
Дякуємо за придбання продукції NITECORE!

2. If a problem is detected during charging (e.g. faulty or incorrectly inserted 
batteries), the flashlight will stop charging automatically. The blue indicator will 
blink rapidly and the OLED display will show the word “ERROR” to notify 
users. 
3. When charging is completed, the flashlight will stop charging automatically 
with the blue indicator remaining on and “Chg.Finished” along with battery 
voltage being displayed on the OLED screen.
NOTE: Fully charging four depleted 18650 Li-ion batteries (3.7V, 2600mAh) of 
the TM36 Lite takes approximately 7 hours.

The TM36’s NBP52 battery pack can also be recharged independently. As 
shown, plug one end of the adapter to the battery pack charging port (1A, 
3.5mm), and plug the other end to an outlet. The integrated blue charging 
indicator of NBP52 battery pack will blink rapidly when battery pack is being 
recharged, or blink slowly when battery power reaches 98%, or illuminate 
steadily when battery pack is fully charged. 

® 3. When the TM36/TM36 Lite is turned off, press the switch with the display 
button being held to enter Demonstration mode. In this mode, the OLED 
display will present functioning information of the TM36/TM36 Lite in a 
sequential order. To exit demonstration mode, simply press any button.
NOTE: Runtime information is calculated using benchmark parameters of 
NBP52 battery pack.

Mode Selection 
NOTE:The TM36/TM36 Lite has two modes: Daily Mode and Turbo Mode. And 
these modes can be selected by the 2-stage switch according to the depth the 
switch is pressed. A halfway press will activate daily mode, and a full press will 
activate turbo mode. Please refer to instructions below. 

Daily mode: With the light turned off, press the switch halfway and release 
within one second to enter this mode with constant-on illumination. 
Alternatively, press and hold the switch halfway for more than one second to 
activate momentary illumination with previous daily mode brightness. 

Turbo mode: With the light turned off, press the switch all the way down and 
release within one second to enter this mode with constant-on illumination. 
Alternatively, press and hold the switch all the way down for more than one 
second to activate momentary illumination with max brightness.

Brightness Selection
1. In daily mode, press the switch halfway repeatedly to cycle through 
brightness levels of ultra-low, low, medium or high. Alternatively, press and hold 
the switch halfway for more than one second to enter turbo mode directly. A
second halfway press will resume the brightness level last used. The selected 
brightness level will be memorized when the light is turned off.
2. In turbo mode, press the switch halfway to switch between high and turbo 
mode. This mode does not have memory effect.
NOTE: In turbo mode, the thermal protection will activate. Please refer to the 
“Thermal Protection” section for details.

Special Modes (Strobe / SOS / Location 
Beacon)
With the TM36/TM36 Lite turned on, press the switch all the way down twice in 
quick succession to access strobe mode. When in strobe mode, press the 
switch halfway repeatedly to cycle through SOS, location beacon and strobe 
modes. To exit special modes (and enter standby mode), simply press the 
switch all the way down and release.
NOTE: When in any of the special modes, the OLED display will remain on 
displaying the specific mode being used.

Lockout/Unlock
With the TM36/TM36 Lite turned on, press and hold the switch all the way down 
for more than one second until the flashlight is switched off and enters lockout 
mode. Lockout mode consumes almost no battery power and prevents 
accidental actuation of the flashlight. To exit lockout mode, simply press and 
hold the switch all the way down for more than one second again.
NOTE: 
1. In lockout mode, the OLED display will show “LOCK OUT” as a reminder 
when the switch or the display button is pressed.
2. When the TM36/TM36 Lite is kept in a backpack or left unused for extended 
periods, Nitecore recommends users loosen the head to cut off power, thus 
saving battery power and preventing accidental actuation of the flashlight.

Switch off/Standby mode
With the TM36/TM36 Lite turned on, press the switch all the way down and 
release within one second to enter standby mode. In this mode, the light will 
consume small amounts of power to maintain the settings in the MCU (micro 
control unit) while appears to be turned off. When in standby mode the power 
indicator light will blink once every two seconds to indicate the location of the 
light.
NOTE: When in standby mode, a single press of the OLED display button will 
activate the OLED and display battery voltage for 10 seconds.

Charging TM36/TM36 Lite
Connect the charging cable of the TM36/TM36 Lite to the flashlight and the A/C 
power adapter to the wall outlet as shown in the adjacent images.

