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Інструкція користувача

Особливості
• Компактний і дуже легкий
• Має призначення як тактичного так і додатку для самозахисту
• Використаний інноваційний американський світлодіод Cree XM-L2 U2
• Максимальна потужність світлового потоку 460 люмен
• Живиться від двох видів елементів живлення CR123 і RCR123
• Технологія PDOT (Precision Digital Optic Technology) - забезпечує найвищу 
продуктивність рефлектора
• Торцева кнопка
• STROBE READY прямий доступ до стробоскопу (Патент № 201320545349.4)
• Вбудований індикатор живлення, розташований на торці (Патент № ZL201220057767.4)
• Використана високоефективна плата живлення
• Анти-ковзкий дизайн
• Загартоване скло з антивідблискуючим покриттям, стійке до подряпин
• Аерокосмічний алюмінієвий сплав корпусу
• Анодування військового класу HAIII
• Вологозахист у відповідності з захистом IPX8 (занурення до 2-х метрів*)
• Ударостійкість до 1.5 метрів

 The All-Round Flashlight Expert

Аксесуари
В комплекті: чохол, темляк, кліпса, 2 
силіконових кільця на різьблення 
Додатково: виносна кнопка RSW2, 
тактичні темляки NTL10/NTL20 

Інструкції по експлуатації
Встановлення елементів живлення
Вставте CR123 батарею або RCR123 акумулятор 
позитивною полярністю, в сторону голови, як показано на 
малюнку:

ПРИМІТКА: При установці елементів живлення, 
вбудований індикатор живлення буде блимати, щоб 
повідомити залишок заряду, для отримання додаткової 
інформації, будь ласка, зверніться до розділу "Світлова 
індикація".

Увага:
1. Не встановлюйте елементи живлення 
зворотною полярністю.
2. Уникайте прямого попадання на очі.

Рівні яскравості
При включеному світлі, натискайте кнопку "MODE" для перемикання режимів по циклу: 
Високий-Середній-Низький. P05 не має ефекту пам'яті для яскравості, він включається 
в високому режимі як стандартний.

STROBE READY
1. При вимкненому світлі, утримуйте  кнопку "MODE" для миттєвого включення 
стробоскопа, відпустіть кнопку, щоб вимкнути.
2. При включеном світлі, утримуйте кнопку "MODE" більше 0,2 секунди, щоб перейти в 
режим стробоскопа, натисніть кнопку "MODE" знову для повернення до рівнями 
яскравості, щоб вимкнути, натисніть торцеву кнопку.

Примітка: P05 має ефект пам'яті в режимі стробоскопа, включаючи P05 після того, як він 
був вимкнений в режимі стробоскопа відновить цей ж режим.

Світлова індикація
Після установки елементів живлення, вбудований індикатор живлення буде блимати, 
щоб повідомити залишок заряду:

 3 блимання - заряд більше 50% 
2 блимання - заряд нижче 50%
1 блимання - заряд нижче 10%

ТИП Напруга Сумісність
Літієва батарейка CR123 3V Так (сумісно)

Так (сумісно)Літій-іоний акумулятор RCR123 3.7V

P05

Миттєве освітлення
Утримуйте торцеву кнопку наполовину для миттєвого освітлення, відпустіть кнопку, щоб 
вимкнути світло.

Вкл. / Викл.
Натисніть торцеву кнопку, поки не буде чути клацання, щоб увімкнути P05, натисніть 
торцеву кнопку знову, щоб вимкнути.

R

Розміри
Довжина: 101мм (3.97") 
Діаметр голови: 25.4мм (1") 
Діаметр корпусу: 25.4мм (1")
Вага:  60.5г (без акумулятора)

Елементи живлення

Примітка: індикатор живлення активується через 5 секунд після повного вимикання 
живлення. Для перевірки заряду, будь ласка, звільніть торцеву кришку, почекайте 5 
секунд і знову затягніть її.

Заміна елементів живлення 
Елементи живлення повинні бути замінені в наступних випадках: індикатор живлення 
швидко блимає, світло стає дійсно тьмяним, або ліхтар перестає відповідати на запити.

Обслуговування
Кожні 6 місяців слід протирати різьбове з'єднання чистою тканиною і наносити тонкий 
шар силіконового мастила.

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

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

NITECORE - Україна

Дякуємо за придбання продукції NITECORE!

Характеристики
Примітка: заявлена дані були виміряні в 
відповідності з міжнародними 
стандартами тестування ліхтарів ANSI / 
NEMA FL1, використовуючи батарею 
1xCR123 (3V, 1700mAh) і акумулятор 
1хRCR123 (3.7V, 650mAh) в 
лабораторних умовах. Дані можуть 
варіюватися в залежності від кліматичних 
і погодних умовах в реальному світі з-за 
різних елементів живлення 
або умов навколишнього середовища. 
* Час роботи в турбо режимі 
розрахований на основі теоретичної 
арифметики.

ЛЮМЕН
170

ЛЮМЕН
420

ЛЮМЕН
60

*45хв 4год15хв2год15хв

ЛЮМЕН
170

ЛЮМЕН
460

ЛЮМЕН
60

*30хв 1год 1год45хв

150м (Дальність)

5,650cd (Інтенсивність)

 IPX-8, 2м 
(Вологозахист и Занурення)

1.5м (Ударостійкість)
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ВИСОКИЙ              СЕРЕДНІЙ            НИЗЬКИЙ




