
Інструкція користувача

Особливості
• Налобний ліхтар з окремим відсіком для акумуляторів, спеціально 
призначений для спелеотуризма
• Легкий і довговічний литий моноблочний корпус налобного ліхтаря
• Використовується CREE XM-L2 U2 LED
• Максимальна яскравість до 1 000 люмен
• Пікова інтенсивність до 8 300кд, дистанція світлового променя до 182 
метрів
• З допомогою одного перемикача, можливо керувати 5 рівнями 
яскравості і 3 спеціальними режимами
• Інтегрована технологія Precision Digital Optics Technology забезпечує 
високу ефективність рефлектора
• Високоефективна плата живлення забезпечує тривалість роботи до 
220 годин
• Система заливає світлом створюючи широкий промінь з кутом 90°
• Вдосконалена технологія регулювання температури (ATR)
• Відсік для акумуляторів може служити як портативний зарядний 
пристрій для одночасної зарядки двох акумуляторів
• Зручне кріплення на голові, виготовлене з високоякісного еластичного 
нейлону
• Оптичні лінзи з антивідблискуючим покриттям
• Виготовлений з міцного авіаційного алюминиевого сплаву
• Тверде анодування з алюминиевого сплаву військового класу НАIII
• Вологозахист увідповідності з IP67
• Витримує падіння з висоти до 1,5 метрів

Розміри
Налобний ліхтар НС70:
Розмір: 64мм х 36мм х 56мм 
Діаметр головної частини: 32мм
Вага:97.9г 

Аксесуари 
Кріплення на голову, 2 кліпси

Елементи живлення
ТИП

Номінальна
напруга Сумісність

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

Батарейка літієва CR123 3V Ні

Акумулятор Li-Ion RCR123 3.7V Ні

ТУРБО ВИСОКИЙ СЕРЕДНІЙ НИЗЬКИЙ МІН.

ЛЮМЕН
1000

ЛЮМЕН
550

ЛЮМЕН
240

ЛЮМЕН
65

ЛЮМЕН
1

2год15хв 4год 10год 30год 220ч

182м (Максимальная Дальность)

1.5м (Ударопрочность)

8300cd (Интенсивность Светового Потока)

 

ПРИМІТКА
Наведені вище дані були виміряні у відповідності з міжнародними 
стандартами випробування ліхтарів ANSI/NEMA FL1 з використанням 
елементів живлення Nitecore 2 x 18650 (3.7V, 3400mAh) в 
лабораторний умовах. При реальному використанні дані можуть 
відрізнятися і залежати від обраних елементів і умов застосування.
*Час роботи в Турбо і Високому режимі розраховані теоретично

ПРИМІТКА: Переконайтеся в тому, 
що акумулятори вставлені 
правильно, з дотриманням 
полярності, як показано на малюнку. 
НС70 не буде працювати при 
неправильно вставлених 
акумуляторах. При установці 
одного літій-іонного 
акумулятора 18650. Відсік для 
акумуляторів не буде активований.

Інструкція з експлуатації
Відсік для акумуляторів має три USB порту:
1)Порт для підключення налобного ліхтаря
2)Стандартний USB порт
3)Порт для зарядки акумуляторів
Для використання налобного ліхтаря підключіть дріт ліхтаря до порту для
підключення налобного ліхтаря. Не підключайте дріт до стандартного USB
порту (5В), так як при цьому ліхтар не буде працювати належним чином.
Щоб зарядити відсік для акумуляторів, з'єднайте порт для зарядки
акумуляторів шнуром USB - micro-USB з джерелом живлення USB.
В то час, коли налобний ліхтар НС70 вимкнений, відсік акумуляторів,
можливо використовувати як джерело живлення для інших пристроїв через
стандартний USB порт. Якщо кабель налобного ліхтаря НС70 відключений,
відсік для акумуляторів, можливо використовувати для зарядки двох
пристроїв одночасно через стандартний USB порт і порт для
підключення налобного ліхтаря.

Зарядка
Після установки акумуляторів, для їх зарядки підключіть один кінець USB 
дроту до порту зарядки відсіку для акумуляторів, а інший кінець підключіть 
до USB адаптера або до розетки джерела живлення USB. Під час зарядки 
індикатор живлення у відсіку для акумуляторів буде блимати. Після 
завершення зарядки лампочка індикатора живлення буде горіти постійно. 
Для зарядки двох літій-іонних акумуляторів 18650 (3,7V, 3400mAh) буде 
потрібно 11 годин.
ПРИМІТКА: Якщо джерело живлення володіє достатньою потужністю, відсік 
для акумуляторів буде заряджатися струмом 1 000 мА; Якщо джерело 
живлення не може забезпечувати достатньою потужністю, струм зарядки 
буде автоматично знижений.

Включення/Виключення
Включення: Якщо відсік для акумуляторів відключений, натисніть вимикач 
живлення один раз, щоб увімкнути його. Індикатор живлення почне повільно 
блимати. 
Вимикання: Якщо відсік для акумуляторів включений, натисніть вимикач 
живлення один раз, щоб вимкнути його.

