
 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΦΑΚΟΥ ΚΑΤΑ∆ΥΣΗΣ LT-01 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

1 Χ Στεγανός Φακός ALIEN EYE LT-01 
1 Χ Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία 18650   3.7V  3600mAh 
1 Χ Φορτιστής L-ion οικιακής πρίζας 220V/3.7-4.2V 0.45A 
1 X Κορδόνι καρπού. 
1 Χ Αυτό το φυλλάδιο Οδηγιών Χρήσης και Συντήρησης 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΦΑΚΟΥ 

1. Κεφαλή 
2. Συρόμενος Μαγνητικός Ροοστάτης 
3. Σώμα 
4. Ουρά 
5. Ελαστικοί ∆ακτύλιοι Στεγανοποίησης 
 

                                                                   Το παρακάτω σχήμα είναι ενδεικτικό και δεν απεικονίζει με ακρίβεια τον φακό LT-01

 
 

                                                                    

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

1. Κρατήστε τον φακό από το σώμα (3), ξεβιδώστε την ουρά (4) και τοποθετήστε την φορτισμένη μπαταρία Li-ion με τον θετικό πόλο (+) προς την 
κεφαλή (1) φακού. (  Προσοχή !!!   Αντίστροφη τοποθέτηση της μπαταρίας θα καταστρέψει το ηλεκτρονικό κύκλωμα.) 

2. Εφόσον βεβαιωθείτε για την σωστή τοποθέτηση - πολικότητα της μπαταρίας, επανατοποθετήστε και βιδώστε πλήρως, την ουρά (4) στο σώμα (3) 
του φακού. 

3. Ενεργοποιήστε την λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας SPF  (Λεπτομέρειες για την λειτουργία αυτή δείτε πιο κάτω.) 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  

Κρατήστε τον φακό από το σώμα (3), ξεβιδώστε την ουρά (4) και αφαιρέστε την μπαταρία. 

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

1.Τοποθετήστε την μπαταρία στον παρεχόμενο φορτιστή, προσέχοντας ώστε ο θετικός (+) πόλος της να συνδεθεί με τον θετικό (+) ακροδέκτη του 
φορτιστή. 

2. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα. Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει με κόκκινο χρώμα ένδειξη ότι η μπαταρία φορτίζεται. Όταν ολοκληρωθεί η 
φόρτιση (2 έως 6* ώρες ανάλογα με την ενέργεια που είχε η μπαταρία), η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει σε πράσινο χρώμα, ένδειξη ότι η μπαταρία 
έχει φορτιστεί πλήρως. 

3.Αποσυνδέστε τον φορτιστή από την πρίζα, αφαιρέστε την μπαταρία από τον φορτιστή και φυλάξτε την, σε ξηρό και δροσερό μέρος. Τοποθετήστε 
την μπαταρία στον φακό, πριν τον χρησιμοποιήσετε. 

*ΠΡΟΣΟΧΗ Αν και ο παρεχόμενος φορτιστής διακόπτει αυτόματα την φόρτιση όταν αυτή ολοκληρωθεί, συνιστάται να μην αφήνετε την μπαταρία 
στον φορτιστή και τον φορτιστή συνδεδεμένο στο δίκτυο για περισσότερο από 6 ώρες. 
 
SAVE POWER FUNCTION - SPF 

Ο φακός ALIEN EYE είναι εφοδιασμένος με τη λειτουργία SPF (Save Power Function - Κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας) που επιτρέπει την 
διακοπή του ηλεκτρικού κυκλώματος και την αποσύνδεση της μπαταρίας όταν ο φακός δεν χρησιμοποιείται. 

Έτσι, αυξάνονται σημαντικά: α) η διάρκεια της ενέργειας της μπαταρίας, β) τα διαστήματα μεταξύ των φορτίσεων, γ) η διάρκεια ζωής της, ενώ 
παράλληλα εξαλείφεται ο κίνδυνος καταστροφής του φακού από γαλβανική διάβρωση. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η λειτουργία αυτή δεν πρέπει ποτέ να εκτελείται στο νερό παρά μόνον στο σκάφος ή στην ξηρά, πριν ή μετά την δραστηριότητά σας,  

με εντελώς στεγνό τον φακό. 

     ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 

∆ιαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες ΠΡΙΝ χρησιμοποιήσετε τον φακό  καθώς έχουν κρίσιμη σημασία για την 
καλή λειτουργία του, την μακροχρόνια διάρκεια ζωής του και για την ασφάλειά σας. 



 

Για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία SPF (διακοπή κυκλώματος - αποσύνδεση μπαταρίας): 

1. Βεβαιωθείτε ότι ο φακός είναι στεγνός 

2. Ρυθμίστε τον συρόμενο μαγνητικό ροοστάτη (2) ώστε ο φακός να είναι σε πλήρη ισχύ. 

3. Κρατήστε τον φακό από το σώμα (3) και ξεβιδώστε την ουρά (4) τόσο, ώστε να διακοπεί το κύκλωμα και να σβήσει το φως. 

4. Επαναφέρετε τον ροοστάτη (2) στην ελάχιστη ισχύ. Ο φακός σας είναι σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας (SPF) 

Για να απενεργοποιήσετε την λειτουργία SPF (ενεργοποίηση κυκλώματος - σύνδεση μπαταρίας): 

1. Ρυθμίστε τον συρόμενο μαγνητικό ροοστάτη (2) ώστε ο φακός να είναι σε πλήρη ισχύ. 

2. Κρατήστε τον φακό από το σώμα (3) και βιδώστε πλήρως (χωρίς να σφίξετε) την ουρά (4). Το κύκλωμα θα ενεργοποιηθεί και θα ανάψει το φως. 

3. Επαναφέρετε τον ροοστάτη (2) στην ελάχιστη ισχύ. Ο φακός σας είναι έτοιμος για χρήση. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! 

1. Μην φωτίζετε ποτέ απευθείας στα μάτια. 

2. Πριν χρησιμοποιήσετε τον φακό στο νερό, βεβαιωθείτε για την στεγανότητα του - η κεφαλή με το σώμα και το σώμα με την ουρά να είναι πλήρως    
βιδωμένα (όχι σφιγμένα). 

3. Μην χρησιμοποιείτε άλλου τύπου μπαταρίες ή φορτιστές. 

4. Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τον θετικό πόλο (+) προς την κεφαλή του φακού. 

5. Συνδέετε τις μπαταρίες στον φορτιστή προσέχοντας ώστε οι θετικοί (+) πόλοι τους να συνδεθούν με τους θετικούς (+) ακροδέκτες του φορτιστή. 

6. Αποσυνδέετε τις μπαταρίες από τον φορτιστή και τον φορτιστή από την τάση του δικτύου όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση ή σε κάθε περίπτωση, 
μετά από 6 ώρες φόρτισης . 

7. Φροντίστε ώστε ο φακός να μην βρίσκεται σε συνεχή επαφή με άλλα μεταλλικά αντικείμενα. 

8. Παραμονή της μπαταρίας στον φακό πέραν των 48 ωρών μπορεί να επιφέρει αλλοίωση ή/και καταστροφή της μπαταρίας ή/και του φακού. 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Μετά από κάθε χρήση σε θαλασσινό νερό, ξεπλύνετε  τον φακό με γλυκό νερό και αφήστε τον να στεγνώσει. 

Όταν στεγνώσει εντελώς ενεργοποιήστε την λειτουργία SPF. Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν δεν τον χρησιμοποιήσετε την επομένη ημέρα. 

Κρατάτε καθαρούς και λιπαίνετε με μικρή ποσότητα γράσου σιλικόνης τους ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης (5) όταν απαιτείται και 
τουλάχιστον κάθε 5 φορτίσεις. 