УВАГА

TM38 / TM38 Lite
Інструкція користувача

NOTE: 
1. Charging the TM36 or the NBP52 battery pack directly will require charging 
time of approximately 16 hours.
2. Charging time can be reduced to 8 hours if the NBP52 battery pack is 
recharged via the rapid charging port (2A, 4.5mm) using an optional 2A
adapter.

Power Tips
1. With the light switched on, the power indicator will blink once every two 
seconds when power level drops to 50%.
2. With the light switched on, the power indicator will blink rapidly when power 
level is low. Batteries/battery pack should be replaced or recharged when any 
of the following occurs: The power indicator blinks rapidly, output appears to be 
dim or the flashlight becomes unresponsive.
NOTE: When the light is being used in ultra-low mode, the blue power indicator 
will be off to conserve power.

Thermal Protection
Extended operation in turbo mode will cause the temperature of TM36/TM36 
Lite to continually rise, making it too scalding to hold. Thus, Nitecore does not 
recommend using the TM36/TM36 Lite in turbo mode for extended periods. 
Equipped with an integrated thermal protection circuit, the TM36/TM36 Lite will 
automatically reduce its output to prevent overheating once temperature has 
reached 60 degree Celsius.
Precaution: Do not attempt to cool a heated TM36/TM36 Lite by submerging it 
in liquid. This may cause irreparable damage to the TM36/TM36 Lite due to air 
pressure difference inside and outside of the tube.

Maintenance
Every 6 months, threads should be wiped with a clean cloth followed by a thin 
coating of silicon-based lubricant.

Warranty Service
All NITECORE® products are warranted for quality. Any DOA / defective 
product can be exchanged for a replacement through a local distributor/dealer 
within the 15 days of purchase. After 15 days, all defective / malfunctioning 
NITECORE® products can be repaired free of charge for a period of 60 months 
(5 years) from the date of purchase. Beyond 60 months (5 years), a limited 
warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost 
of accessories or replacement parts.
The warranty is nullified in all of the following situations:
1. The product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by 
unauthorized parties.
2. The product(s) is/are damaged through improper use.
3. The product(s) is/are damaged by leakage of batteries.
For the latest information on NITECORE® products and services, please 
contact a local NITECORE® distributor or send an email to 
service@nitecore.com.
The Nitecore official website shall prevail in case of any product data changes.

1. Under normal charging conditions, the on/off switch’s blue indicator light will 
blink twice every second with the OLED screen displaying "Charging..." and 
battery voltage.

Особливості
•  Самий маленький в світі акумуляторний прожектор з максимальною 
дальністю світлового потоку 1400 метрів
•  Використовується світлодіод CREE XHP35 HI D4
•  Вбудований мультифункціональний  OLED-дисплей
•  Теплова схема захисту запобігає від перегріву
•  Вбудований інтелектуальний порт зарядки з автоматичним 
визначенням напруги заряджає безпечно і швидко
•  Швидкий вибір режиму яскравості з 8 пропонованих
•  Інноваційний двухступеневий перемикач пропонує зручний інтерфейс 
(Патент№ ZL201120062948.1)
•  Вбудована світлова індикація показує залишок заряду (Патент№ 
ZL201220057767.4)
•  Оптимальний тепловідвід для кращої продуктивності
•  Загартоване ультрапрозоре мінеральне скло з антивідблискуючим 
покриттям
•  Інтегрована технологія точної цифрової оптики "PDOT" забезпечує 
максимальну продуктивність рефлектора
•  Корпус з аерокосмічного алюмініеєвого сплаву з анодуванням 
військового типу HAIII
•  Вологозахист відповідає стандарту IPX-8 (занурення до 2-х метрів) 

TM38 Lite:
Довжина: 195мм (7.68”) 
Діаметр голови: 90мм (3.54") 
Діаметр корпуса: 50мм (1.97”) 
Вага: 780г (27.51oz)
(без батарей)

Розміри
TM38:
Довжина: 278мм (10.94”) 
Діаметр голови: 90мм (3.54") 
Діаметр корпуса: 50мм (1.97”) 
Вага: 1260.3г (44.46oz)
(з блоком батарей)

Аксесуари

TM38 Lite: 

ПРИМІТКА:
Дані були виміряні у 
відповідності з 
міжнародними стандартами 
випробування ліхтарів ANSI/
NEMA FL1 з використанням 
елементів живлення  
Nitecore NBP68HD 
(акумуляторний блок) в 
лабораторних умовах. 
Реальні  дані можуть 
відрізнятися в залежності від 
типу елементів живлення, 
індивідуальних особливостей 
застосування і факторів 
навколишнього середовища.

