
产品特性
·为石油、海洋石油、石油化工、化学工业和矿山等特殊行业特别设计

·i型本质安全防爆头灯

·防爆等级达IIB，防护温度100°C（T5级别）

·内置高级温控模块，根据工作状态和外界温度自动调节亮度输出以达到最佳工作状态

·采用CREE XP-G2 S3 LED，最高亮度260流明

·内置高容量18650电池供电

·USB磁力接口充电,可实现1A充电电流

·便捷的头部开关，可实现单手操控

·3档亮度调节和两种特殊功能可选

·具有红光照明和红灯慢闪功能

·电量提示及电量不足报警功能

·配备安全帽挂钩

·符合IP68防护等级（水下3米）

·1.8米防摔能力

配件
适配器，充电线，塑胶灯座

技术参数

使用特殊档位（SOS/信标功能）
在头灯开启状态下，长按开关超过1秒，进入SOS模式后，再次短按则进入信标。如需关闭并退出特殊模

式，再次短按开关。

高级温控模块（ATR）
EH1/EH1S内置高级温控模块，实时温度保护。当它进入高亮档，60秒后开始检测温度，如果外壳超过50

摄氏度，头灯会慢慢降低亮度，直到温度低于50，当温度过低后，它也会再慢慢地恢复到原来亮度。

电量提示
在头灯关闭状态下，长按下开关超过1秒，位于主灯上下的4颗红色LED亮起进行电量提示，例如：

（1）4颗红灯齐亮，表示电池电量处于90%以上；

（2）3颗红灯亮起，表示电池电量处于60%左右；

（3）2颗红灯亮起，表示电池电量处于40%左右；

（4）1颗红灯亮起，表示电池电量处于20%以下。

注：红色电量指示灯在亮起延时3秒后自动熄灭。

电量不足警报提示
当在正常照明状态下，电量不足时，将会通过4颗红色LED同时快闪以提示用户。用户可通过短按开关来关

闭本次提示，再次短按则直接换档不再快闪红灯提示。重新开启头灯后会再次启动红灯快闪提示。

充电
本产品自动智能充电功能。如图所示，将产品专用USB充电线一端连接至头灯背部的充电插口，另一端可

插进座充、车充、连接电脑进行充电。亦可放入专用充电架进行充电。

故障排除
1. 头灯无法开启。电池电量耗尽时，为避免过放损害电池，头灯不能开启，请充电后再使用。

2. 充电器接上后，指示灯不亮。请分两方面检查：

    a) 充电器电源是否正确接通；

    b) 当电池耗尽，电压低到2.5V时，充电管理系统以涓充方式工作，充电电流很小，致使充电指示系统

     不工作，请等候最多5分钟，当电池电压充到2.9V时，将进入正常充电状态，充电指示系统开始工作。

注意事项
1. 防爆头灯在工作时不能将光线直接照射眼睛，以免对眼睛造成伤害。

2. 请不要在爆炸性气体环境中给头灯充电；

3. 请在-20-40℃温度范围内使用头灯；

4. EH1/EH1S防爆头灯是免维护头灯，任何情况下，请勿拆开。尤其是在爆炸性气体环境中，不可强行拆

    开头灯，否则，有可能破坏其防爆功能。

5. EH1/EH1S出厂前电池电量半饱，使用前应先对其充满。

6. 请采用本产品配套的充电线或者指定充电架（选购）进行充电，若使用其他类型的充电器充电，可能会损

    坏防爆头灯。

7. 长时间不使用时，请每隔两个月按照：完全充电→完全放电→2小时充电的维护操作。

8. 为确保USB的充电功能正常，请及时清洁USB充电点限位槽的污垢。

9. 报废的防爆头灯应集中处理，不得随意丢弃。

保固
NITECORE®产品拥有售后保固服务。在购买本产品的15天内，如果有任何质量问题均可向经销商要求免

费更换。在购买本产品的1年内享受免费保固服务。在超过1年免费保固期后，本产品享有终身有限度保固

服务，如需要更换重要部件则需收取成本费用。

人为破坏、拆解、改装本产品将不能获得保固服务。

需要NITECORE®的保固服务，请联系当地的代理商或发邮件到4008869828@nitecore.cn

※ 本说明书的所有图片、陈述及文字信息仅供参考，请以官网www.nitecore.cn实际信息为准。思迈工贸有

限公司拥有对说明书内容的最终解释权和修改权。

使用头灯

开启/关闭头灯
按下头部开关，“嗒”一声，头灯开启（最高亮度）；如需关闭，再按开关3次，头灯退出照明功能并关闭。

注：头灯关闭遵循亮度调节循环模式。

亮度调节
在头灯开启状态下，每一次按下头部按钮，头灯亮度将按照“高亮-中亮-低亮-关机”模式循环改变亮度。

使用红光照明/红光慢闪
在头灯待机状态下，长按开关超过3秒，进入红光照明（3流明,续航时间为140小时），位于主灯

上下的4颗红色LED高亮显示；再次短按下开关，头灯进入红光慢闪。如需关闭，请再次短按开

关。

®
The All-Round Flashlight Expert

Особливості:
• Оснащений американським світлодіодом CREE XP-L HI V3

• Висока ефективність постійного струму забезпечує максимальну  продуктивність 
 до 1000 люмен

