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Інструкція користувача

Особливості
• Світлодіод CREE XP-G (R5)
• Максимальний світловий потік 120 люмен

Високоефективний цифровий драйвер
• Максимальний час роботи становить 60 годин
• 3 запрограмированных рівня яскравості
• Активна система регулювання яскравості з функція автоналаштування

Плавне включення і режим низької освітленості для
повсякденного використання

• Стійкий на торці

Управління режимами
Ліхтар включиться в наступному режимі:

•  Максимальний - якщо перед включенням розташований паралельно підлозі
•  Середній - якщо перед включенням розташований головою вниз на 45°
•  Низький - якщо перед включенням розташований головою вниз

Дякуємо за придбання продукції NITECORE!

Примітка: Наведені вище дані 
були виміряні у відповідності з 
міжнародними стандартами 
випробування ліхтарів 
ANSI/NEMA FL1 з використанням 
акумулятора 1 x AA Ni-Mh 
(1.2V, 2500mAh) в лабораторних 
умовах. Реальні дані можуть 
незначно відрізнятися в 
залежності від типу елементів 
живлення, індивідуальних 
особливостей застосування і 
факторів навколишнього 
середовища.

Час роботи
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ВИСОКИЙ СЕРЕДНІЙ НИЗЬКИЙ

ЛЮМЕН
20

ЛЮМЕН
120

ЛЮМЕН
6

700cd (І нтенсивність Світлового Потоку)

53м (Максимальна Дальність)

 IPX-8, 2м 
         (Вологозахист та занурення)

1.5м (Ударостійкість)

ALL-ROUND Flashlight Expert

Аксесуари 
Кільце для носіння на ключах, 
ущільююче кільце

Розміри
Довжина: 81мм (3.2”)
Діаметр голови: 19.8мм (0.78”) 
Діаметр корпуса: 17.5мм (0.7”) 
Вага: 26г (0.92oz)(без батарей)

Елементи живлення
ТИП

Номінальна
напруга Використання

Батарейка АА AA 1.5V Так (Рекомендується)

Акумулятор АА AA 1.2V Так (Рекомендується)

Батарейка АА (Li-Ion) L91 1.5V Так (Рекомендується)

Батарейка LiFePO4 14500 3.2V Так

Акумулятор (Li-ion) 14500 3.7V Ні (Заборонено)

ВИСОКИЙ

СЕРЕДНІЙ

НИЗЬКИЙ

Інструкція
Встановлення елементів живлення 
Вставте один сумісний елемент живлення АА

Увага!
Переконайтеся, що елемент живлення встановлений позитивним (+) полюсом 
вперед (до голови), інакше ліхтар НЕ включиться.

Включення/Вимикання
Включення: Повертайте голову ліхтаря за годинниковою стрілкою до 
включення. Выключение: Повертайте голову ліхтаря проти годинникової 
стрілки до вимикання.

Примітка:
1. Кожного разу перед включенням SENS AA вбудованим

акселерометром визначає кут нахилу ліхтаря і включає відповідний
режим.
2. Після того, як ліхтар включений, акселерометр відключається, щоб

уникнути зміни яскравості при зміні кута нахилу ліхтаря.

Технологія активної зміни яскравості
Коли ліхтар вимкнений, розташуйте його головою вгору і включіть. З 
включенням у ліхтаря активується функція активної зміни яскравості. 
Акселерометр, вбудований в SENS AA, буде постійно визначати кут нахилу 
ліхтаря і вбудований мікро-комп'ютер буде встановлювати відповідний 
режим яскравості. Наприклад, коли ліхтар буде находитися в 
горизонтальному положенні, мікро-комп'ютер встановить максимальний 
режим яскравості; якщо його опустити вниз - мікро-комп'ютер автоматично 
зменшить яскравість для збереження заряду елемента живлення, що 
збільшить загальний час роботи SENS в 5-8 раз.

Примітка: 
1.  При переході від низького режиму до високого яскравість буде

змінюватися швидко, що дозволить швидко висвітлити далекі об'єкти.
2.  При переході від високого режиму до низького яскравість буде

змінюватися повільно, що дозволить очам краще адаптуватися до
зменшення освітлення.

Обслуговування
Кожні 6 місяців слід протирати різьбове з'єднання чистою тканиною і 
наносити тонкий шар силіконового мастила.

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 послуги NITECORE®, будь
ласка, зв'яжіться з вашим національним дистрибьютором NITECORE® або
надішліть електронного листа за адресою: info@nitecore-ua.com

NITECORE - Україна

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

У випадку будь-яких змін в даному товарі (технічні характеристики, гарантійні умови та 
ін.) інформаційна перевага мається на сайті www.nitecore-ua.com

• Зручне управління однією рукою
• Сумісний з батарейками і Li-Ion акумуляторами
• Захист від зворотної полярності
• Оснащений вбудованою лінзою
• Корпус з аерокосмічного алюмінієвого сплаву
• Жорстке анодування військового типу HAIII
• Спеціальні ромбичі насічки для кращого хвату
• Вологозахист відповідає стандарту IPX-8 (занурення до 2-х метрів)

•

•