ЛЮМЕН
800

ЛЮМЕН
1800

ЛЮМЕН
400

ЛЮМЕН
200

ЛЮМЕН
50

1400м (Максимальна Дальність)

Характеристики                                  Параметри

Напруга 3.7V

Ємність 98Wh(3400mAh×8)

Струм зарядки 2A（Еффективна зарядка）/4A（Швидка зарядка）

Порт зарядки 3.5mm 12V DC адаптер/ 4.0mm 12V DC адаптер

Стандартний адаптер для зарядки, ремінь, ущільнювальне кільце

Елементи живлення
TM38: в як елементів живлення блок Nitecore NBP68HD

*УВАГА: Заряджайте тільки акумулятори Li-ion 18650 або IMR. НЕ 
заряджайте батареї  CR123 або акумулятори RCR123, це може привести до 
замикання, вибуху і т.п.

ТИП
Номінальна 

напруга Використання

Батарейка Li-Ion * CR123 3V Так (Рекомендується, є 
можливість підзарядки)

Ні

Акумулятор Li-ion 18650 18650 3.7V Так (Рекомендується, є 
можливість підзарядки)

Акумулятор IMR18650 IMR18650 3.6V Так (Рекомендується, є 
можливість підзарядки)

Акумулятор Li-ion* RCR123 3.7V

Характеристики
TM38: 

ТУРБО ВИСОКИЙ   СЕРЕДНІЙ    НИЗЬКИЙ МІН.

4год 22год 40год11год 120год

490000cd (І нтенсивність Світлового Потоку)

1м (Ударостійкість)

 IPX-8, 2м (Вологозахист и занурення) 

TM38 Lite: 
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ТУРБО ВИСОКИЙ   СЕРЕДНІЙ    НИЗЬКИЙ МІН.

2год 11год 20год5год30хв 60год

490000cd (І нтенсивність Світлового Потоку)

1м (Ударостійкість)

 IPX-8, 2м (Вологозахист и занурення) 

ПРИМІТКА:
Дані були виміряні у 
відповідності з міжнародними 
стандартами випробування 
ліхтарів ANSI/NEMA FL1 з 
використанням елементів 
живлення  ANSI/NEMA FL1 с  
использованием элементов 
питания 4 x Nitecore 18650 
(3.7V 3400mAh) в 
лабораторних умовах. Реальні  
дані можуть відрізнятися в 
залежності від типу елементів 
живлення, індивідуальних 
особливостей застосування і 
факторів 
навколишнього середовища. 

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

Інструкція по експлуатації
Встановлення елементів живлення:
TM38: Підключіть блок NBP68HD як показано на ілюстрації.

TM38 Lite: 
Встановіть 4 x 18650 Li-ion або 8 x (R) CR123 позитивним (+) полюсом 
назовні і закрутіть кришку. В екстреній ситуації дозволено, 
використовувати 1-3 x 18650 Li-ion або 2-6 x CR123. Будь ласка, 
ознайомтеся з пунктом 1 ("УВАГА").

1.  Використовуючи менш 4 x 18650 або 8 x CR123 батарей включення Турбо 
режиму може привести до несправності, а також може бути збільшене 
навантаження на самі елементи живлення, що може привести навіть до вибуху 
(CR123).
Рекомендується це робити обережно тільки в випадку необхідності!
2.  Встановіть елементи живлення позитивним (+) полюсом назовні.
3.  НЕ встановлюйте одночасно акумулятори і звичайні батарейки
4.  НЕ встановлюйте одночасно елементи живлення різних типів або брендів.
5.  НЕ використовуйте одночасно елементи живлення з різним рівнем заряду
6.  Будь ласка, переконайтеся, що для TM38 Lite використовуються 
акумулятори 18650 з позитивним полюсом "button top", в другом випадку 
контакт буде відсутні. 

OLED-дисплей
1.  Після установки блоку живлення або акумуляторів на дисплеї з'явиться
“NITECORE” на 2.5 сек, після чого відобразиться напруга (з точністю до 0.1V) на 
4 секунди і TM38/TM38 Lite перейде в режим очікування.
2.  Коли TM38/TM38 Lite включений, OLED-дисплей включиться автоматично і 
покаже світловий потік (люмен), режим яскравості, напругу і рівень заряду 
елементів живлення, залишок часу роботи і температуру. Після декількох секунд 
демонстрації даних OLED-дисплей відключиться. Повторне включення дисплея і 
перемикання інформації виконується кнопкою, розташованою поруч з дисплеєм. 



