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 The All-Round Flashlight Expert

Дякуємо за придбання продукції NITECORE!

NITECORE UKRAINE

Особливості
• Полегшена і зручна конструкція
• Високопродуктивний світлодіод
• TUBE UV: УФ потужність 500mW, довжиною хвилі 
365nm, підходить для перевірки документів
• TUBE RL: Потужність червоного світлодіода 13 люмен
• TUBE BL: Потужність синього світлодіода 4 люмена
• TUBE GL: Потужність зеленого світлодіода 25 люмен
• ·Вбудована інтелектуальна схема зарядки Li-Ion 
акумулятора через microUSB порт
• Вбудований Li-Ion акумулятор
• Багатофункціональна кнопка дозволяє керувати усіма 
функціям ліхтарика однією рукою
• Корпус з міцного полікарбоната
• Подвійне металеве кільце для ключів здатне витримати 
вагу до 35кг (77lbs)
• Стійкий до падіння з висоти до 1.5м 

Габаритні розміри
Розміри: 56.5мм x 21мм x 8мм (2.22” x 0.83” x 0.31”) 
Вага: 9.6г (0.34oz) (з акумулятором)

Аксесуари
Кільце для ключів 

Характеристики
TUBE UV TUBE RL

500mW
потужнітсть

13

1год

 IP65 (Захист від вологи і пилу)

1.5м (Ударостійкість)

TUBE GL TUBE BL

люмен

25
люмен

4
люмена

45хв1год 45хв

ПРИМІТКА: Наведені вище дані були виміряні у відповідності з 
международними стандартами випробування ліхтарів ANSI/NEMA 
FL1 з використанням вбудованого зарядженого  Li-ion акумулятора 
3.7V  в лабораторних умовах. Реальні дані можуть незначно 
відрізнятися в залежності від індивідуальних особливостей 
застосування і факторів навколишнього середовища.

Інструкція по використанню
Включення/Виключення
Натисніть на кнопку для включення; натисніть на кнопку 
ще раз для виключення.

Блокування/Розблокування
Натисніть і утримуйте кнопку протягом трьох секунд. 
TUBE увійде в режим блокування після блимання 
світлодіода, для уникнення випадкової активації. Щоб 
розблокувати, знову натисніть і утримуйте кнопку протягом 
трьох секунд.

Зарядка акумулятора 
1.Підключення: Підключіть один кінець кабелю до TUBE в 
порт microUSB (на  стороні джерела світла) і інший 
кінець кабелю до джерела живлення (адаптер USB, ПК або 
інший стандартний USB порт). Зарядка розрядженого 
акумулятора займає приблизно 2 години.
2.Індикація зарядки: Індикатор живлення інтегрований в 
ліхтарик і горить постійно під  час зарядки. Як тільки 
зарядка завершена - індикатор гасне. 

ПРИМІТКА: TUBE 
потребує зарядці, 
якщо світло стає 
тьмяним або ліхтарик 
перестає відповідати 
на натискання кнопки.

Інструкція користувача

TUBE UV/TUBE RL/TUBE GL/TUBE BL 

Заходи обережності
1.Берегти від дітей. Це НЕ іграшка
2.Уникати прямого попадання на очі. Це може пошкодити зір
3.Уникати ультрафіолетового випромінювання на шкіру
4.НЕ дивитися на УФ-світлодіод
5.НЕ кидати, НЕ ударяти і НЕ ламати.
6.НЕ розбирати і НЕ модифікувати 

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

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




