
Інструкція користувача

Інструкція по експлуатації
• Підводний ліхтар, спеціально призначений для занять підводним спортом
• Використовує світлодіод CREE XP-L НІ V3 з максимальною потужністю 
1000 люмен
• Вбудована функція червоного світла забезпечує допоміжне підсвічування 
для підводного фотографування
• Поєднання "Технології кришталевого покриття" з "Технологією 
високоточної цифрової оптики" для максимальної ефективності рефлектора
• Пікова інтенсивність світлового променя до 12 400cd при максимальній 
дальності до 223 метрів
• Високоефективна плата живлення постійного струму забезпечує 
максимальний час роботи до 9 годин
• Вбудоване різьблення для кріплення до аквалангу
• Захист від зворотної полярності.
• Загартоване міцне мінеральне скло з антивідблискуючим покриттям.
• Ліхтар виготовлений з авіаційного алюмінієвого справу з твердим 
анодуваним покриттям НАIII, застосовуваного у військовій промисловості
• Вологозахист відповідає стандарту IPX8 при можливості занурення на 
глибину до 30 метрів
• Ударостійкість при падінні з висоти до 1,5 метрів
• Є можливість встановлювати ліхтар на торцеву частину

Розміри
Довжина: 133.1мм 
Діаметр головної частини: 34мм 
Діаметр корпуса: 25.4мм 
Довжина кріплення: 8мм
Загальна довжина: 300мм(включно 
кріплення)
Вага:143.1г(без акумулятора)

Елементи живлення
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Акумулятор Li-ion 18650 3.7V Так (Рекомендується)
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1.5м (Ударостійкість)

Дякуємо за придбання продукції NITECORE!

DL10

Аксесуари
Кріплення для акваланга, 
ремінець для кріплення 
при зануренні, запасне 
ущільнювальне кільце х 5 
(в тому числі 4 для 
ліхтаря і 1 для покажчика) 

Характеристики

Так (Рекомендується)Батарейка літієва CR123 3V

Так (Рекомендується)Батарейка Li-ion RCR123 3.7V
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Установка акумуляторів 
Встановіть акумулятори 
так, щоб їх позитивні 
полюса були спрямовані 
вперед, 
як показано на малюнку. 
Примітка. 
1.Переконайтеся в тому, 
що позитивний полюс 
акумулятора (+), 
направлений в сторону 
головної частини ліхтаря. 
Ліхтар DL10 не буде 
працювати, якщо 
акумулятори 
встановлені 
неправильно.
2.Уникайте прямого попадання променя в очі.
3.Якщо ліхтар DL10 зберігається в рюкзаку або якщо їм не користуються 
протягом тривалого часу, компанія Nitecore рекомендує вийняти з відсіку усі 
акумулятори для запобігання випадкового включення ліхтаря, або витоку 
електроліту.  

Особливості

IPX8, 30м (Вологозахист і занурення)

ПРИМІТКА
Наведені вище дані були виміряні у відповідності з міжнародними 
стандартами випробування ліхтарів ANSI/NEMA FL1 з 
використанням елементів живлення Nitecore 1x18650 (3.7V 
3400mAh, 2xCR123 (3V, 1700mAh) в лабораторний умовах. При 
реальному використанні дані можуть відрізнятися і залежності від 
обраних елементів і умов застосування.
* Час роботи в режимі Високий білого світла розраховане на основі 
теоретичної арифметики.

БІЛЕ СВІТЛО ЧЕРВОНЕ СВІТЛО

Перемикач 2
Перемикач 1

Включення/Виключення
Включення: Натисніть і утримуйте перемикач 1, щоб увімкнути біле світло і 
режим Високої яскравості; Натисніть і утримуйте перемикач 2, щоб увімкнути 
червоне світло. Біле світло і червоне світло можуть включатися одночасно.
Вимикання: При включеному білому світлі натисніть і утримуйте перемикач 
1, щоб вимкнути біле світло; а при включеному червоному світлі натисніть і 
утримуйте перемикач 2, щоб вимкнути червоне світло.

Рівні яскравості
Біле світло: Можуть бути обрані два рівня яскравості. При включеному 
білому світлі натисніть перемикач 1, щоб змінити ступінь яскравості. 
Червоне світло: Можуть бути обрані два рівня яскравості. При включеному 
червоному світлі натисніть перемикач 2, щоб змінити ступінь яскравості.

Спеціальний режим (Строб)
Незалежно від того, включений або вимкнений ліхтар DL10, натисніть і 
утримуйте одночасно перемикачі 1 і 2, щоб перейти в режим стробоскопа. 
Натисніть будь-який перемикач для виходу і повернення в раніше 
використовуваний режим.

ATR (вдосконалене регулювання 
температури)
Завдяки модулю вдосконаленого регулювання температури ліхтар DL10 
регулює власну потужність і підлаштовується до умов навколишнього 
середовища, підтримуючи оптимальні експлуатаційні показники.

Заміна акумуляторів
Заміну акумуляторів слід виробляти в наступних випадках: Біле 
світлодіод швидко блимає протягом 2 секунд, а потім автоматично 
знижується його яскравість.
ПРИМІТКА: Перед вилученням або заміною акумуляторів переконайтеся 
в тому, що поверхня ліхтаря суха.

NITECORE UKRAINE

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

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