Features
• The world's smallest rechargeable LED searchlight with a maximum throw of 1100 

meters

• Utilizes a LUMINUS SBT-70 (PA-C2) LED

• Integrated multi-function OLED display

• Thermal protection circuit prevents overheating

• Intelligent charging circuit with voltage detection charges safely and rapidly

• Eight rapidly switchable brightness levels and modes to select from

• Innovative single button two-stage switch provides a user-friendly interface 

(patented)

• Integrated power indicator in the switch displays remaining battery power 

(patented)

• Optimal heat dissipation to improve overall performance

• Toughened ultra-clear mineral glass with anti-reflective coating

• Integrated "Precision Digital Optics Technology" provides extreme reflector 

performance

• Constructed from aerospace grade aluminum alloy

• HAIII military grade hard-anodized

• Waterproof in accordance with IPX-8 (submersible to two meters)

Dimensions
TM36:
Length: 10.94” (278mm)
Head diameter: 3.54" (90 mm)
Tube diameter: 1.97” (50mm)
Weight: 47.41oz (1344g)
(with battery pack)

TM36 Lite: 

NOTICE
1. The above data has 
been measured in 
accordance with the 
international flashlight 
testing standards 
ANSI/NEMA FL1 using 
the Nitecore NBP52 
battery pack under 
laboratory conditions. 
The data may vary 
during real-world use due 
to battery type, individual 
usage habits and 
environmental factors.

Дякуємо за придбання продукції NITECORE!

TM36 Lite: 
Install 4 x 18650 Li-ion or 8 x (R) CR123 batteries with the positive ends (+) 
pointing outward and tighten the tube. In emergency situations, between one to 
three 18650 Li-ion batteries or between two to six (R) CR123 batteries may be 
used. Please see note 1 in the WARNING section below.

WARNING
1. Using less than 4 x 18650 or 8 x (R) CR123 batteries might trigger the 
overload protection circuit in Li-ion batteries, lead to explosion of (R) CR123 
batteries or turbo mode malfunctioning. As such Nitecore recommends this 
feature is used with caution and only when necessary.
2. Insert batteries with the positive (+) ends pointing outward.
3. Do not mix rechargeable and non-rechargeable batteries.
4. Do not mix batteries of different types/brands.
5. Do not mix batteries of different charge levels.
6. Please ensure that all 18650 batteries used in the TM36 Lite have a button 
top configuration.

OLED Display
1. After tightening the battery pack or loading batteries, “NITECORE” will be 
displayed on the OLED screen for 2.5 seconds followed by a 4-second display 
of battery voltage (accurate to 0.01V) after which the TM36/TM36 Lite will enter 
standby mode.
2. When the TM36/TM36 Lite is turned on, the OLED display will activate 
automatically and show output lumen, brightness level, battery voltage, battery 
status, remaining runtime and temperature. After displaying these readings, the 
OLED display will be off automatically. To reactivate the OLED, simply press 
the display switch. To cycle through the readings, press the display button 
repeatedly.

TM36 Lite:
Length: 7.68” (195mm)
Head diameter: 3.54" (90 mm)
Tube diameter: 1.97” (50mm)
Weight: 31.24oz (885.5g)
(without battery)

Accessories
Standard charger adapter, shoulder strap and spare O-ring

Battery Options
TM36: Powered by an ultra-high performance NBP52 battery pack

Brightness & Runtime
TM36: 

NITECORE (SYSMAX) is a member of PLATO, participating in and helping to develop 
the ANSI FL1 standard of measurement. Product testing data is in accordance with 
these internationally recognized scientific standards.

Operating Instructions 
Battery installation
TM36: Screw on the NBP52 battery pack as illustrated.

TM36 Lite: NOTICE
The above data has 
been measured in 
accordance with the 
international flashlight 
testing standards 
ANSI/NEMA FL1 using 
4 x Nitecore 18650 
(3.7V 2600mAh) or 8 x 
Nitecore CR123 (3V 
1700mAh) batteries 
under laboratory 
conditions. The data 
may vary during 
real-world use due to 
battery type, individual 
usage habits and 
environmental factors.

NITECORE - Україна

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

3. Коли TM38/TM38 Lite вимкнений, натисніть одночасно перемикач і кнопку 
дисплея для включенняи Демонстраційного режиму. В цьому режимі на 
дисплеї буде послідовно з'являтися інформація про ліхтар, для виходу з 
режиму досить натиснути будь-яку кнопку. Примітка: Інформація по часу 
роботи розраховується виходячи з тестів NBP68HD.

