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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

MT22A
Включення/Виключення
Включення: Натиснути торцеву кнопку повністю до клацання. 

Виключення: Коли світло включене, натиснути торцеву кнопку повністю до 
клацання.

Перемикання режимів
Nitecore MT22A має три рівня яскравості і функцію стробоскопа:
При включеному світлі натисніть кнопку наполовину, для того щоб 
переключити режими : Високий, Середній, Низький і Стробоскоп.
Режим як стандартний: через 2 секунди після вимикання світла включіть 
MT22A, щоб знову активувати режим Високою яскравості.

Захист від перегріву
Після 10 хвилин роботи у Високому режимі яскравості, ліхтар буде 
автоматично зменшувати яскравість для запобігання перегріву і ефективного 
продовження терміну служби акумулятора. 

Заходи обережності
1. Переконайтеся в тому, що використовуєте тільки якісну батарею,
витягайте батарею з МТ22А, в тому випадку якщо пристрій буде
залишатися без нагляду протягом тривалого періоду часу, щоб уникнути
витоку і вибуху, викликаного використання батарей низької якості.
2. Уникайте прямого попадання променя в очі
3. Зберігайте в місцях, недоступних для дітей, щоб уникнути небезпеки
задухи
4. НЕ розбирайте, НЕ переробляйте МТ22А, оскільки це призводить до
анулювання гарантії на виробі. 

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

Особливості
• Використовує світлодіод CREE XP-G2 S3 LED

• Максимальна вихідна потужність до 260 люмен

• Працює від 2-х батарей типу АА

• Максимальний час роботи до 180 годин

• Високоефективна плата живлення

• Три рівня яскравості для різних ситуацій

• Захист від зворотної полярності

• Оснащений кліпсою з нержавіючої сталі з титановим покриттям

• Ударостійке ультрапрозоре мінеральне скло з антивіблискуючим покриттям

• Алюмінієвий відбивач забезпечує  рівний і потужний світловий потік

• Легкий і портативний корпус, виготовлений з міцних полікарбонатних матеріалів

• Посилена ромбовидна накатка для поліпшення зчеплення

• Вологозахист у відповідності стандарту IPX8 (занурення на глибину до двох метрів)

• Витримує падіння з висоти 1.5 метра

Розміри
Довжина: 80,9мм (3.19”)
Ширина: 40.7мм (1,6)
Висота: 21мм (0.83”)
Вага: 49г (1.73oz) (без батарей)

Елементи живлення
ТИП Використання

Батарейка AA AA 1.5V Так (Рекомендується)

Акумулятор AA AA 1.2V Так (Рекомендується)

Акумулятор Li-ion АА L91 1.5V Так (Рекомендується)

Батарейка LiFePO4 14500 3.2V Ні (Заборонено)

Акумулятор Li-ion 14500 3.7V Ні (Заборонено)

Аксесуари
Темляк, кліпса, силіконове 
ущільнювальне кільце

Номінальна
напруга

Характеристики
ВИСОКИЙ СЕРЕДНІЙ НИЗЬКИЙ

ЛЮМЕН
260

ЛЮМЕН
45

ЛЮМЕН
1

2год15хв 18год 180год

98м (Максимальна Дальність)

2400cd (Інтенсивність Світлового Потоку)

IPX-8, 2м (Вологозахист та занурення)

1.5м (Ударостійкість)

ПРИМІТКА: Наведені вище 
дані були виміряні у 
відповідності з міжнародними 
стандартами випробування 
ліхтарів ANSI/NEMA 
FL1 з використанням 2-х 
високоякісних акумуляторів 
AA (Ni-Mh) (1.2V, 2500mAh) в 
лабораторних умовах. 
Реальні дані можуть 
незначно відрізнятися в 
залежності від типу елементів 
живлення, індивідуальних 
особливостей 
застосування і факторів 
навколишнього середовища.

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

Інструкція по використанню
Встановлення елементів живлення

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 
Переконайтеся в тому,
что акумулятори встановлені 
с дотриманням полярності, як 
показано на малюнку. МТ22А НЕ 
буде працювати,якщо акумулятори 
встановлені неправильно.

Натисніть бічну кнопку, щоб від'єднати світлову головку від корпусу, і 
встановити 2 батареї АА або інші рекомендовані акумулятори, як 
показано на малюнку.




