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Особливості
•  Використовується інноваційний американський світлодіод Cree XP-L HI V3 LED, з 
максимальною потужність в 1000 люмен
•  Фірмовий акумулятор з плоскими торцями NL2650DW
•  Максимальний час роботи 1000 годин
•  3 способи системної зарядки, для задоволення користувацьких переваг
•  2 платформи для індуктивної зарядки
•  Подвійна кнопка управління
•  5 рівнів яскравості і 3 спеціальних режими (Строб, SOS і Маяк)
•  Максимальна дальність променя 520 метрів
•  Запатентована система визначення рівня заряду
• Доступ до режимів "Турбо" і "Мiнiмальний"
•  Корпус виготовлений з аерокосмічного алюмінієвого сплаву
•  Анодування по військовому типу HAIII
•  Вологозахист відповідно класу IPX8 (з можливістю занурення на глибину до двох 
метрів)
•  Ударостiйкiсть до 1.5 метра
•  Торцева стійкість

Аксесуари
Чехол, Темляк, Уплотнительное кольцо, 
заглушка для USB порту, NL2650DW 
акумулятор (3.7V автомобільний адаптерр.

Характеристики док станції
Вхідна: DC 5-12V 1A (MAX)
Вихідна: 5V 1A (MAX)
Док станція з вертикальним кріпленням: 94мм x 53.5мм x 57мм             Вага: 75г

        Вес: 36.6гНастільна док-станція: 58мм x 58мм x 38мм

Характеристики акумулятора 
Nitecore NL2650DW це спеціальний ккумулятор призначений спеціально для R40. 
* R40 працює тільки від акумулятора NL2650DW.

Характеристики

R40 Інструкція користувача

Блокування / Розблокування
Коли світло увімкнено, утримуйте кнопку живлення і кнопку Mode 1 секунду, щоб 
заблокувати всі функції. Для розблокування повторіть процедуру. 
Примітка:
1. У режимі блокування при повному заряді акумулятора R40 пропрацює 24 міс.
2. Вийміть акумулятор, якщо ви не збираєтеся користуватись R40 тривалий час.

Зарядка
R40 поставляється з можливістю USB підзарядки, ви також можете заряджати R40 за 
допомогою док станцій, які поставляються в комплекті.

1. USB зарядка: Відкрийте кришку в задній частині корпусу, щоб підключити зарядку, 
підключіть USB кабель в порт R40 і підключіть до джерела живлення, щоб почати процес 
зарядки.
2. Док станція: індуктивні котушки приховані в док станції і в хвостовій частині R40, це 
дозволяє енергії передаватися між двома об'єктами за допомогою електромагнітного поля. 
Закріпіть R40 на док-станцію і подключітье станцію до електричної розетки, щоб почати 
процес зарядки.

Світлова індикація
Після установки акумулятора або при натисканні кнопки Mode, коли світло вимкнене, 
вбудований синій індикатор живлення в подвійній кнопці будуть мигати, показуючи заряд 
акумулятора. Наприклад, індикатор живлення блимає 4 рази, а потім через 1,5 секунди 
блимає ще 2 рази, щоб вказати напруга 4.2V.
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Примітка: заявлена дані були 
виміряні відповідно до 
міжнародних стандартів 
тестування ліхтарів ANSI / NEMA 
FL1, використовувався Nitecore 
1x26650 літій-іонний акумулятор 
(3.7V, 5000mAh)
в лабораторних умовах. Дані 
можуть змінюватися в реальному 
часi через різнi умови 
використання акумулятора або 
навколишнього середовища.

Інструкція з експлуатації
Установка елементів живлення 
Акумулятор не має полярності, тому його можна вставити 
будь-якою стороною.
Примітка: Вбудований індикатор живлення блимає, щоб 
повідомити напругу акумулятора після його установки. Щоб 
отримати більше інформації,будь ласка, зверніться до 
розділу "Світлова індикація".

Подвійна кнопка
Кнопка живлення відповідає за вкл. / викл. ліхтаря, а кнопка mode       за рівні яскравості і
інші режими.

Примітка:
(1) Адаптери які входять в комплект поставки призначені для 
роботи тільки з джерелами живлення, здатних виводити 1А або 
більше.
(2) Вхiдний в комплект автомобільний адаптер призначений для 
роботи тільки з 12V.
(3) Індикатор живлення буде блимати один раз кожні 1,5 секунди, 
щоб вказати що зарядка триває, він буде горіти, коли зарядка 
закінчиться.
(4) Світлодіод живлення не включається, коли акумулятор не 
вставлений або коли акумулятор пошкоджений.
(5) Індикатор живлення буде швидко блимати потім вимикається, 
коли контакт з джерелом живлення не може бути встановлений.
(6) Повна зарядка акумулятора NL2650DW займе близько 7 годин.

4.2V3.5V 3.7V 3.9V

Низька ємність Повна ємність
1×26650:

Розміри
Довжина:  151.3мм
Діаметр голови： 40мм 
Діаметр корпусу:  38.6мм
Вага: 194.5г (без акумулятора）

Вкл. / Викл.
Натисніть на кнопку живлення для включення ліхтаря, щоб вимкнути ліхтар повторіть процедуру. 
Визначення місця розташування
Коли світло увімкнено, натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 3 секунд, це відключає 
підсвічування і в свою чергу, активує вбудований індикатор живлення блимає один раз кожні 3 
секунди, це служить нагадуванням користувачам про місце розташування R40. З повністю 
зарядженим акумулятором, R40 буде продовжувати функціонувати протягом 12 місяців з активованим 
індикатором і 24 місяці з відключеним індикатором.

Рівні яскравості
Коли світло увімкнено, натисніть кнопку Mode для перемикання режимів Мінімальний-Низький-
Середній-Високий-Турбо. R40 оснащений функцією пам'яті для настройки яскравості, він 
відновить останню встановлену опцію.

Швидкий доступ до Мінімального / Турбо режимiв
Коли світло вимкнене, утримуйте кнопку живлення протягом 1 секунди, щоб отримати доступ до 
"Мінімального режиму" (1 люмен)

Коли світло вимкнене, натисніть і утримуйте кнопку Mode протягом 1 секунди, щоб отримати 
доступ до "Турбо режиму" (1000 люменів).

Спеціальні режими (Строб / Маяк / SOS)
Коли світло увімкнено, утримуйте кнопку Mode 1 секунду для переходу в режим стробоскопа, 
знову утримуйте кнопку Mode 1 секунду для переходу в режим маяка, повторюйте процедуру для 
перемикання між режимами Маяк-SOS-Строб.
Прямий доступ до режиму Стробоскопа
Для прямого доступу до режиму стробоскопа натисніть кнопку Mode двічі в будь-якому режимі. 
Для виходу з Cтроба натисніть будь-яку кнопку.

Технологія ATR
Удосконалена технологія регулювання температури (ATR) дозволяє R40 динамічно 
регулювати потужність відповідно до температури корпусу. Це запобігає пошкодженню від 
перегріву і продовжує термін його служби.

Заміна / Зарядка акумулятора
Акумулятор повинен бути замінений або заряджений якщо уліхтаря тьмяне світло або він 
не включається.

Обслуговування
Кожні 6 місяців, з'єднання потрібно протерти чистою тканиною, а потім тонким шаром на 
основі силікону, змастити з'єднання.

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

Дякуємо за придбання продукції NITECORE!

NITECORE - Ukraine
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Вконтактi: www.vk.com/nitecore_ukraine 
Facebook: www.facebook.com/NitecoreUkraineOfficial