Управління режимами
ПРИМІТКА: В TM38/TM38 Lite доступні 2 режиму: Повсякденний режим і 
Турбо режим. Ці режими вибираються двоступінчастим перемикачем в 
залежності від глибини натискання. Напівнатискання активує Повсякденний 
режим, а повне натискання - Турбо. Опис режимів нижче.

Повсякденний: Коли світло вимкнене, натисніть кнопку наполовину і 
відпустіть через секунду для включення Повсякденного режиму. В другом 
випадку, натисніть кнопку наполовину і утримуйте більше секунди для 
активації миттєвого освітлення з попереднім рівнем яскравості.

Турбо: Коли світло вимкнене, натиснить кнопку повністю і відпустіть через 
секунду для включення режиму. В другому випадку, натисніть кнопку 
повністю і утримуйте більше секунди для активації миттєвого освітлення з 
максимальним рівнем яскравості.

Вибір режиму яскравості
1. В Повсякденному режимі, натискайте кнопку наполовину для вибору
рівня яскравості: мінімальний, низький, середній, високий. Якщо
натиснути кнопку наполовину і утримувати більше секунди включиться
Турбо режим. Повторне напівнатискання встановить попередній режим.
Ліхтар після вимикання запам'ятає останній режим яскравості.
2. В Турбо режимі натискайте кнопку наполовину для перемикання між
Турбо і Високим режимами. Пам'ять режимів відсутня.
Примітка: В режимі Турбо буде активований термозахист. Дивіться
розділ "Термозахист" для інформації.

Спеціальні режими Строб/SOS
і Маяк
Коли світло включене, натисніть кнопку повністю двічі для входу в режим 
Строб. В режимі Строб натискайте кнопку наполовину для перемикання між 
SOS, Строб і Маяк. Для вимикання ( активація режиму Очікування) повністю 
натисніть і відпустіть кнопку. 
Примітка: В будь-якому з спеціальних режимів OLED-дисплей включиться і 
покаже який режим використовується в даний момент.

Блокування/Розблокування
Коли ліхтар включений, натисніть кнопку повністю і утримуйте більше 
секунди. Світло вимкнеться і включиться режим Блокування. В режимі 
блокування ліхтар практично не споживає енергію батарей, а також 
відсутня ймовірність випадкового включення. Для виходу з режиму 
блокування необхідно затиснути кнопку повністю більше ніж на одну 
секунду.
Примітка: 
1. Якщо в режимі блокування натиснути будь-яку кнопку, на дисплеї
з'явиться напис “LOCK OUT”.
2. Під час транспортування ліхтаря або тривалого не використання TM38/
TM38 Lite, Nitecore рекомендує трохи відкрутити блок/торцеву кришку або
Вилучити елементи живлення, попереджаючи випадкове включення або
протікання батарей.

Відключення/Режим Очікування
Коли TM38/TM38 Lite включений, натисніть кнопку повністю і відпустіть 
через секунду для переходу в режим очікування. В режимі очікування 
TM38/TM38 Lite буде споживати невелику кількість енергії для живлення 
мікроблока управління. В режимі очікування світловий індикатор буде 
блимати 1 раз в 2 секунди для можливого визначення місця розташування 
ліхтаря.
Примітка: В режимі Очікування натискання кнопки поруч з дисплеєм 
активує дисплей і покаже напругу батарей протягом 10 секунд.

Зарядка TM38/TM38 Lite
Підключіть кабель до ліхтаря TM38/TM38 Lite і A/C адаптер до розетки 
220V, як показано на малюнку..

1. При нормальному процесі зарядки світловий індикатор буде блимати
двічі кожну секунду і на дисплеї буде відображатися ‘Charging...” разом
з напругою акумуляторів.

2. ɺ ʚʠʧʘʜʢʫ ʚʠʥʠʢʥʝʥʥʷ ʧʨʦʙʣʝʤ (ʥʘʧʨʠʢʣʘʜ, ʥʝʧʨʘʚʠʣʴʥʝ ʨʦʟʤʽʱʝʥʥʷ ʘʙʦ 
ʥʝʩʧʨʘʚʥʽʩʪʴ ʘʢʫʤʫʣʷʪʦʨʽʚ), ʣʽʭʪʘʨ ʟʫʧʠʥʠʪʴ ʟʘʨʷʜʢʫ ʘʚʪʦʤʘʪʠʯʥʦ. ʉʚʽʪʣʦʚʠʡ 
ʽʥʜʠʢʘʪʦʨ ʙʫʜʝ ʙʣʠʤʘʪʠ ʰʚʠʜʢʦ ʽ ʥʘ ʜʠʩʧʣʝʾ ʚʽʜʦʙʨʘʟʠʪʴʩʷ ñERRORò.

