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Інструкція користувача

Дякуємо за придбання продукції NITECORE!

Характеристики

 The All-Round Flashlight Expert

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. 

P10GT

NITECORE - Україна

Для отримання новітньої інформації про продукцію послуги NITECORE®, будь ласка, 
зв'яжіться з вашим національним дистрибьютором NITECORE® або надішліть 
електронного листа за адресою: 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

Особливості
•  Використовується преміум світлодіод CREE XP-L HI V3
•  Максимальний світловий потік досягає 900 люмен
•  Інтегрована технологія точної цифрової оптики "PDOT" і технологія 
кришталевого покриття забезпечують максимальну продуктивність рефлектора
•  Пікова інтенсивність світлового потоку 20,500cd, а дальність 286 метра
•  Високоефективний драйвер забезпечує до 17 годин роботи
•  Подвійний торцевий перемикач для звичайного і тактичного використання
•  Кнопка STROBE READYTM  для швидкого доступу до режиму Строб (запатентовано)
•  Три основних режиму роботи забезпечують зручність використання ліхтаря
•  Вбудована світлова індикація показує залишок заряду (запатентовано)
•  Дизайн забезпечує горизонтальну стійкість і зручний хват
•  Сталева кліпса з титановым покриттям
•  Загартоване ультрапрозоре мінеральне скло з антивідблискуючим покриттям
•  Корпус з аерокосмичного алюмінієвого сплаву з анодуванням військового 
типу HAIII
•  Вологозахист відповідає стандарту IPX-8 (занурення до 2-х метрів)
•  Витримує падіння з висоти до 1.5 метра 

Аксесуари
в комплекті: якісний чохол, перехідник на CR123, 
кліпса, тактичне кільце, темляк, ущільнювальне 
кільце (2шт.)
додатково: виносна кнопка RSW2, тактичний 
темляк NTL10/NTL20 

Розміри
Довжина: 135мм (5.28”)
Діаметр голови: 25.4мм (1”) 
Діаметр корпуса: 25.4мм (1”) 
Вага: 82г (2.89oz)(без батарей)

Елементи живлення

ТИП Використання
Батарейка Li-Ion CR123 3V Так (Рекомендується)

Акумулятор Li-ion 18650 18650 3.7V Так (Рекомендується)

Акумулятор Li-ion RCR123 3.7V Так

Номінальна
напруга

NITECORE (SYSMAX) є членом PLATO, участь і допомога в розробці 
стандарту вимірів ANSI FL1. Дані технічних випробувань відповідають 
міжнародно визнаним науковим стандартам.

Інструкція по експлуатації
Встановлення елементів живлення 
Встановіть 1 акумулятор Li-ion 18650 
або 2 батарейки Li-ion CR123 
позитивним (+) полюсом вперед
Примітка: Вбудований світловий 
індикатор в торцевій кнопці почне блимати, 
повідомляючи залишок заряду елементів 
живлення. Будь ласка, зверніться до розділу 
"Світлова індикація" для більш детальної інформації.

УВАГА

1. Встановлюйте елементи живлення згідно 
інструкції. Неправильне встановлення може 
привести до некорректного включення ліхтаря.

2. Перехідник NBM1618 призначений тільки для 
елементів живлення 2 x CR123A і запобігає їх 
зміщення в ліхтарі. 
Елементи живлення з плоским позитивним (+) 
полюсом НЕ підходять для використання.

4. Уникайте прямого попадання променя в очі.

Моментальне тактичне освітлення
Досить наполовину натиснути і утримувати торцеву кнопку, щоб 
увімкнути ліхтар і відпустити для вимикання.

3.

Включення/Виключення
ВКЛЮЧЕННЯ: Натиснути торцеву кнопку повністю до клацання.
ВЫКЛЮЧЕНИЕ: Коли світло включене, натиснути торцеву кнопку повністю до клацання.

