
®
The All-Round Flashlight Expert

Портативний кемпінговий ліхтар
Інструкція користувача
LR30

Особливості
•  Подвійне джерело світла - біле / червоне
•  Використовує 6 високопродуктивних білих світлодіодів і 1 червоний світлодіод
•  Два режиму освітлення: біле світло (3 режиму яскравості) і червоне світло 
(Включає в себе постійне, миготливе і SOS режими)

•  Працює на одному 18650 або 2 х CR123 або 2 х RCR123 елементах живлення

•  Одна кнопку дозволяє легко керувати однією рукою

•  Дифузор розсіює приємне м'яке світло

•  Вбудована індикація живлення (Патент № ZL201220057767.4)

•  Захист від зворотної полярності

•  Магнітне кріплення

•  Виготовлений з міцних матеріалів

• Вологозахист у відповідності з IPX6

•  Ударостійкий до 1,5 метра 

Розміри 
Розмір：9  2мм х 43мм х 31мм
Вага: 62 грамм (без елементів живлення)

Елементи живлення

Характеристики

Аксесуари
Силіконове кільце

Дякуємо за придбання продукції NITECORE!

ТИП Напруга Сумісність

Батарейка CR123 3V Так 

Так

Li-ion акумулятор 18650 3.7V Так (Рекомендується)

Li-ion акумулятор RCR123 3.7V

Заміна елементів живлення
Замініть елементи живлення, якщо світло ліхтаря стало тьмяним або ліхтар 
перестав працювати.
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ПРИМЕЧАНИЕ: 
Зазначені дані були виміряні у 
відповідності з міжнародними 
стандартами тестування 
ліхтарів ANSI / NEMA FL1, 
використовуючи 1 х Nitecore 
18650 (3.7V,3400mAh) або 2 х 
CR123 батареї (3V, 1700mAh) в 
лабораторних умовах. Дані 
можуть відрізнятися з-за різних 
умов використання елементів 
живлення або умов 
навколишнього середовища.
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20м (Максимальна Дальність)

 IPX6 (Вологозахист)

1.5м (Ударостійкість)

2×CR123
18650
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ВИСОКИЙ    СЕРЕДНІЙ      НИЗЬКИЙ ЧЕРВОНИЙ

Інструкція по експлуатаціїії
Встановлення елементів живлення
Вставте 1 х 18650 або 2 х CR123 / RCR123 елемента живлення 
полярностю як вказано на зображенні справа.
Примітка: При установці елементів живлення, вбудований 
индикатор живлення буде блимати, щоб повідомити напругу. 
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, 
прочитайте розділ "Світлова індикація".

ВКЛ/ВИКЛ
Натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб увімкнути світло, для вимикання 
повторіть процедуру.

Рівнііяскравостіі
Натискайте кнопку живлення для перемикання режимів: Високий-Середній-Низький. 
Примітка: LR30 автоматично зменшить рівень яскравості через 10 хвилин для 
запобігання перегріву і продовження терміну служби елементів живлення.

Червоне світло (Постійний/Миготливий/SOS) 
Коли ліхтар вимкнений, натисніть кнопку живлення двічі, щоб увімкнути червоний 
світлодіод, натисніть кнопку живлення, натискайте кнопку живлення для 
перемикання режимів: ЧЧервоний постійний - ЧЧервоний миготливий - SOS. 

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

Світлова індикація
Після установки елементів живлення, вбудований індикатор живлення буде 
блимати, щоб повідомити напругу (з точністю до 0,1V). Наприклад, коли напруга 
елемента живлення 4.2V, індикатор живлення блимає 4 рази, за якими слідує 
коротка пауза, а потім блимає ще 2 рази.)

4.2V3.5V 3.7V 3.9V

Низька ємність Повна ємність

6.4V4.8V 5.6V 6.0V

Низька ємність Повна ємність

18650×1:

CR123×2:

Визначення місця розташування
Коли LR30 включене, натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 3 секунд, світло 
вимкнеться, і активується індикатор живлення, Котрий буде блимати один раз кожні 2 
секунди, спеціальний режим, для визначення місця розташування LR30. З повністю 
зарядженим 18650, LR30 буде продовжувати функціонувати протягом 6 місяців з 
включеним індикатором живлення, і 12 місяців в режимі очікування з вимкненим 
індикатором живлення.

Заходи обережності
1. НЕ вставляйте елементи живлення зворотною стороною, ліхтар не буде працювати.
2. Завжди використовуйте якісні елементи живлення і виймайте елементи живлення
    якщо ліхтар не використовується протягом тривалого періоду.
3. НЕ направляйте ліхтар на очі.
4. НЕ розбирати, модифікувати виріб, це може привести до пошкодження

пристрою і втрати продукту гарантія
5. Усі режими будуть в неробочому стані, за винятком "Низького", коли рівень 

заряду елементів живлення стане нижче 10%.

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:

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 і послуги NITECORE®, будь 
ласка, надішліть електронного листа на адресу info@nitecore-ua.com 

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




