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Інструкція користувача

Особливості
• Ліхтар з окремим блоком для елементів живлення, з живленням від 
батарейок 4xAA
• Конструкція з литого під тиском алюмінієвого сплаву
• Використовує світлодіод CREE XM-L2 U2 для максимальною 
потужностю 1000 люмен
• Інтенсивність потоку до 8300cd і відстань променя до 182 метрів
• Один перемикач контролює 5 рівнів яскравості і 3 спеціальних режимів
• Інтегрована технологія прецизиційної цифрової оптики для 
екстремальної відбивної здатності
• Високопродуктивна постійна схема забезпечує час роботи до 430 годин
• Похилий механізм забезпечує регулювання 180° для багатогранного 
підсвічування
• Система освітлення забезпечує широкий кут променя 90°
• Інтелектуальна функція пам'яті
• Технологія розширеного регулювання температури (ATR)
• Зручна головна пов'язка, виготовлена з високоякісного еластичного 
нейлону
• Оптичний об'єктив з антивідблискуючим покриттям
• Виготовлений з міцного алюмінієвого сплаву
• Жорстке анодування по військовому класу HAIII
• Захист у відповідності стандарту IP66
• Ударостійкість до 1,5 метрів

Дякуємо за придбання продукції NITECORE!

Характеристики

Аксесуари
Налобна повязка 
2 х кабельних кріплення

Розміри
Розмір ліхтаря: 64мм х 36мм х 56мм 
Діаметр голови: 32мм
Розмір блоку: 70мм х 26.3мм х 67.3мм 
Вага: 126.7г (без батарей)

Елементи живлення

HA40

NITECORE - Ukraine

Офіційний сайт: www.nitecore-ua.com 
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1. Прикріпіть підголівник до ліхтаря, як показано на малюнку (1), спочатку 
зсунувши смугу вниз до нижньої частини прорізу, а потім закріпивши 
верхній край під верхнім слотом, як показано на малюнку (2). І прикладіть 
під кріплення спочатку зрушуючи смугу вниз до батарейного блоку, як 
показано на малюнку вище.

Включення/Вимикання
Включення: Коли світло вимкнене, натисніть і утримуйте кнопку ліхтаря протягом 
0,5 секунд, і ліхтар увійде в раніше використовуваний режим.

Вимикання: Коли світло включене, натисніть і утримуйте кнопку ліхтаря, щоб 
вимкнути світло. 

Прямий доступ до Мінімального режиму: коли світло вимкнене, натисніть на 
кнопку ліхтаря, щоб перейти в Мінімальний режим.

Прямий доступ до Турбо режиму: коли світло вимкнене, натисніть і утримуйте 
кнопку ліхтаря протягом 1,5 секунд, щоб перейти в Турбо режим.

Рівні яскравості
Коли ліхтар включений, натисніть  на кнопку ліхтаря, щоб перемикатися між 
режиму «Мінімальний - Низький - Середній - Високий - Турбо». HA40 запам'ятовує  
раніше використовуваний рівень яскравості. Коли світло вимкнене, натисніть і 
утримуйте кнопку ліхтаря протягом 0,5 секунди, і він повернеться до раніше 
використовуваного рівню яскравості).

Спеціальні режими (Попереджувальний сигнал/
SOS/Маяк)
Коли світло вимкнене, виконайте подвійне натискання на кнопку ліхтаря, щоб 
увімкнути Попереджувальний сигнал. Після того, як Попереджувальний сигнал 
включений, натискайте на кнопку щоб перемикатися між «SOS - Маяк - 
Попереджувальний сигнал». Натисніть і утримуйте кнопку, щоб вийти. (Спеціальні 
режими НЕ можуть бути збережені)

Технологія регулювання температури (ATR)
Технологія точного регулювання температури (ATR) дозволяє динамічно 
регулювати яскравість. Це запобігає пошкодженню від перегріву і подовжує службу 
ліхтаря.

Зарядка Елементів Живлення
Елементи живлення повинні бути замінені або заряджені, якщо світло 
становится тьмяним, або ліхтар перестає відповідати на запиты.

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:
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ПРИМІТКА
Наведені вище дані були виміряні у відповідності з міжнародними 
стандартами випробування ліхтарів ANSI/NEMA FL1 з використанням 
чотирьох елементів живлення типу АА (1.2V, 2450mAh) і чотирьох 
лужних батарейок AA (1.5V) в лабораторний умовах. При реальному 
використанні дані можуть відрізнятися і залежати від обраних елементів 
і умов застосування.
* Час роботи в Турбо і Високому режимі, розрахований на основі 
теоретичної арифметики.
Інструкція по експлуатації
Збірка налобной пов'язки

Верхня частина пов'язки

Основна частина пов'язки

2. Відрегулюйте кріплення. 
3. Встановіть USB - кабельні пряжки, 
щоб зафіксувати кабель на пов'язці, як 
показано на схемі (3). 
4. Вставте один кінець верхньої дужки 
в утримувач ліхтаря, а інший кінець в 
акумуляторний блок.

Встановлення елементів живлення
Зніміть кришку з силікону і встановіть чотири батарейки АА, дотримуючись 
позитивних і негативних позначок на корпусі елемента живлення. Після 
установки закрийте корпус силіконової кришкою.
ПРИМІТКА
• Переконайтеся, що елементи живлення вставлені правильно, дотримуючись 
позитивних і негативних знаки, зазначених в корпусі акумулятора. HA40 не буде 
працювати з неправильно вставленими елементами живлення.
• Уникайте прямого попадання в очі.
• Коли він переноситься в рюкзаку або тривало зберігається, витягніть усі 
елементи 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




