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Інструкція користувача

Особливості
• Багатофункціональний суцільнометалевий перезаряджаємий налобний ліхтар
• Спеціально розроблений для активного відпочинку, пішохідного, гірського 
туризму, турпоходів
• Світлодіод CREE XM-L2 U2 дає максимальне освітлення в 1000 люмен
• Оснащений допоміжним освітлювачем з високим індексом передачі кольору білого 
світла (CRI> 90) і червоного світла
• Технологія високоточної цифрової оптики забезпечує максимальну ефективність 
відбивача
• Максимальна яскравість променя до 3000cd, максимальна дальність світлового 
променя до 110 м
• Високоефективний постійний ланцюг забезпечує максимальний час роботи до 800 
годин
• 7 рівнів яскравості і 4 спеціальних режиму
• Функція інтелектуальної пам'яті (спеціальні режими не запам'ятовуються)
• Інтелектуальний ланцюг зарядки батарей Li-ion (через зарядний порт micro-USB)
• Система прожекторного освітлення дає ширину світлового променя 100°
• Технологія удосконаленого регулювання температури
• Механізм управління кутом нахилу забезпечує регулювання до 180°
• Індикатор живлення показує напругу батареї (точність до 0,1 В)
• Захист від неправильної полярності при установці батарей
• Зроблено з посиленого алюмінієвого сплаву авіаційного зразка
• Посилений алюмінієвий сплав НАIII армійського зразка з твердим анодованим 
покриттям
• Водонепроникність класу IPX8 (занурення до 2 метрів)
• Удароcтійкість до 1,5 м

Дякуємо за придбання продукції NITECORE!

Характеристики

Аксесуари
Ущільнювальне кільце, 
акумулятор NL1834 (3400mAh), 
кабель USB, налобна пов'язка, 
кріплення для ліхтаря

 Розміри
Габаритні розміри: 82.7 х 33.3 х 26.7мм 
Діаметр блоку: 18.3мм
Вага: 62.7г

HC65

NITECORE - Ukraine

Офіційний сайт: www.nitecore-ua.com 
Вконтакті: www.vk.com/nitecore_ukraine 
Facebook: www.facebook.com/NitecoreUkraineOfficial
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ПРИМІТКА
Наведені вище дані були виміряні відповідно до міжнародних стандартів випробування 
ліхтарів ANSI / NEMA FL1 з використанням елементів живлення Nitecore 1 x 18650 
(3.7V, 3400mAh), і 2 x CR123 (3V, 1700mAh) в лабораторний умовах. При реальному 
використанні дані можуть відрізнятися і залежати від обраних елементів і умов 
застосування.
* Час роботи в Турбо режимі, розраховане на основі теоретичної арифметики.
Інструкція з експлуатації
Установка батарей
Установка елементів живлення
Встановіть елементи живлення, як показано нижче: 
УВАГА:
1. Переконайтеся, що батарейки вставлені 
правильно, з дотриманням полярності; 
полюса позначені всередині відсіку. Ліхтар 
НС65 не працює, якщо елементи живлення 
вставлені неправильно.
2. Уникайте прямого контакту з очима.
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Основне світло
Включення / Виключення
Виріб має двопозиційний перемикач живлення (як в затворі фотоапарата). 
Перемикання між різними функціями залежить від ступеня натискання на перемикач.
Включення: Коли ліхтар не горить, натисніть перемикач повністю до кінця, щоб 
включити основне світло і активувати режим, використаний останнім. 
Вимкнення: Коли ліхтар горить, натисніть перемикач повністю до кінця, щоб 
вимкнути основне світло.
Зміна рівня яскравості
Коли основне світло увімкнено, натисніть перемикач до половини, щоб перемикатися 
між режимами «Мінімальний-Низький-Середній-Високий-Турбо». (Ліхтар НС65 
запам'ятовує останній використаний рівень яскравості і повертається до нього при 
включенні).

Додаткове світло
Підсвічування CRI світлодіодом:
Включення: Коли світло не горить, натисніть перемикач до середини і утримуйте 
0,6с, щоб включити допоміжне біле підсвічування. Вимкнення: Коли світло горить, 
натисніть перемикач повністю до кінця, щоб його вимкнути.
Додаткове червоне світло і червоне миготливе світло:
Включення: Коли світло не горить, натисніть перемикач повністю до кінця і 
утримуйте 0,6 с, щоб включити червоне підсвічування.
Вимкнення: Коли червоне підсвічування горить, натисніть перемикач повністю до 
кінця, щоб її вимкнути.
Коли червоне підсвічування горить, натисніть перемикач повністю до кінця, щоб її 
вимкнути.
Коли червоне підсвічування горить, натисніть перемикач до середини, щоб 
перемикатися між червоною попереджувальної підсвічуванням і червоним 
підсвічуванням.

