
 

Rovyvon Aurora А8x 
 

 Материал на корпуса: Поликарбонат 
 Диоди: Cree XP-G3 или Nichia 219C 
 Батерия: 330 мач литий-полимер, Зареждане с Micro USB за 70 минути 
 Управление с електронен ключ,  Регулиран светлинен поток почти без  трептене 
 Ергономичен дизайн за добър хват, Фенерът може да стои прав 
 Включен двупосочен клипс и отвор за каишка 
 Защита IP65 от прах и вода 
 Размери: 15.6 мм х 60.5 мм 
 Тегло: 14.8 г 
 В комплекта: Фенер, кабел, ринг за ключодържател, клипс, каишка 

 Режими: Ултралсаб Слаб Среден Силен 

XP-G3 

6500K, Студена 
бяла светлина 

 
3 лумена 25 лумена 400->100 лумена 650->100 лумена 

 
66 часа 10 часа 1.5+150 минути 1.5+75 минути 

 
1080 кандела ->109 метра 

Nichia 219c 

5000K Неутрална 
светлина, 90+ CRI 

 
2 лумена 15 лумена 260->100 лумена 450->100 лумена 

 
70 часа 12 часа 1.5+160 минути 1.5+90 минути 

 
850 кандела ->90 метра 
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Управление: 

1. Натискане и задържане светва на 100% докато задържате 
2. Двойно натискане – включва постоянно, по подразбиране най-ниския режим 
3. Задържане на бутона сменя режимите (4 нива на яркост) 
4. Изключване от всеки режим: натискане и задържане за 0.3 секунди  
5. Ако фенерът е работил на един режим над 3 минути, изключването е само с натискане 
6. Ако фенерът е работил на един режим над 3 минути, режимът се запомня и следващото включване ще е на този 

режим 
7. Мигащ режим – три клика независимо дали е включен  
8. Допълнителни светлини: кехлибарено + червено + синьо / UV + червено + бяло 

Зареждане: 
Отворете гуменото капаче и заредете чрез приложения кабел. Докато зарежда светлината е светло синя, когато 
батерията е пълна, индикаторът става син. Зареждане: до 70 минути, Фенерът се самоизключва, когато батерията стане 
2.4 Волта. Фенерът предупреждава когато има нужда от презареждане: индикаторът става червен по време на работа. 
Натиснете бутона, ако желаете да изгасите индикатора.Страничният светодиод се пуска с тройно щракване:  червено- 
синя светлина и UV. Когато натиснете копчето за превключване на режима  
 
Внимание: Не гледайте директно в лъча и не го насочвайте към очите на други. Не давайте фенера на деца под 12 
години. Фенерът е запечатан: не го отваряйте, защото гаранцията ще отпадне. 
 
Гаранция: 24 месеца от датата на покупка от касовата бележка. Гаранцията включва дефекти по материалите и 
сглобката, не включва нанесени щети от неправилно използване или нараняване. 
 
Вносител: Дулотек ЕООД, София, бул.Витоша 188, тел. 089 458 9058 
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