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VIKING PRO

Stosuj się do zaleceń tej instrukcji i instrukcji użytkowania baterii.
Stosuj zalecane źródła zasilania.
Nie wkładaj baterii do latarki niewłaściwymi biegunami.
Nie stosuj różnych źródeł zasilania jednocześnie -nowych ze starymi, rozładowane z
naładowanymi. Nie mieszaj różnych typów baterii.
Nie modyfikuj latarki ani żadnej części latarki - utracisz gwarancję.
Nie dopuszczaj by jakikolwiek płyn włącznie z wodą dostał się do środka latarki.
Nie kieruj włączonej latarki w oczy ludzi lub zwierząt. Może to doprowadzić do
tymczasowego oślepienia.
Nie pozwalaj dzieciom bez nadzoru używać latarki.

THE MOST TECHNICALLY ADVANCED
FLASHLIGHTS IN THE WORLD

Instrukcja użytkowania
Dziękujemy za kupno produktu Armytek Optoelectronics Inc., Canada.
Proszę przeczytać uważnie tą instrukcję przed użyciem latarki

Armytek Optoelectronics Inc. nie odpowiada za wszelkie szkody powstałe w wyniku
nieprzestrzegania zaleceń instrukcji i używania latarek niezgodnie z
przeznaczeniem.

Specifications
Specyfikacja
Armytek Optoelectronics Inc. jest kanadyjskim producentem latarek zaprojektowanych zgodnie z Twoimi potrzebami z najlepszych
komponentów wyprodukowanych w USA i Japonii. Latarki Armytek objęte są 10 letnią bezproblemową gwarancją.

Konserwacja i przechowywanie

§ Doskonały zasięg i niesamowita jasność - 2300 LED lumenów

Zaleca się czyszczenie uszczelek i gwintów z brudu i starego oleju. Pamiętaj, że tylko właściwie nasmarowane gwinty i niezużyte
uszczelki zapewniają właściwą ochronę przed wodą i kurzem. Brak smaru na gwintach i brud są główną przyczyną szybkiego
zużywania się uszczelek i gwintów.
Aby wyczyścić gwinty wykonaj następujące czynności:
1. Odkręć tylną nasadkę, delikatnie usuń uszczelki (nie stosuj metalowych narzędzi)
2. Wyczyść uszczelki miękką szmatką. Nie używaj rozpuszczalników. Jeśli uszczelka jest uszkodzona wymień ją na nową.
3. Wyczyść gwinty przy użyciu szczotki i etanolu. Uważaj żeby ciecz nie wpłynęła do środka latarki.

§ Kompaktowa budowa, niewielkie rozmiary i waga
§ Najwyższe standardy szczelności, odporności na uderzenie i falę uderzeniową
§ Doskonale dobrane tryby świecenia
§ 2 warianty programów - do codziennego użytku i wariant taktyczny
§ Kompatybilność z wieloma akcesoriami strzeleckimi
§ Rekordowo długie czasy pracy
§ Pełna stabilizacja strumienia świetlnego

Po czyszczeniu nasmarować gwint i uszczelkę smarem na bazie krzemionki polialfaolefinowej , np Nyogel 760G .
Przy intensywnej eksploatacji czyścić tak często jak potrzeba, ale nie rzadziej niż 2 razy w roku.
W przypadku uszkodzenia włącznika należy go wymienić.
W tym celu:
1. Odkręć tylną nakrętkę
2. Odkręć pierwszą podkładkę przy użyciu szczypiec z wąskimi szczękami.Nastepnie wykręć
korpus nakrętki z nakładki (patrz rysunek).
3. Wymień włącznik - znajdziesz w wyposażeniu latarki.
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VIKING PRO v3 XHP50

Model
Typ diody LED

Cree XHP50

Optyka

Reflektor typu skórka pomarańczy

Stabilizacja światła

Pełna

Strumień świetlny - na diodzie/na zewnątrz

2300/1800

Intensywność strumienia [cd]

20 500

Kąt strumienia/ poświaty

10°/ 40°

Zasięg*

286 metrów
18 metrów

Wielkość strumienia w odl. 10 m
Turbo 2

NIE WYMIENIAJ INNYCH CZĘŚCI LATARKI. UTRACISZ GWARANCJĘ.

Turbo 1

Serwis i Gwarancja
Armytek zapewnia bezpłatną naprawę gwarancyjna na okres 10 lat od daty zakupu
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez:
1. Niewłaściwe użytkowania.
2. Próby napraw lub modyfikowania latarki przez niewykwalifikowany personel.
3. Stosowania latarki w zanieczyszczonej wodzie lub innych cieczach innych niż woda.
4. Wystawianie na oddziaływanie wysokich temperatur i czynników chemicznych.
5. Używanie niskiej jakości źródeł zasilnia.