• Коли основне світло не горить, швидко натисніть перемикач повністю до кінця 
два рази, щоб включити режим «Турбо».
• Коли основне світло горить, натисніть перемикач до середини і утримуйте 0,6 с, 
щоб включити режим «Турбо»; натисніть перемикач до середини, щоб 
повернутися до останнього використаного режиму.

Спеціальні режими (Строб/Маяк/SOS)
Коли основне світло або додаткове освітлення горить, натисніть перемикач повністю до 
кінця і утримуйте 0,6с, щоб включити Строб. Після включення Стробу, постукайте злегка 
по перемикачу, щоб перемикатися між режимами «SOS-Маяк-Строб». Натисніть і 
утримуйте перемикач до кінця, щоб вийти з перемикання режимів.

Вдосконалене регулювання температури (ATR)
Модуль вдосконаленого регулювання температури дозволяє НС65 регулювати яскравість 
і адаптуватися до умов навколишнього середовища, підтримуючи оптимальну 
продуктивність.

Визначення положення
Коли ліхтар вимкнений, натисніть перемикач до середини, щоб включити покажчик місця 
розташування. Блакитний індикатор близько до додаткового світла буде блимати кожні 2 
секунди, щоб позначити місце розташування приладу. Це допомагає користувачеві знайти 
НС65. Коли НС65 повністю заряджений, він може працювати 6 місяців з активованим 
індикатором розташування і 12 місяців в режимі очікування, якщо індикатор відключений. 
Увімкніть ліхтар знову, щоб вимкнути функцію визначення положення.

Індикація заряду батарей
Кожен раз, коли встановлюється новий елемент живлення, блакитний індикатор показує 
його напругу (з точністю ± 0,1 В). Наприклад, коли напруга батареї на максимумі в 4,2В, 
індикатор живлення блимає 4 рази, після чого слід пауза в 1,5с, і потім наступні 2 
миготіння перед переходом в режим очікування.
Різну напругу представляє відповідний залишився рівень заряду батареї:Элементы питания

Елемент живлення

Прямий доступ до Турбо режиму

Зарядка елементів живлення
• Прилад НС65 може перезаряджати
захищені батареї типу 18650 Li-ion 
за допомогою вбудованого USB-
кабелю. Для цього необхідно
відкрутити кінцеву кришку і
встановити захищений елемент
живлення 18650 Li-ion, підключити
один кінець USB-кабелю в USB-порт
приладу НС65, а інший кінець в
універсальний USB-порт, як
показано на зображенні. при
нормальних умовах зарядки
блакитний індикатор буде блимати
кожні 1,5 с. коли зарядка
закінчена, НС65 автоматично
зупиняє зарядку, і блакитний
індикатор починає горіти рівним
світлом. Якщо виявлена   проблема
(Пошкоджена батарея, що не 
дотримана полярність), НС65 припиняє
зарядку, а індикатор почне швидко
блимати.
• Цикл повної зарядки повністю розрядженого батареї 18650 Li-ion триває приблизно 7 
годин.
• В процесі зарядки натисніть перемикач до половини, блакитний індикатор почне 
блимати, відображаючи рівень напруги (див. «Індикація заряду батарей»); знову 
натисніть перемикач до половини, щоб зупинити відображення.

Гарантійне обслуговування
Вся продукція  NITECORE® має гарантію якості. От  римана набута або 
пошкоджена / дефектна продукція  під  лягає обмін  у через міс  цевого 
дистриб'ютора/дилера протягом 14 днів  зі дня покупки. Піс  ля закін  чення 14 днів  
зі дня покупки усі дефектні/  несправні вироби NITECORE® будуть від  ремонтовані 
безкоштовно протягом 60 міс  яців  зі дня покупки. Піс  ля закін  чення 60 міс  яців  
поширюєт  ься обмежена гарантія  , покриває витрати на оплату праці і 
обслуговування, але НЕ вартіс  ть аксесуарів  і запасних частин. Гарантія  повніс  тю 
анулюєт  ься в кожному з наступних випадків  :
1. Виріб(оби) розбиті, перетворені і/або замінені сторонніми особами.
2. Виріб(оби) пошкоджені з-за їх неправильного викоіристання.
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




