
Інструкція Користувача®
The All-Round Flashlight Expert 

Особливості
• Зручний, універсальний і функціональний наключник
• Два світлодіода високої продуктивності випромінюють 
біле і ультрафіолетове світло
• Біле світло до 45 люмен 
• Потужність випромінювання 500 мВТ, довжина хвилі 365nm 
ультрафіолетового світла
• Для перевірки валют і документів
• Більше 120 градусів регульований кут нахилу
• Вбудований літій-іонний акумулятор з інтелектуальною схемою 
зарядки (з допомогою micro-USB порту)
• Подвійна кнопка забезпечує доступ до всіх функцій 
• Прямий доступ до поліцейського сигнального режиму червоний/
синій 
• Мультизадачна кліпса
• Виготовлений з міцного полікарбоната
• Дуже легкий, компактний і портативний
• Ударостійкий до 1,5 метрів

Інструкція по експлуатації 
Подвійна кнопка
Верхня кнопка (ближче до голови) управляє білим і УФ-світлодіодами, 
нижня кнопка управляє поліцейським режимом червоний/синій. 

Біле і Ультрафіолетове світло
Включення
Коли Thumb LEO вимкнений, натисніть верхню кнопку для включення 
Thumb LEO.

Режими роботи
Через три секунди після активації Thumb LEO натискайте верхню 
кнопку для перемикання режимів “Білий-UV-Режим очікування”.

Дякуємо за придбання продукції NITECORE!

Thumb LEO

Вимикання

Розміри
Розмір: 74мм×24мм×15.8мм (2.91”×0.94”×0.62”) 

Вага: 25г (з акумулятором та кліпсою)

Аксесуари
Кільце на ключі

Характеристики

Щоб вимкнути Thumb LEO перейдіть в режим білого світла і утримуйте 
верхню кнопку протягом трьох секунд

Поліцейський сигнальний режим
В будь-якому режимі (в тому числі і в режимі очікування), натисніть на 
нижню кнопку, щоб увімкнути поліцейський сигнальний режим.

Блокування/Розбкування
Коли Thumb LEO вимкнений, натисніть обидва перемикача одночасно. 
Червоний індикатор блимне один раз для індикації стану блокування. В 
стані блокування, Усі функції будуть недоступними. Для розблокування 
натисніть обидва перемикача одночасно знову.

Зарядка
Зніміть кришку порту, щоб відкрити порт USB зарядки. Підключіть порт 
зарядного пристрою до зовнішньому джерела живлення (адаптер, 
комп'ютер або інше пристрій) через USB-кабель. Індикатор живлення буде 
горіти, щоб вказати зарядку, він стане зеленим, щоб вказати, що зарядка 
завершена.

Примітка: Перезаряджайте Thumb LEO 
коли світло стане тьмяним або він не 
буде включатися.

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 

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

NITECORE - Україна
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Вконтакті : www.vk.com/nitecore_ukraine 
Facebook: www.facebook.com/NitecoreUkraineOfficial

24м (Максимальна Дальність)

150cd (Інтенсивність)

Примітка:
Зазначені дані були виміряні у 
відповідності з міжнародними 
стандартами тестування ліхтарів 
ANSI / NEMA FL1, використовуючи 
інтегрований і повністю заряджений 
3.7V 220mAh літій-іонний 
акумулятор в лабораторних 
умовах. Результати для кінцевих 
користувачів може варіюватися в 
залежності від індивідуальних 
особливостей використання 
і умов навколишнього середовища.
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