• Технологія PDOT забезпечує чудовий рівномірний світловий пучок
• Максимальна дальність променя 618 метрів
• Бічна кнопка забезпечить доступ до всіх режимів яскравості і спеціальним

режимам
• Функція пам'яті (НЕ поширюється на SOS і Маяк)
• Вбудований індикатор живлення
• Передова технологія регулювання температури ATR
• Захист від перезаряда
• Оптичне мінеральне скло з антивідблискуючим покриттям
• Анодування по військовому класу HAIII
• Титанова кліпса

• Вологозахист згідно класу захисту IPX-8 (занурення до 2-х метрів)
• Ударостійкість 1.5 метра

Розміри 
Довжина:
Діаметр голови:    
Діаметр корпуса       
Вага:

41.5мм
50мм
25.4мм
165грам (без акумулятора)

Аксесуари:
В комплекті:  чохол,  ущільнююче кільце, темляк,  запасна кнопка, кліпса, 
тактичне кільце, CR123 магазин.
Опціонально: виносна кнопка RSW1, фільтр (NFR50, NFG50).

Елементи живлення

Літієвий акумулятор

Характеристики

P30 Інструкція користувача

Спеціальні режими (Строб/SOS/Маяк)
Коли світло включене, натисніть і утримуйте бічну кнопку протягом 1 секунди для 
включення стробоскопа, утримуйте бічну кнопку протягом 1 секунди для переходу в 
режим SOS, повторіть процедуру для переходу в режим Маяка. Для виходу з 
спеціального режиму натисніть на бічну кнопку.

ATR Технологія
Вдосконалена технологія регулювання температури (ATR) дозволяє P30 динамічно 
регулювати вихідну потужність в залежності від його температури корпусу. Це запобігає 
пошкодження від перегріву і подовжує термін його служби.

Світлова індикація
Коли світло вимкнене, утримуйте бічну кнопку і натисніть торцеву. Активується 
вбудований індикатор акумулятора під бічною кнопкою. Індикатор буде блимати по 
різним шаблонам, щоб повідомити напругу акумулятора, з точністю до 0.1V. Наприклад, 
коли напруга акумулятора 4.2V, індикатор блимає 4 рази, за якими слід коротка пауза, а 
потім блимає ще 2 рази. Після показу напруги, P30 включиться в режимі, в якому він був 
вимкнений.

Примітка: заявлена дані 
були виміряні у відповідності 
з міжнародними стандарти 
тестування ліхтарів ANSI / 
NEMA FL1, 
використовуючи акумулятор 
1х18650 (3,7, 3400mAh) і 
2хCR123 батареї (3V, 
1700mAh) в лабораторних 
умовах. Дані можуть 
відрізнятися в реальному 
часі з-за різних елементів 
живлення або умов 
навколишнього 
середовища .* Час роботи в 
турбо режимі розрахований 
на основі теоретичної 
арифметики.

Інструкція по експлуатації
Встановлення елементів живлення
Встановіть 1 x 18650 або 2 x CR123 акумулятора 
позитивним контактом в сторону голови ліхтаря, як 
показано на зображенні.
Увага! 
1. Уникайте прямого контакту на очі, це може погіршити 

зір.
2. Не вставляйте акумулятори в зворотній полярності. 

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:

ТУРБО ВИСОКИЙ СЕРЕДНІЙ НИЗЬКИЙ

ЛЮМЕН
400

ЛЮМЕН
1000

ЛЮМЕН
220

ЛЮМЕН
70

3год*1год 17год5год

2год*45хв 10год15хв3год

МІН.

ЛЮМЕН
1

680год

340год

618м (Дальність променя)

95,500cd (Інтенсивність)

 IPX-8, 2м (Вологозахист і Занурення)

1.5м (Ударостійкість)

2×CR123
18650

ТИП Напруга Сумістність

Літієва батарейка CR123 3V Так

Так 

 18650 аккумулятор 18650 3.7V Так

RCR123 3.7V

Миттєве світло
Для миттєвого освітлення натисніть торцеву кнопку наполовину.

ВКЛ. / ВИКЛ.
Натисніть торцеву кнопку до клацання, щоб увімкнути ліхтар. Для вимикання 
ліхтаря повторіть процедуру.

Рівні яскравості
Коли ліхтар включений, доступно перемикання режимів яскравості з допомогою 
бічної кнопки: Мінімальний - Низький - Середній - Високий - Турбо. P30 має 
функцію пам'яті режимів.

Дякуємо за придбання продукції NITECORE!

Індикатор заряду
Коли світло включене, індикатор живлення активується, як тільки заряд акумулятора 
падає нижче 50% то індикатор починає повільно блимати; Коли рівень заряду нижче 
10%, індикатор блимає швидко.

Заміна елементів живлення
Акумулятори повинні бути замінені при тьмяному світлі ліхтаря або якщо він не 
включається або коли індикатор живлення швидко блимає.

Обслуговування
Кожні 6 місяців, з'єднання потрібно протерти чистої 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 

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

NITECORE - Украина
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Вконтакте: www.vk.com/nitecore_ukraine 
Facebook: www.facebook.com/NitecoreUkraineOfficial