Дякуємо за придбання продукції NITECORE!

HC70

Відсік для акумуляторів: 
Розмір: 110,2мм х 48,5мм х 28мм 
Вага:176,7г 

ПРИМІТКА: HC70 також може працювати від джерела живлення 5V, але режими Турбо і 
Високий - не будуть працювати

Характеристики

IP67 (Водонепроницаемоть и пылезащита)

Про відсік для акумуляторів
Характеристики
Живлення: 5В постійного струму, 1000mA

2.5V Мін (Сумісно з USB портом комп'ютера)
Вихідна напруга: Гніздо підключення налобного ліхтаря 8.4V Макс / 5V 
± 5%, Стандартний USB порт 5В ± 5%
Вихідний струм: 2.1А Макс

Установка акумуляторів
Вставте два літій-іонних акумулятора 18650 як показано на малюнку. 
Після установки закрийте відсік для акумуляторів кришкою, поверніть 
ключ, прикріплений на кришці акумуляторного відсіку, по годинниковій 
стрілці (як показано на малюнку).

Порт для підключення ліхтаря 

Індикатор живлення

Порт для зарядки акумуляторів 

Загальний USB-вихід (5V)



Дякуємо за придбання продукції NITECORE!

ПРИМІТКА: Прохання вимикати відсік для акумуляторів в тому 
випадку, якщо він не використовується. Якщо він не 
використовується як джерело живлення протягом 12 годин, відсік для 
акумуляторів автоматично вимкнеться. Якщо він покладений в 
рюкзак або в інше місце для тривалого зберігання, вийміть 
акумулятори, щоб уникнути випадкового включення або витоку 
електроліту. 

Поради по використанню
В відсіку для акумуляторів є 3 індикатора живлення. Коли відсік для 
акумуляторів включений, індикатор живлення повільно блимає, щоб 
повідомити користувача про включення.

(1)3 індикатора повільно блимають, показуючи, що акумулятори
заряджені повністю
(2)2 індикатора повільно блимають, показуючи, що залишок заряду
становить близько 70%
(3)1 індикатор повільно блимає, показуючи, що залишок заряду
становить близько 35%

Про налобний ліхтар
Інструкція по експлуатації
Включення: Підключіть налобний ліхтар
до USB порту, котрий призначений для 
його підключення (режими «Турбо» і 
«Висока яскравість» не будуть 
працювати, якщо ліхтар підключений до 
стандартного USB порту) 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Бережіть очі 
від прямого попадання світла

Включення/Виключення
Перед використанням налобного ліхтаря переконайтеся, що відсік 
для акумуляторів включений.
Включення: Після підключення до відсіку для акумуляторів налобний 
ліхтар автоматично буде працювати в раніше використаному режимі.
Натисніть і утримуйте вимикач налобного ліхтаря до тих пір, поки 
світло не загориться, після цього ліхтар буде працювати в раніше 
використаному режимі. 
Вимикання: натисніть і утримуйте вимикач налобного ліхтаря, щоб 
вимкнути світло, або натисніть вимикач живлення у відсіку для 
акумуляторів, щоб вимкнути світло.
Прямий доступ до режиму низької яскравості: при вимкненому 
світлі натисніть вимикач налобного ліхтаря, щоб перейти в режим 
низької яскравості.
Прямий доступ до режиму «Турбо»: при вимкненому світлі 
натисніть і утримуйте вимикач налобного ліхтаря протягом 1,5 секунд 
і потім відпустіть.
Примітка: Відсік для акумуляторів автоматично включається при 
установці акумуляторів. Компанія Nitесоге рекомендує вимикати 
відсік акумуляторів перед підключенням НС70, щоб уникнути 
випадкового попадання світла на очі.

Зміна рівнів яскравості
При включеному світлі натискайте перемикач налобного ліхтаря, щоб 
міняти режими яскравості «Мінімальна-Низька-Середня-Висока-
Турбо». (НС70 запам'ятовує раніше використовуваний рівень 
яскравості і повертається до нього при наступного включенні)

Спеціальні режими
При вимкненому світлі двічі швидко натисніть перемикач налобного 
ліхтаря, щоб увімкнути попереджувальний сигнал. Після включення 
попереджувального сигналу натисніть перемикач кілька раз, щоб 
переключитися в режими «SOS-Маяк-Попереджувальний сигнал». 
Просто натисніть і утримуйте перемикач, щоб вийти. (Спеціальні 
режими при цьому не запам'ятовуються)

Вдосконалена технологія 
регулювання температури (ATR)
Завдяки модулю вдосконаленої технології регулювання температури 
НС70 регулює яскравість і адаптується до навколишнього 
середовища, забезпечуючи оптимальну продуктивність.

Заміна акумуляторів
Заряджайте акумулятори, якщо яскравість зменшується, або якщо 
режими «Турбо» і «Висока яскравість» не працюють.

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

NITECORE UKRAINE

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




