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Πριν βάλετε τον προβολέα στη θάλασσα, βεβαιωνόσαστε ότι η τάπα στο
πίσω µέρος του είναι πάρα πολύ καλά σφιγµένη. Μόνο τότε µπορείτε να
καταδυθείτε ΑΦΟΒΑ, (τεστ Βάθους 200 µέτρων). Μετά το τέλος της
υποβρύχιας δραστηριότητας, πλένετε µε γλυκό νερό τον προβολέα και
τον τοποθετείτε στο φορτιστή. Η φόρτιση διαρκεί από 2 έως και 18 ώρες,
αναλόγως µε την προηγούµενη χρήση του προβολέα (βλέπε ενδεικτικά
λαµπάκια). Για τα µοντέλα Starlight η φόρτιση και η αποθήκευση
γίνεται σε οριζόντια θέση και για τα Μοοnlight σε κάθετη.
Όταν ο προβολέας βρίσκεται έξω από το νερό, η τάπα που βιδώνει στο
πίσω µέρος του και καλύπτει το βύσµα φόρτισης, πρέπει να είναι
ξεβιδωµένη (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ), προκειµένου να εξαερίζεται το εσωτερικό του
προβολέα από τις αναθυµιάσεις του συσσωρευτή, που παρουσιάζονται
κατά την φορτοεκφόρτιση.
Τέλος, ΜΗΝ ΞΕΧΑΣETΕ ΝΑ ΣΦΙΞΕTE ΤΗΝ ΤΑΠΑ ΚΑΛΑ πριν την
κατάδυσή σας.
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Εάν µείνει αχρησιµοποίητος για µεγάλο χρονικό διάστηµα (π.χ.
χειµερινοί µήνες), τότε κάθε 1 µήνα τον τοποθετείτε σε µπανιέρα µε
νερό και τον εκφορτίζετε, για 1 ώρα περίπου. Μετά τον επαναφορτίζετε.
Με αυτό τον τρόπο διατηρείτε σε καλή κατάσταση το συσσωρευτή για
πολλά χρόνια.
Χρησιµοποιείτε µόνο τους φορτιστές που συνοδεύουν τους προβολείς και
µη µεταβάλετε τις κατασκευαστικές τους ρυθµίσεις. Τυχόν παρεµβάσεις
ή χρήση ακατάλληλων φορτιστών µπορεί να προκαλέσουν καταστροφή
της µπαταρίας ή ακόµα και έκρηξη του προβολέα. Φορτίζετε πάντα σε
χώρο που εξαερίζεται καλά, µακριά από πηγές ανάφλεξης και υψηλής
θερµοκρασίας. Μην αφήνετε τον προβολέα εκτεθειµένο σε υψηλές
θερµοκρασίες, όπως π.χ. Ήλιος - εσωτερικό αυτοκινήτου κάτω από τον
Ήλιο - πλησίον µονάδων που εκπέµπουν θερµότητα κ.λπ.
Μη χρησιµοποιείτε για µεγάλα χρονικά διαστήµατα τον προβολέα ΕΞΩ
ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ, γιατί η θερµοκρασία των λυχνιών (Halogen, Xenon)
είναι πάρα πολύ υψηλή. Σε περίπτωση κατά την οποία ξεχάσετε να
βιδώσετε την τάπα στο πίσω µέρος και εισχωρήσει νερό στον προβολέα
(σηµ.: από άλλο σηµείο ∆ΕΝ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ), ξεβιδώνετε ΑΜΕΣΩΣ την
εµπρόσθια ροδέλα µε το ειδικό εργαλείο, το οποίο συνοδεύει τον
προβολέα και αφαιρείτε µε ΠΡΟΣΟΧΗ το πλέξι-γκλας και το κάτοπτρο,
ξεπλένετε ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ το εσωτερικό του µε ΓΛΥΚΟ ΝΕΡΟ. Αφού
σιγουρευτείτε ότι έφυγε όλο το αλµυρό νερό από µέσα, ακουµπάτε τον
προβολέα µε την πρόσοψη προς τα κάτω, για να στεγνώσει ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
ΚΑΛΑ. Εάν είναι εύκολο, επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο ή την
SpectrumPro.