Czas pracy w różnych trybach

Źródła zasilania
Wymiary

1800 lm / 1 h
900 lm / 1 h 42 min

Główny 3

390 lm / 4h

Główny 2
Główny 1
Świetlik 2

165 lm / 10 h 30 min
30 lm / 50 h
1,7 lm / 40 dni

Świetlik 1

0,15 lm / 200 dni

Strobo 2

15 Hz / 1400 lm / 2 h

Strobo 1

15 Hz / 150 lm / 22 h

1x18650 Li-Ion / 2x18350 Li-ion / 2xRCR123 Li-ion / 2xCR123A
Długość 140mm, średnica korpusu 25.4mm, średnica głowicy 41mm

Waga (bez baterii)

Armytek Optoelectronics Inc.
High Value Targets -Wojciech Jagielski
Web: www.armytek.com Email: service@armytek.com
Web: www.armytek.com.pl Email: info@armytek.com.pl
Address: 67 Vandervoort Dr, Richmond Hill,
Adres: 66-400 Gorzów Wlkp, ul. Kombatantów 34/808A
Ontario, L4E 0C7, Canada
Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia
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* Dla wersji warm strumień świetlny mniejszy o 7%, zasięg o 3%
Zaleca się stosowanie wysokiej jakości źródeł zasilania. Stare, zużyte i niskiej jakości źródła zasilania mogą doprowadzić do ich
wylania lub wybuchu w czasie używania latarki i na trwale ją uszkodzić. Tryby Turbo najlepiej działają na akumulatorach o
minimalny prądzie rozładowania 7A.

Opis zestawu

Działanie
Latarka posiada 2 warianty działania:
1. NORMALNY - domyślny - wariant najczęściej używany bez stroboskopów
5

2
1

2 TAKTYCZNY - wariant stosowany głównie przez wojsko i inne służby, w tym wariancie dostępne są 2 tryby stroboskopów
8

x2
ZMIANA WARIANTU DZIAŁANIA - odkręć i dokręć głowicę 10 razy
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VIKING
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W skład zestawu wchodzi:
1 - Latarka
2 - Klis
3 - 2 gumowe pierścienie
4 - Uchwyt gumowy
5 - Smycz

ZMIANA WARIANTU DZIAŁANIA

WARIANT NORMALNY
GŁOWICA DOKRĘCONA - po włączeniu latarka świeci w trybie
Turbo2

Odkręć i dokręć głowicę 10 razy

GŁOWICA ODKRĘCONA o 1/8 obrotu - latarka świeci w
trybach Główny 1-3 i Świetlik 1-3 . Zmiana trybu przez
wyłączenie i natychmiastowe ponowne włączenie. Latarka
będzie krążyła po trybach. Po wyłączeniu zapamięta ostatni
program.

6 - Kabura
7 - Zapasowy włącznik
8 - 2 zapasowe O-ringi
9 - Instrukcja

Wariant Normalny - dodatkowe tryby
WARIANT TAKTYCZNY
OFF
ăä
Last
mode

L W zależności od modelu rysunki mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych przedmiotów.
L Producent zastrzega sobie prawo do zmiany zestawu.

Odkręć głowicę o 1/8 obrotu

ZMIANA TRYBU TURBO

Główny 3

x2
Świetlik 1

Główny 2

Świetlik 2

Główny 1
Świetlik 3
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GŁOWICA ODKRĘCONA o 1/8 obrotu - latarka świec w trybie
Strobo 2, po szybkim dokręceniu i odkręceniu świeci w trybie
Strobo 1

Krążenie po trybach w wariancie Normalnym

Click x2

Uruchomienia

GŁOWICA DOKRĘCONA - po włączeniu latarka świeci w trybie
Turbo 1, po szybkim odkręceniu i dokręceniu głowicy świeci w
trybie Główny 3

Zmiana trybu TURBO

Domyślnym trybem Turbo jest tryb Turbo2. Użytkownik może
zmienić ten tryb na Turbo1. Jest to nieco słabszy program i w
niektórych wypadkach może okazać się bardziej przydatny - np.
w sytuacji, gdy używamy latarki w bardzo ciepłym otoczeniu lub
gdy nie chcemy szybko zużyć zasilania a tryb Główny 3 jest zbyt
słaby.
Żeby zmienić Turbo 2 na Turbo 1 i odwrotnie należ:
- dokręcić głowicę;
- wyłączyć latarkę;
- szybko naciskać przycisk (bez pełnego kliknięcia) min 15 razy
a następnie wcisnąć do końca przycisk;

2.

Latarka przygaśnie na moment a następnie zamruga:

Wciśnij do połowy i zwolnij przycisk 15x

- 1 raz - jeśli zmieniono Turbo 2 na Turbo 1
Wkładanie/zmiana baterii:
1. Odkręć tylną zakrętkę.
2. Włóż baterię biegunem dodatnim do środka.
3. Dokręć do oporu tylną zakrętkę.

W czasie przechowywania zaleca się wyciąganie baterii i akumulatorów. Wyciek ze źródła zasilania może spowodować trwałe
uszkodzenie latarki. Jeśli chcesz przechowywać baterie w środku latarki zastosuj się do zaleceń producenta baterii i przynajmniej raz w
miesiącu kontroluj ich stan. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, natychmiast wyjmij baterię z latarki i więcej jej nie
używaj.
Zaleca się zastosowania nowych baterii w przypadku konieczności przechowywani latarek z bateriami w środku..

Half Press & Hold (no click)
1/2

Release

Tactical

- 2 razy - jeśli zmieniono Turbo 1 na Turbo 2

ǁ

ON

OFF

Autozapamiętywanie. Latarka pamięta ostatnio używany tryb. Po w
Zabezpieczenie latarki. Tak jak we wszystkich latarkach Armytek - odkręć tylną zakrętkę o 1/4 obrotu. Latarka jest zabezpieczona
przed przypadkowym włączeniem.
Sygnał zużycia baterii. Jeśli bateria wyczerpie się do 10% latarka da sygnał podwójnym mignięciem. Jeśli nie jesteś pewien, wyłącz i
włącz latarkę ponownie. Jeśli bateria osiągnie krytyczne zużycie zmieni automatycznie program do najniższego.

