
Ръководство за употреба 

Разполага с два бутона, по един от всяка страна. И двата са функционални. От долната страна има превключвател, чрез, който 

преминавате през режимите: 

• РЕЖИМ - ФЕНЕР:  за ежедневна употреба само фенер 

Включване/Изключване на силния режим става, чрез еднократно натискане, на който и да е от двата бутона. 

Чрез задържане, на който и да е бутон се включва на силен режим и при пускане се изключва. 

При бързо двойно натискане се активира режим мигане. 

При бързо тройно натискане се активира слаб режим. 

• РЕЖИМ - ЛАЗЕРЕН ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛ: 

Включване/Изключване става, чрез еднократно натискане, на който и да е от двата бутона. 

Чрез задържане, на който и да е бутон се включва и при пускане се изключва. 

• РЕЖИМ - ФЕНЕР И ЛАЗЕРЕН ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛ: 

Включване/Изключване на силния режим + лазер става, чрез еднократно натискане, на който и да е от двата бутона. 

Чрез задържане, на който и да е бутон се включва на силен режим + лазер и при пускане се изключва. 

При бързо двойно натискане се активира режим мигане + лазер. 

При бързо тройно натискане се активира слаб режим + лазер. 

Съвместимост с огнестрелно оръжие 

Под цевния фенерът може да се използва с повечето огнестрелни оръжия на пазара, използващи релса GLOCK или пикатини 

(военен стандарт 1913). В комплекта има няколко адаптера, като за Glock е с надпис GL. Монтажа е осъществен, чрез две 

винтчета. Възможност за реглаж на лазера по вертикала и хоризонтала.  

 

• GLOCK 

17, 19, 20, 22, 23, 25, 32 

 

• SMITH &WESSON 

M&P M2.0 3.6/4.0/4.25 IN 

M&P M2 пълно размерна версия 

 

• SIG SAUER 

P226, ,P229, P320v 

 

• Други: HK VP9 SK, CZ P10C, RUGER SR9 

 
 

Гаранционна карта 

 Дата на закупуване: Бр. 
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Настоящата гаранционна карта се издава от Дулотек ЕООД и гарантира качеството на изработката и материалите на гореописаните 

продукти в рамките на 24 месеца от датата на закупуването им. Гаранцията се отнася единствено за явни или скрити дефекти на 

продуктите и не покрива нормалното износване или физическото им увреждане.  

При евентуален проблем с продуктите, моля обадете се на тел. 0896512202. Адрес за кореспонденция: София, ул. Пиротска 27, магазин 

Сорбе. Страна на произход: Китай, Вносител: Дулотек ЕООД. Съдържание: Алуминий, стъкло, пластмаса 

 

Дулотек ЕООД (www.dulotec.com, www.sorbe.bg, тел.0896512202) е официален представител на марката Convoy. Можете да закупени 

онлайн на www.sorbe.bg  

 

 
Надеждни фенери, челници, ножове, триони → www.SORBE.bg 

http://www.dulotec.com/
http://www.sorbe.bg/
http://www.sorbe.bg/

