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The All-Round Flashlight Expert Інструкція користувача
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ПРИМІТКА: Заявлені дані були виміряні з міжнародними стандартами тестування 
ліхтарів ANSI / NEMA FL1, з використанням інтегрованого і повністю заряженого 
3.7V 600mAh літій-іонного акумулятора в лабораторних умовах. Результати для 
кінцевих користувачів можуть відрізнятися з-за індивідуальних особливостей 
використання і умов навколишнього середовища

Інструкція з використання
Включення/Виключення
Витягніть NU20/NU20CRI з захисного корпусу кнопки, як показано на 
малюнку, натисніть кнопку, щоб увімкнути світло, знову натисніть на кнопку 
по закінченню трьох секундної перерви, щоб вимкнути.

Примітка: Повторне натискання на 
кнопку протягом 3-х секунд після 
включення, перемкне ліхтар в 
наступний режим яскравості.

Дякуємо за придбання продукції NITECORE!

NITECORE - UKRAINE

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

Особливості 
·  Високопродуктивний портативний налобний ліхтар
·  Доступні кілька варіантів колірної температури
·  NU20: Використовує світлодіод CREE XP-G2 S3 
·  NU20 CRI: Використовує світлодіод Nichia 219B LED, CRI≥90
·  Вбудований літій-іонний акумулятор з максимальним часом роботи до 
100 годин
·  Вбудована схема для заряду через USB
·  Однокнопочне управління для роботи однією рукою
·  Вбудований індикатор живлення (Патент No. ZL201220057767.4)
·  4 рівня яскравості і 2 спеціальних режиму
·  Унікальний захист кнопки від випадкового включення
·  Текстурований рефлектор
·  52° - кут регулювання кріплення
·  Виготовлений з міцного полікарбонату
·  Ультралегкі і компактні розміри
·  Ударостійкість при падінні з висоти 1.5 метра 

Розміри
Розмір: 54,5мм×32,2мм×20,5мм (c кріпленням) 
Вес: 47г (с акумулятором и кріпленням)

Аксесуари 
        USB к          абель

Характеристики

220
ЛЮМЕН
360 40 1

30хв 6год 7год45хв 100год

80м (Максимальна Дальність)

1,600cd (Інтенсивність)

 IPX7, 1м (Вологозахист и Занурення)

1.5м (Ударостійкість)

170270 30 1

69м (Максимальна Дальність)

1,200cd (Інтенсивність)

NU20 NU20 CRI

ЛЮМЕН ЛЮМЕН ЛЮМЕН ЛЮМЕН ЛЮМЕН ЛЮМЕН ЛЮМЕН

ТУРБО ВИСОКИЙ   СЕРЕДНІЙ МІН. ТУРБО ВИСОКИЙ   СЕРЕДНІЙ МІН.

30хв 6год 7год45хв 100год

 IPX7, 1м (Вологозахист и Занурення)

1.5м (Ударостійкість)

Рівні яскравості
Повторно натискайте на кнопку протягом 3-х секунд після включення, 
перемикаючи режими: Мінімальний - Середній - Високий - Турбо. Повторне 
натискання на кнопку через 3 секунди після включення, вимкне ліхтар.
Доступ к Турбо
При включеному світлі, натисніть і утримуйте кнопку більше 1-ї секунди, 
щоб перейти в режим Турбо (360 люмен для NU20, 270 люмен для 
NU20CRI)
Примітка: Турбо режим буде працювати протягом 30 секунд, і після 
перейде на наступний режим яскравості, для запобігання перегріву.

Спеціальні режими (SOS/Маяк)
Коли світло вимкнене, утримуйте кнопку протягом 3-х секунд, щоб перейти в 
режим SOS, знову натисніть на кнопку і утримуйте протягом 3-х секунд, щоб 
увімкнути Маяк. Щоб вийти зі спеціального режиму, натисніть на кнопку в 
режимі Маяк, в іншому випадку припиніть будь-які операції протягом 3-х 
секунд, а потім натисніть на кнопку.

Світлова індикація
Коли світло вимкнене, натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 1 
секунди, індикатор живлення буде блимати, показуючи рівень заряду 
акумулятора: 

•  3 блимання - рівень заряду вище 50% 
•  2 блимання - рівень заряду нижче 50% 
•  1 блимання - рівень заряду нижче 10%. 
Примітка: Зарядіть NU20 якщо світло стане тьмяним або ліхтар 
перестане включатися. 

Зарядка
1.Цей продукт USB перезаряджаємий. NU20 поставляється з USB-кабелем 
в комплекті. Відкрийте кришку мікро-USB порту,  вставте USB кабель і 
подключіть до джерела живлення. Повна зарядка займає приблизно 2 
години.

2. Індикація: Вбудований індикатор живлення 
буде горіти в процесі зарядки, і стане зеленим, 

коли процес буде завершений. 

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.

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




