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Інструкція користувача

Дякуємо за придбання продукції NITECORE!

ALL-ROUND Flashlight Expert

NITECORE - Україна

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

GP3
Особливості

Характеристики

Аксесуари
1 акумулятор NLGP3 (1180mAh), USB-
кабель для зарядки, 2 кріпильних 
болта,кріплення (може бути 
використано для кріплення як екшн-
камери, так і GP3)

Розміри
Довжина: 57,5мм (2.26”)
Ширина: 25.4мм (1”) 
Висота: 85.8мм (3.38”) 
Вага: 82г (без кріпления)

Елементи живлення

ЛЮМЕН
230

ЛЮМЕН
360

ЛЮМЕН
95

ЛЮМЕН

30

45хв 1год45хв 11год

105м  (Максимальна Дальність)

2770cd (І нтенсивність Світлового Потоку)

 IPX-8, 2м (Водозахист і занурення)

1.5м (Ударостійкість)

ТИП
Номінальна

напруга Використання

Акумулятор Li-ion AHDBT-302 3.7V Так (Рекомендується)

ТУРБО ВИСОКИЙ СЕРЕДНІЙ НИЗЬКИЙ

•  Підсвітка для екшн-камери
•  Вбудований ковзний дифузор
•  Працює на світлодіоді CREE XP-G2
•  Максимальний світловий потік до 360 люмен
•  5 рівнів яскравості
•  Максимальний час роботи до 235 годин
•  Сумісний з акумуляторною батареєю GoPro AHDBT-302, яка входить в 
комплект як стандартний аксесуар
•  Вбудований індикатор живлення (патент №ZL201220057767.4)
•  Універсальні монтажні кільця для закріплення GP3 на кріпленні екшн-
камери
•  Корпус з міцних пропіленкарбонатних матеріалів
•  Водозахист відповідно стандарту IPX8 з можливістю занурення на глибину 
до 10 метрів
•  Ударостійкість при падінні з висоти до 1.5 метра 

ЛЮМЕН

1

235год

МІН

4год45хв

ПРИМІТКА: Наведені вище дані були виміряні у відповідності з міжнародними стандартами 
випробування ліхтарів ANSI/NEMA FL1 з використанням елемента живлення SYSMAX AHDBT-302 
(3.7V, 1180mAH) в лабораторних умовах. Реальні дані можуть незначно відрізнятися в залежності 
від типу елементів живлення, індивідуальних особливостей застосування і факторів 
навколишнього середовища.

Інструкція по використанню
Встановлення акумулятора 
Відкрити відділення для 
акумулятора і вставити 
літієво-іонний 
акумулятор, у відповідності 
з вказівками на схемі

Монтаж
Помістити GP3 на кріпленні у 
відповідності з малюнком, 
вставити обидва кріпильних 
болта і щільно загвинтити 
їх для закріплення 
підсвітки

Включення/Виключення
ВКЛЮЧЕННЯ: При виключеній підсвіткі, утримувати кнопку живлення. 
ВИКЛЮЧЕННЯ: При включеній підсвіткі, утримувати кнопку живлення.

Регулулювання яскравості
При включеній підсвіткі натискайте кнопку включення для послідовного 
перемикання режимів в наступному порядку: Мінімальний-Низький-Середній-
Високий-Турбо.
Примітка: В GP3 присутня функція пам'яті. При повторному включенні, 
буде активований останній використовуваний режим.

Індикатор живлення
Вбудований індикатор живлення, розташований всередині відділення для 
акумулятора, буде блимати в різних режимах, показуючи рівень заряду 
акумулятора, коли натиснута кнопка живлення

Зарядка
1. При включеному світлі, підключити

до порту micro-USB кабель який
входить в комплект, а іншою
стороною до джерела живлення
(адаптер, комп'ютер). Повна
зарядка акумулятора займає
приблизно 3 години.

2. Всередині відділення для акумулятора
буде повільно блимати синій індикатор, вказуючи на процес
зарядки, буде блимати швидко у випадку будь-яких відхилень, а
після завершення зарядки буде горіти постійно.
Примечание: GP3 не буде включатися під час зарядки.

1.

Заходи обережності

2.
3.

4.

Забезпечити використання тільки якісних елементів живлення, 
видаляти акумулятор з GP3, коли підсвітка без 
нагляду протягом тривалого періоду часу, щоб уникнути протікання 
або вибуху не якісних батарей
Уникати прямого попадання променя в очі.
Зберігати в місці, недоступному для дітей, щоб уникнути небезпеки 
удушення
Не розбирати і НЕ модифікувати GP3, це приведе до анулювання 
гарантії на виріб. 

1. 3 блимання, рівень заряду становить більше 50%
2. 2 блимання, рівень заряду становить менше 50%
3. 1 блимання, рівень заряду становить менше 10%

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