Αφαιρείτε τις μπαταρίες από τον φακό αν δεν τον χρησιμοποιείτε. Μην εξαντλείτε εντελώς την ενέργεια των μπαταριών. 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ: 

O φακός ALIEN EYE, καλύπτεται από εγγύηση 12 μηνών. Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς του, προκύψει βλάβη που οφείλεται σε 
κατασκευαστικό σφάλμα ο φακός θα επισκευάζεται χωρίς καμία χρέωση. Μετά το πέρας των 12 μηνών από την αγορά του φακού, ο φακός 
επισκευάζεται (εφ’ όσον είναι δυνατό), με το ανάλογο κόστος. Σε κάθε περίπτωση, το κόστος των μεταφορικών από και προς την κατασκευάστρια 
εταιρία, επιβαρύνουν τον χρήστη. 

!!! ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγύηση ∆ΕΝ καλύπτει ζημιά-ες που οφείλονται σε αποσυναρμολόγηση ή τροποποίηση, ελλιπή συντήρηση, κακή χρήση, εισροή 
νερού από ατελή στεγανοποίηση, γαλβανική διάβρωση από παραμονή των μπαταριών στον φακό ή/και από συνεχή επαφή του φακού με μεταλλικά 
αντικείμενα, φόρτιση των μπαταριών πέραν του προβλεπόμενου χρόνου ή με ακατάλληλο φορτιστή, λανθασμένη χρήση μπαταριών (τοποθέτηση με 
αντίστροφη πολικότητα, μεγάλη παραμονή των μπαταριών ενός του φακού και πλήρης εξάντληση της ενέργειας τους) διαρροή υγρών μπαταρίας, 
καταστροφή του κρυστάλλου ή παραμόρφωση των μεταλλικών μερών του φακού από πτώση και γενικότερα χρήση με τρόπους και διαδικασίες 
άλλες από αυτές που περιγράφονται σε αυτό το φυλλάδιο. 

 

 

 

Πληροφορίες - Service: Big Blue, Αγ. Σοφίας 35, Ταύρος, 177 78    Τηλ: 210-3414 434, e-mail: info@apnea.gr          

                      

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΦΑΚΟΥ ΚΑΤΑ∆ΥΣΗΣ ALIEN EYE LT-01 
(Τεχνικά χαρακτηριστικά όπως οι χρόνοι διάρκειας μπαταρίας και η φωτεινότητα μπορούν να μεταβληθούν ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος.) 

 

 Υλικό κατασκευής  Ειδικό κράμα αλουμινίου αεροπορικού τύπου  

 Προστασία  Στρατιωτικών προδιαγραφών σκληρή ανοδίωση 

 Κάτοπτρο  Κράματος Αλουμινίου, ∆ιπλής δέσμης 

 ∆έσμη-ες  ∆ιπλή – 9ο Κύρια, 60ο Περιφερειακή 

 Φωτεινότητα  Ρυθμιζόμενη,  1800 LM (max)  

 Χρώμα φωτός  Λευκό 

 ∆ιάρκεια  1-3 ώρες (Μέγιστη - Ελάχιστη ρύθμιση φωτεινότητας) 

 Τύπος LED  1 x CREE LED ∆εύτερης Γενιάς 

 ∆ιάρκεια LED  100000 ώρες 

 Έλεγχος ισχύος  Συρόμενος μαγνητικός ροοστάτης 

 ∆ιακόπτης SPF  Περιστροφικός On-Off 0-30o στην Βάση 

 Τάση Λειτουργίας   3.7V  

 Ενέργεια  1 x 18650 επαναφορτιζόμενη μπαταρία L-ion 

 Είδος φόρτισης  Αυτόματος Φορτιστής ̴ 110-220V /± 3,7-4,2V/0,45Α 

 Στεγανότητα:  11 ΑΤΑ / 100 μέτρα σε θαλασσινό νερό 

 ∆ιαστάσεις  Μήκος 149mm x ø σώμα 27mm x ø κεφαλή 44mm  

 Βάρος/Πλευστότητα  240gr / -115gr 

 Χρώμα  Μαύρο 

 

OXAΕ 15-04  LT-01 

 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιήσετε τον φακό εάν δεν έχετε κατανοήσει πλήρως τις οδηγίες αυτού του φυλλαδίου. 
                                Επικοινωνήστε με την εταιρία για να αποσαφηνίσετε κάθε απορία σας πριν χρησιμοποιήσετε τον φακό. 