3. ʂʦʣʠ ʟʘʨʷʜʢʘ ʟʘʚʝʨʰʝʥʘ, ʩʚʽʪʣʦʚʠʡ ʽʥʜʠʢʘʪʦʨ ʙʫʜʝ ʛʦʨʽʪʠ ʽ ʥʘ ʜʠʩʧʣʝїжа 
ʙʫʜʝ ʧʦʢʘʟʘʥʦ ʥʘʧʨʫʛʫ ʝʣʝʤʝʥʪʽʚ ʞʠʚʣʝʥʥʷ ʽ ʥʘʜʧʠʩ ñCHG.FINISHEDò. 
ʇʨʠʤʽʪʢʘ: ʇʦʚʥʘ ʟʘʨʷʜʢʘ ʨʦʟʨʷʜʞʝʥʠʭ 4 x 18650 (3.7V, 3400mAh) ʚ TM38 Lite  
ʟʘʡʤʘʻ ʧʨʠʙʣʠʟʥʦ 7 ʛʦʜʠʥ. 

ɸʢʫʤʫʣʷʪʦʨʥʠʡ ʙʣʦʢ NBP68HD ʤʦʞʥʘ ʟʘʨʷʜʞʘʪʠ ʦʢʨʝʤʦ. ʗʢ ʧʦʢʘʟʘʥʦ ʥʘ 
ʤʘʣʶʥʢʫ, ʧʽʜʢʣʶʯʽʪʴ ʨʦʟ'ʻʤ ʘʜʘʧʪʝʨʘ ʚ ʧʦʨʪ 2ɸ (3.5ʤʤ) ʘʢʫʤʫʣʷʪʦʨʥʦʛʦ ʙʣʦʢʫ 
ʽ ʧʽʜʢʣʶʯʽʪʴ ʜʦ ʤʝʨʝʞʽ 220V. ʉʠʥʽʡ ʽʥʜʠʢʘʪʦʨ NBP68HD ʙʫʜʝ ʙʣʠʤʘʪʠ ʰʚʠʜʢʦ 
ʧʽʜ ʯʘʩ ʟʘʨʷʜʢʠ, ʧʦʚʽʣʴʥʦ ʧʨʠ ʟʘʨʷʜʽ 98% ʽ ʧʦʩʪʽʡʥʦ ʧʨʠ ʧʦʚʥʦʤʫ ʟʘʨʷʜʽ 
ʘʢʫʤʫʣʷʪʦʨʥʦʛʦ ʙʣʦʢʫ. 

ПРИМІТКА: 

1. Зарядка TM38 або блоку NBP68HD займає приблизно 15 годин
2. Час зарядки може бути зменшено до 8 годин, якщо блок
NBP68HD заряджати через порт швидкої зарядки (4А, 4.0мм) з
допомогою додаткового адаптера 2А.

Світлова індикація
1. Коли ліхтар включений, світловий індикатор блимає один раз в дві секунди,
якщо рівень зарада нижче 50%.
2. Коли ліхтар включений, світловий індикатор блимає швидко, якщо рівень
заряду низький. Акумулятори/акумуляторний блок повинні бути замінені або
заряджені в наступних випадках: світловий індикатор швидко блимає, світло
здається тьмяним і ліхтар перестає відповідати на запити.
ʇʨʠʤʽʪʢʘ: В мінімальному режимі світловий індикатор відключиться для
економії енергії.

Термозахист
TM38/TM38 Lite є дуже компактним ліхтарем і тривала робота в Турбо режимі 
може привести до значного збільшення температури корпусу. Не 
рекомендується використовувати режим Турбо безперервно протягом 
тривалого періоду. 

TM38/TM38 Lite має інтегровану систему термозахисту, яка запобігає перегрів. 
Коли світло включене в режимі Турбо, для безпеки користувача і захисту 
ліхтаря від ушкодження TM38/TM38 Lite автоматично зменшить світловий потік 
при досягненні температури корпусу 60°С.

Міри обережності: у випадку збільшення температури корпусу ліхтаря НЕ 
намагайтеся охолодити його шляхом занурення в рідину. З-за різниці 
внутрішнього і зовнішнього тиску це може привести до поломки ліхтаря.

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:

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




