
® Інструкція 
користувача

Особливості
•  Металевий ліхтар-брелок
•  TIP: використовує cвітлодіод CREE XP-G2 S3 потужністю до 360 люмен
•  TIP CRI: використовує cвітлодіод Nichia 219В, індекс передачі кольору >90
•  Комплексна технологія «Прецизионна цифрова оптика» забезпечує 
виняткову продуктивність рефлектора
•  Вбудований Li-ion акумулятор
•  Універсальний утримувач
•  Є денний режим і режим постійного включення
•  Зарядка від USB з допомогою вбудованому зарядному ланцюзі
•  Конструкція з двома перемикачами
•  4 рівня яскравості з прямим доступом до режиму низької яскравості і Турбо 
режиму
•  Функція пам'яті
•  Технологія вдосконаленої терморегуляції (ATR)
•  Вбудований індикатор заряду батареї (патент №ZL201220057767.4)
•  Підвісне кільце, здатне витримувати вагу до 30 кілограм
•  Жорстке анодоване покриття військового класу НАІІІ
•  Ударостійкість до 1,5 метрів 

Дякуємо за придбання продукції NITECORE!

The All-Round Flashlight Expert

Налаштування яскравості
При включеному ліхтарі натисніть на кнопку вибору режиму, щоб змінити яскравість до 
наступного доступного рівня, яскравість перемикається в наступній послідовності: 
Низька-Середня-Висока. Зазначені режими супроводжуються функцією пам'яті, після 
вимикання і включення ліхтаря TIP/TIP CRI  робота відновиться в останньому 
використовуваному режимі.
Короткочасне світіння
При вимкненому світлі натискайте на кнопку включення живлення протягом 2 секунд 
для забезпечення короткочасного світіння при «легкому» налаштуванні, для 
вимикання освітлення відпустіть кнопку. При включеному світлі натисніть і утримуйте 
вимикач живлення протягом 0,6 сек для входу в режим Турбо, при відпусканні 
перемикача налаштування освітлення повертаються в попередній режим.
Прямий доступ до Турбо режиму/режиму низької яскравості
• Натисніть і утримуйте кнопку вибору режиму більше 0,6 секунди, щоб увімкнути 
Турбо режим (360 люмен/240 люмен).
• При вимкненому ліхтарі натисніть і утримуйте кнопку включення живлення більше 
0,6 секунди, щоб увімкнути режим Низької яскравості (1 люмен). 
Примітка: Ліхтар TIP/TIP CRI вимкне Турбо режим через 30 секунд роботи; це 
робиться для того, щоб запобігти його перегрів і захистити вбудований акумулятор. 

Аксесуари
Кліпса, кільце для ключів, брелок

ТУРБО ВИСОКИЙ СЕРЕДНІ Й НИЗЬКИЙ
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46год30хв 6год30хв1год30хв

74м (Максимальна Дальність)

1400cd (Інтенсивність Світлового Потоку)

 IP54 (Клас захисту)

1.5м (Ударостійкість)

ПРИМІТКА: 
Наведені вище дані були 
виміряні у відповідності з 
міжнародними стандартами 
випробування ліхтарів ANSI/
NEMA FL1 з використанням 
вбудованого акумулятора 
об'ємом 500mAh в 
лабораторних умовах. 
Реальні дані можуть 
незначно відрізнятися в 
залежності від індивідуальних  
особливостей застосування і 
факторів навколишнього 
середовища.
Час роботи в Турбо режимі 
розрахований на підставі 
теоретичних арифметичних 
даних.

Інструкція з експлуатації
Включення/Виключення
Натисніть на кнопку включення живлення для включення ліхтаря, натисніть на 
неї ще раз для його вимикання.
Режими
Модель ТIР/ТIР CRI випускається з 2 режимами, користувачі можуть 
перемикати їх на власний розсуд:
Перемикання режимів:
Утримуйте обидва перемикача , поки не заблимає індикатор перемикання 
режимів. 1 миготіння означає "Денний" режим; 2 миготіння означає режим 
"Постійне світіння".
Денний режим:
Світлодіод буде горіти протягом 30 секунд, після чого автоматично 
відключиться в даному режимі, повторне включення світла через 3 секунди 
після автоматичного вимикання активує перемикання з цього режиму в режим 
"Постійне світіння". 
Увага: Денний режим є стандартним режимом, встановлюються по 
замовчуванню
Режим «Постійне світіння»:
Натисніть на перемикач живлення, щоб увімкнути світло, він буде горіти до тих 
пір, поки ви знову не натиснете перемикач живлення.

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

NITECORE UKRAINE

Офіційний сайт: www.nitecore-ua.com 
Вконтакті: www.vk.com/nitecore_ukraine 
Facebook: www.facebook.com/NitecoreUkraineOfficial
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56м (Максимальна Дальність)

810cd (Інтенсивність Світлового Потоку)

 IP54 (Класс защиты)

1.5м (Ударостійкість)

Розміри
Розмір: 60.8мм х 24.5мм х 13.8мм 
Вага: 23.5г (с акумулятором)

Характеристики
TIP

TIPCRI 

1. 3 блимання означають, що рівень заряду вище 50%
2. 2 блимання означають, що рівень заряду нижче 50%
3. 1 блимання означає, що рівень заряду нижче 10% 

Зарядка аккумулятора
1.Підключіть ліхтар TIP/TIP CRI 2017 до джерела 
живлення за допомогою USB-кабелю, як показано на 
малюнку.
Полная зарядка батареї займає приблизно 2 години.
2.Включиться червоний светодиод вбудованого

Технологія ATR
Ліхтарі TIP і TIP CRI оснащені модулем вдосконаленої терморегуляції, що дозволяє 
їм автоматично регулювати свою потужність і підлаштовуватися під температуру 
навколишнього середовища, підтримуючи таким чином оптимальну продуктивність.

Індикація заряду 
Натискання кнопки вибору режиму при вимкненому ліхтарі, включає вбудований 
індикатор заряду батареї, кількість його спалахів приблизно відображає рівень 
заряду акумулятора:

індикатора, сигналізує про те, що батарея 
заряжена. По завершенні процедури зарядки загориться 
зелёный світлодіод.
Примітка: Виконуйте зарядку ліхтаря при блиманні червоного індикатора

Заходи обережності
1.Уникайте прямого попадання світлового променя в очі.
2.Заряджайте батарею в тому випадку, якщо світловий промінь тьмяніє, якщо 
ліхтар перестає реагувати на натискання кнопок, або якщо рівень заряду 
опускається нижче 10%.
3.Упаковка ліхтаря містить дрібні деталі, зберігайте їх подалі від дітей щоб 
уникнути небезпеки задухи.
4.Не розбирайте цей продукт і не вносьте зміни в його конструкцію, такі дії 
призводять до анулювання гарантії .

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:

TIP/TIP CRI 2017
TIP SS/TIP CRI SS
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ТУРБО ВИСОКИЙ СЕРЕДНІ Й НИЗЬКИЙ




