
Особливості

®
The All-Round Flashlight Expert

Інструкція користувача
Портативне кемпінгове світло

LA10/LA10 CRI

Гарантійне обслуговування
Вся продукція NITECORE® має гарантію якості. Отримана набута або 
пошкоджена / дефектна продукція підлягає обміну через місцевого 
дистриб'ютора/дилера протягом 14 днів зі дня покупки. Після закінчення 
14 днів зі дня покупки усі дефектні/несправні вироби NITECORE® будуть 
відремонтовані безкоштовно протягом 60 місяців зі дня покупки. Після 
закінчення 60 місяців поширюється обмежена гарантія, покриває витрати 
на оплату праці і обслуговування, але не вартість аксесуарів і запасних 
частин. Гарантія повністю анулюється в кожному з наступних випадків:

NITECORE UKRAINE

Дякуємо за придбання продукції NITECORE! 

·  Портативне кемпінгове світло
·  Доступні два типу колірної температури
·  LA10: оснащений CREE XP-G2 S3 світлодіодом
·  LA10 CRI: оснащений Nichia NVSL219B світлодіодом, CRI>90, 3500К
·  Живиться від 1хАА батарейки або акумулятора
·  Максимальний час роботи до 23 годин
·  3 рівня яскравості і 1 спеціальний режим
·  Захист від зворотної полярності
·  Торець ліхтаря з магнітом
·  IPX6 захист
·  Ударостойкий до 1.5 метра 

Розміри
Довжина:
Діаметр:    
Вага:

78.5мм (3.08”)
22.6мм (0.89”)
42.7г (1.51oz) (без елементів живлення)

Аксесуари
Темляк, силіконове кільце

Елементи живлення

Характеристики

ТИП Напруга Сумісність
 AA батарейка AA 1.5V Так (Рекомендується)

AA акумулятор AA 1.2V Так (Рекомендується)

Літієва АА батарейка L91 1.5V Так 

LA10 LA10 CRI

135 40 10

6год1год30хв 23год

10м ( Дальність променя)

1.5м (Ударостійкість)

 IPX6 ( Вологозахист)

ЛЮМЕН ЛЮМЕН ЛЮМЕН

Високий

75 28 8
ЛЮМЕН ЛЮМЕН ЛЮМЕН

Середній Низький Високий Середній Низький

10м ( Дальність променя)

1.5м (Ударостійкість)

 IPX6 ( Вологозахист)

6год1год30хв 23год

ПРИМІТКА: Вищевказані дані були виміряні відповідно з міжнародними стандартами 
тестування ліхтарів ANSI / NEMA FL1 з використанням акумулятора 1xAA (1.2V, 2450mAh) в 
лабораторних умовах. Дані можуть незначно відрізнятися в реальних умовах експлуатації в 
залежності від типу елемента живлення, і фактора навколишнього середовища.

Інструкція по експлуатації
Установка елементів живлення
Вставте одну батарейку AA з + полярністю, у всередину, як показано на малюнку 
нижче:

Включення / Виключення
Затягніть кришку, щоб увімкнути світло, звільніть кришку, щоб вимкнути світло. 
Примітка: LA10 / LA10 CRI має форму  помади, покрутіть корпус, щоб витягнути 
дифузор. Дифузор можливо переміщати шляхом повороту по годинній і проти годинної 
стрілки.

Регулювання яскравості
Включення LA10 / LA10 CRI в межах 2-секундного інтервалу після його вимикання 
перемикає світло до наступного доступного режиму, повторіть цей процес, щоб 
перейти в режими "Низького-Середнього-Високого-Маяка".

Примітка: LA10 / LA10 CRI НЕ мають функцію пам'яті, вони завжди 
включаются в низькому режимі після того, як він був вимкнений протягом більш ніж 
2 секунд.

Заміна елементів живлення
Замініть елемент живлення, коли світло стає тьмяним або ліхтар НЕ відповідає на 
запити.

Обслуговування
Протирайте різьбові з'єднання через кожні 6 місяців чистою тканиною, а потім 
нанесіть тонкий шар силіконового мастила.

Заходи обережності
1.НЕ встановлюйте елементи живлення зворотною полярністю.
2. Завжди використовуйте якісні елементи живлення, вийміть елемент живлення з 

батарейного відсіку, якщо плануєте НЕ використовувати ліхтар тривалий термін.

3. Уникайте прямого попадання на очі
4. Упаковка містить дрібні деталі збірки, тримайте подалі від дітей, щоб уникнути
удушення.
5.НЕ розбирайте і НЕ вносьте зміни в виріб.

1. Виріб(оби) розбиті, перетворені і/або замінені сторонніми 
особами.

2. Виріб(оби) пошкоджені з-за їх неправильного використання.
3. Виріб(оби) пошкоджені в внаслідок протікання елементів 

живлення.

Для отримання новітньої інформації про продукцію послуги 
NITECORE®, будь ласка, зв'яжіться з вашим національним 
дистрибьютором NITECORE® або надішліть електронного листа 
за адресою: info@nitecore-ua.com

У випадку будь-яких змін в даному товарі (технічні 
характеристики, гарантійні умови та ін.) інформаційна перевага 
мається на сайті www.nitecore-ua.com

Офіційний сайт: www.nitecore-ua.com 
Вконтакті: www.vk.com/nitecore_ukraine 
Facebook: www.facebook.com/NitecoreUkraineOfficial