Вибір режиму роботи
P10GT пропонує три режими освітлення для різних користувачів і ситуацій: 
Тактичний режим: доступний тільки режим Турбо. Ідеально підходить для самооборони, 
надзвичайних ситуацій і тактичних операцій. 
Правоохоронний режим: доступні 2 режиму яскравості - Середній і Турбо. Турбо 
встановлений як стандартний. Режим призначений для використання правоохоронними 
органами і для патрулювання.
Загальний режим (встановлений як стандартний): доступні 3 режиму яскравості - 

Низький, Середній і Турбо. Коли світло включене, натисніть торцеву кнопку STROBE READYTM  
для перемикання рівнів яскравості. Загальний режим передбачає наявність функції 
пам'яті для доступу до заданого режиму при наступному включенні. ПРИМІТКА: В 
режимах Середній і Турбо Nitecore P10GT автоматично знизить яскравість через 3 
хвилини безперервної роботи для запобігання перегріву і економії енергії елементів 
живлення.
Для вибору потрібного режиму:
1. Переконайтеся, що ліхтар вимкнений. 
2. Трохи відкрутіть головну частину.
3. Затисніть кнопку STROBE READYTM і закрутіть головну частину до упору.
4.  Після того, як головна частина буде закручена, P10GT вкаже обраний 
режим блиманням основного світлодіоду: 
один раз - тактичний режим, два рази - правоохоронний режим, три рази - 
загальний режим.
5.  Для перемикання між режимами досить повторити вищеописані дії ще 
раз. 
Strobe Ready 
1.

2.

Коли елементи живлення встановлені і ліхтар вимкнений, натисніть і утримуйте 
TMSTROBE READY для включення режиму Строб; для відключення - відпустіть кнопку.

Коли ліхт ар включений в Тактичному режимі, натисніт ь кнопку STROBE READYTM 

для включення режиму Строб. Для вимикання - натисніт ь ще раз або вимкніт ь 
ліхт ар.

3. Коли ліхтар включений в Правоохранному або Загальному режимах, затисніть 
STROBE READYTM  більше ніж на 0.5сек. для включення режиму Строб. Для виходу 
досить натиснути кнопку STROBE READYTM ще раз.

4. Загальний режим володіє інтелектуальною функцією пам'яті для режиму Строб 
при наступному включенні ліхтаря. 

Заміна елементів живлення 
Елементи живлення повинні бути замінені або заряджені в наступних випадках: швидко 
блимає світловий індикатор, знизилася яскравість, ліхтар НЕ реагує на натискання 
кнопок.

Обслуговування
Кожні 6 місяців слід протирати різьбове з'єднання чистою тканиною і наносити тонкий 
шар силіконового мастила.

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:

Офіційний сайт: www.nitecore-ua.com 
Вконтакті: www.vk.com/nitecore_ukraine 
Facebook: www.facebook.com/NitecoreUkraineOfficial
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Примітка: Наведені вище 
дані були измерены в 
відповідно з міжнародними 
стандартами випробування 
ліхтарів ANSI/NEMA 
FL1 з використанням 
елементів живлення 1 x 
Nitecore 18650 (3.7V, 
3400mAh) та 2 x Nitecore 
CR123 (3V, 1700mAh) в 
лабораторних умовах. 
Реальні дані можуть 
незначно відрізнятися в 
залежності від типу 
елементів живлення, 
індивідуальних 
особливостей 
застосування і факторів 
навколишнього 
середовища.

Світлова індикація
Після установки  елемента живлення червоний світловий індикатор вбудований в 
торцеву кнопку почне блимати, відображаючи поточний рівень заряду:
1.Три миготіння - рівень заряду більше 50%
2. Два миготіння - рівень заряду менш 50%
3. Одне миготіння - рівень заряду менш 10%
ПРИМЕЧАНИЕ: Для уточнення поточного рівня заряду, звільніть торцеву кришку, 
почекайте 20 секунд, а потім знову затягніть кришку.
ПРИМІТКА: Коли елементи живлення вже встановлені і необхідно дізнатися рівень 
заряду, необхідно вимкнути ліхтар на 20 секунд, після чого відкрутити і закрутити 
торцеву кришку.




