιλογές φωτεινότητας «εξαιρετικά - χαμηλή, χαμηλή , μεσαία, υψηλή και TURBO». O TM06S διαθέτει λειτουργία μνήμης για όλα 

τα επίπεδα φωτεινότητας. Όταν ο φακός ανάβει, θα συνεχίσει την λειτουργία του στο επίπεδο φωτεινότητας που είχε πριν απενεργοποιηθεί. 

 

ΑΜΕΣΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ – ΧΑΜΗΛΗ / TURBO  
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Όταν ο φακός βρίσκεται στην λειτουργία αναμονής , πατήστε και κρατήστε πατημένο τον πλάγιο διακόπτη έως το μέσον της διαδρομής του 

για να μεταβείτε στην «Εξαιρετικά – χαμηλή» φωτεινότητα (3 lumens). 

Όταν ο φακός βρίσκεται στην λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο τον πλάγιο διακόπτη έως το τέρμα της διαδρομής του 

για να μεταβείτε στην TURBO φωτεινότητα (3800 lumens). 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( STROBE / ΚΑΤΑΔΕΙΞΗ ΘΕΣΗΣ / SOS )  

Με τον φακό αναμμένο, πατήστε και κρατήστε πατημένο έως το τέρμα της διαδρομής του, τον πλάγιο διακόπτη για περισσότερο από ένα 

δευτερόλεπτο για να μπείτε στην λειτουργία STROBE. Για να κάνετε κύκλο ανάμεσα στις ειδικές λειτουργίες φωτεινότητας  SOS, Κατάδειξη 

Θέσης και STROBE απλά πατήστε τον πλάγιο διακόπτη έως το μέσον της διαδρομής του, για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο. Για να 

βγείτε από τις ειδικές λειτουργίες και να επανέλθετε στο τελευταία χρησιμοποιούμενο επίπεδο φωτεινότητας, απλά πατήστε τον πλάγιο 

διακόπτη έως το τέλος της διαδρομής του για να απενεργοποιηθεί ο TM06S. 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΙΣΧΥΟΣ  

1. Με τον φακό αναμμένο, το μπλε LED που είναι ενσωματωμένο στον διακόπτη θα αναβοσβήνει μία φορά κάθε δύο δευτερόλεπτα όταν 

το επίπεδο ισχύος των μπαταριών φθάσει στο 50%. Το μπλε LED θα αναβοσβήνει γρήγορα όταν η ισχύ των μπαταριών κοντεύει να 

εξαντληθεί. 

2. Κάθε φορά που εισάγονται μπαταρίες , η ενδεικτική λυχνία ισχύος θα αναβοσβήνει σε διάφορα μοτίβα για να καταδείξει την τάση των 

μπαταριών (ακρίβεια ±0,1v). Για παράδειγμα, όταν η τάση των μπαταριών είναι στο μέγιστο των 4.2v, η ενδεικτική λυχνία θα 

αναβοσβήσει 4 φορές σε γρήγορη συχνότητα ακολουθούμενη από μία παύση ενός δευτερολέπτου και στην συνέχεια 2 αναβοσβήματα 

θα ακολουθήσουν ώστε να καταδείξουν την ισχύ των 4,2v. Διαφορετικές τάσεις αντιπροσωπεύουν το αντίστοιχο υπόλοιπο του επιπέδου 

των μπαταριών. 

 

Χαμηλή Ισχύς                                                                                                                Πλήρης Ισχύς 

 

                               3.5 V                                        3.7 V                                        3.9 V             4.2 V 

 

Σημείωση: Όταν ανιχνευθεί μία μπαταρία που δεν είναι του τύπου 18650, η ενδεικτική λυχνία ισχύος θα αναβοσβήνει συνεχώς για να 

καταδείξει το πρόβλημα στον χρήστη. 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ATR  

Η τεχνολογία προηγμένης ρύθμισης της θερμοκρασίας (ATR) επιτρέπει τον TM06S να ρυθμίζει δυναμικά την απόδοση του σύμφωνα με την 

θερμοκρασία του σώματος του. Αυτή η λειτουργία αποτρέπει ζημιές που μπορεί να προκληθούν από υπερθέρμανση και αυξάνει την ζωή του 

φακού. 

 

ΑΛΛΑΓΗ / ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ  

Οι μπαταρίες πρέπει να αντικατασταθούν όταν ένα από τα παρακάτω  συμβαίνει: Η ενδεικτική λυχνία ισχύος αναβοσβήνει συνεχώς, η 

φωτεινότητα δείχνει αμυδρή ή ο φακός δεν ανταποκρίνεται στις εντολές. 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

Κάθε έξι (6) μήνες, τα πάσα του φακού θα πρέπει να σκουπίζονται με ένα καθαρό πανί και να αλείφονται με ένα λεπτό στρώμα λιπαντικού με 

βάση την Σιλικόνη.  

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ  

Όλα τα προϊόντα NITECORE ® είναι εγγυημένα ως προς την ποιότητα τους. Κάθε DOA / χαλασμένο προϊόν μπορεί να αντικατασταθεί μέσω 

ενός τοπικού διανομέα / αντιπροσώπου μέσα στο διάστημα των 15 ημερών από την ημερομηνία αγοράς του. Μετά από τις 15 ημέρες όλα τα 

προβληματικά / δυσλειτουργούντα προϊόντα  NITECORE ® θα επισκευάζονται χωρίς χρέωση για μια περίοδο 60 μηνών ( 5 χρόνων) από την 

ημερομηνία αγοράς. Πέραν από το διάστημα των 60 μηνών (5 χρόνων), ισχύει περιορισμένη εγγύηση που καλύπτει το κόστος εργασίας και 

συντήρησης αλλά όχι το κόστος των αξεσουάρ ή / και των ανταλλακτικών που αντικαταστάθηκαν. 

Η εγγύηση ακυρώνεται σε όλες τις παρακάτω περιπτώσεις: 

1. Το προϊόν / προϊόντα είναι σπασμένο / σπασμένα, ανακατασκευάστηκε και / ή μετατράπηκε από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. 

2. Το προϊόν / προϊόντα είναι κατεστραμμένο / κατεστραμμένα εξαιτίας ανάρμοστης χρήσης. 

3. Το προϊόν / προϊόντα είναι κατεστραμμένο / κατεστραμμένα εξαιτίας διαρροής 

υγρών από τις μπαταρίες. 

Για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της NITECORE ® και τις υπηρεσίες 

της, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Εθνικό αντιπρόσωπο της NITECORE® στη 

χώρα σας ή στείλτε e-mail στο service@nitecore.com. 

Η επίσημη  ιστοσελίδα της NITECORE υπερισχύει σε περίπτωση αλλαγών στα δεδομένα 

των προϊόντων.  
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