
INV-S11  LED φακός μπρελόκ INVICTUS πολυλειτουργικός αδιάβροχος για εξωτερική ποδηλασία, 

Camping, κυνήγι, μικρός φακός τσέπης, φως εργασίας, ανίχνευση Banknote, ανίχνευση ψεύτικων 

χαρτονομισμάτων και άλλες πολλές χρήσεις. 

 

Χαρακτηριστικά: 

 Μέγιστη φωτεινή ροή: 400 lumens.  

 Εμβέλεια: 150m.  

 Χωρητικότητα μπαταρίας: 300mAh.  

 Ρεύμα εισόδου: 500mAh.  

 Καθαρό βάρος: 18g 

 Υλικό προϊόντος: PC + 304 ανοξείδωτο ατσάλι 

 Χρώμα προϊόντος: Διαφανές άσπρο, Διαφανές μπλε, Διαφανές πράσινο 

 Ασφαλές υψόμετρο πτώσης: 1.5m 

 Κυρίως φακός: επιλογή φωτεινότητας εξαιρετικά φωτεινό-πολύ φωτεινό-μεσαία φωτεινότητα-

χαμηλή φωτεινότητα-εξοικονόμηση ενέργειας 

 Φωτεινότητα 400LM 290LM 87LM 25 LM 2LM  

 Τρόπος ελέγχου κατάστασης off, πατήστε παρατεταμένα για να ανάψει  

 Πατήστε δύο φορές για να ανάψει, πατήστε για αλλαγή, πατήστε παρατεταμένα για να 

σβήσει  

 Με λειτουργία μνήμης (ανοίξτε το την επόμενη φορά για να εισάγετε την φωτεινότητα πριν 

την απενεργοποίηση)  

 Διακόπτης: κουμπί κυρίως ελέγχου. Επιλογή φωτεινότητας.  

 Κύρια λάμπα: εξαιρετικά φωτεινό-πολύ φωτεινό-μεσαία φωτεινότητα-χαμηλή φωτεινότητα-

εξοικονόμηση ενέργειας.  

 Πλαϊνά φώτα: Άσπρο φως- Άσπρο επαναλαμβανόμενο φως - Μωβ φως – Κόκκινο φως –

Κόκκινο επαναλαμβανόμενο φως – Κόκκινο και μπλε εναλλασσόμενο φως .  

 Μέγιστος χρόνος φωτισμού: 32H.  

 Θύρα φόρτισης: TYPE-C.  

 Βαθμός Υδατοπροστασίας: IP65  

 Υλικό: PC+ ανοξείδωτο ατσάλι+ 2 μαγνήτες.  

 Μέγεθος: 15.6*60.5mm. 

 

 

Οδηγίες χρήσης: 

 

     -- Πατήστε δύο φορές το κυρίως φως και πατήστε μείωση.  

     – Σειρά μείωσης: Φως νυκτός-χαμηλό φως-μεσαίο φως – υψηλό φως, με λειτουργία μνήμης.  

– Στη κατάσταση off, πατήστε παρατεταμένα για να ανάψει στο εξαιρετικά φωτεινό, αφήστε το     

  κουμπί για να σβήσει.  

– Πατήστε τρείς φορές στη σειρά για να ανάψουν τα φώτα στο πλάι.  

– Σειρά φώτισης, Άσπρο φως- Άσπρο επαναλαμβανόμενο φως - Μωβ φως – Κόκκινο φως –

Κόκκινο    

  επαναλαμβανόμενο φως – Κόκκινο και μπλε εναλλασσόμενο φως.  

– Πατήστε παρατεταμένα για να σβήσετε το φακό 
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Main LED 

WORK MODES TURBO HIGH MEDIUM LOW ECONOMIC 

RUNTIME / 2H 130min ＜4H 32H 

BRIGHTNESS 400lm 300lm 87lm 25lm 2lm 

OPERATION 
MODES 

Start at shutdown state,long press turn on,lose hold 
turn off 

Double click turn on,single click swift work mades, 

lon press turn off. Memory function 

(swift to the last work modes before turning off) 

Side LED 

WORK MODES WHITE LIGHT WHITE FLASH UV LIGHT 

RUNTIME 133min 112min 90min 

WORK MODES RED LIGHT RED FLASH RED BLUE FLASH 

RUNTIME 125min 140min 160min 

BRIGHTNESS 50lm 

OPERATION MODES 

Three clicks turn on. Single click swift work modes, 

long press turn off. Memory function (work over 3 min. 

turn off then turn on. torch swift to the last work 

mode before turning off) 
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