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FLS360 
Особливості
• Автономна освітлювальна система на 360°
• Працює на світлодіодах CREE XM-L2
• Ультра-висока потужність до 22000 люмен
• Максимальна інтенсивність потоку 201,200 cd і відстань до 897 метрів
• Підходить для зовнішнього освітлення, будівельного майданчика, або інших 
областей, які потребують широкого висвітлення
• Технологія Кристалічного покриття в поєднанні з «Precision Digital Optics 
Technology» для екстремальної продуктивності відбивача
• Вбудована високоефективна схема забезпечує максимальний час роботи 40 
годин
• Доступні 4 рівня яскравості
• Система включає в себе штатив і телескопічні ніжки
• Максимальна висота підйому до 3,8 м, відповідає вимогам для використання 
в різних ситуаціях
• Вбудований OLED-дисплей показує рівень яскравості, напругу акумулятора, 
час роботи і т. Д.
• Корпус з аерокосмічного алюмінієвого сплаву

Аксесуари
Зарядний адаптер, 
високоякісний і 
портативний 
нейлоновий мішок,
3 x діффузорних лінзи

 Характеристики

ПРИМІТКА. Дані можуть відрізняться при використанні в умовах 
реального часу через різнi умови навколишнього середовища.

Відкриття FLS360

3. Потім, відштовхуючись від необхідності, встановіть розсіювачі на наявні 
панелі за допомогою магнітного кріплення.
4. Розгорніть штатив, на всіх кінцях трипода є фіксатори ніжок.
Витягніть штатив відштовхуючись від необхідності, послабивши засувки ніжок в 
напрямку проти годинникової стрілки, і на бажаній довжині, загвинтіть ножні 
замки за годинниковою стрілкою. Після розгортання використовуйте анкерне 
кріплення, щоб зафіксувати FLS360 на землі, як показано на схемі (4) і (5).

На кінці кожної ноги є знімна регулювальна пластина, яка може регулюватися в 
залежності від місцевості. Після розбирання можна встановити трипод на м'яку 
поверхню (пісок, грунт), як показано на схемі (6).

5. Відрегулюйте телескопічну ніжку. На 
телескопічній ніжці є 3 ручки регулювання, 
звільніть ручку 1 проти годинникової 
стрілки, щоб подовжити ніжку і затягнути 
ручку за годинниковою стрілкою. Щоб 
продовжити, звільніть ручку 2 і ручку 3 
послідовно, а потім затягніть їх.

6. Анкерне кріплення знаходиться нижче 
батарейного відсіку. У разі сильного вітру 
приєднайте мішок з піском (або вагу не 
менше 5 кг) до анкерного кріплення, щоб 
зробити FLS360 більш стійкою.

2. Коли FLS360 включена, освітлювальна голова виділятиме тепло. Будь ласка, 
тримайтеся на відстані не менше 0,5 метра від неї.
3. Коли FLS360 використовується протягом тривалих часу, не торкайтеся до
освітлювальної голови для уникнення отримання опіку. Після використання 
FLS360 повинна охолонути перед зберіганням.
4. Уникайте прямого впливу на очі.
5. Діти у віці до 18 років повинні перебувати під наглядом дорослого при 
використанні FLS360.

Освітлювальна голова

Нахиляєме з'єднання

Телескопічна ніжка

Ручка регулювання 1

Ручка регулювання 2

Ручка регулювання 3
Дисплей

Кнопка 
вимикання

Зарядний порт

Замки для ніжок

Вирівнююча поверхня

Анкерне кріплення

Інструкція
користувача

Розміри 0,22м х 1.02м
Вага 13кг

Яскравість

Турбо
Високий
Середнiй
Низький

200W
75W
33W
15W

22000 люмен

10000 люмен

5500 люмен

2000 люмен

Ємність 
аккумулятору

600W (48 х 18650  (3400mAh))

Час
зарядки  8 годин

Зарядний
пристрій

AC Вхід 100 ≈ 240V
DC Вихід 15V/19A

Висота
Макс.
Мiн.

3.8м
1.02м

Турбо
Високий
Середнiй
Низький

Час
роботи

3год
8год

18год
40год 

Напруга                       11.1V

Захист FLS360 IP66

Захист зарядного 
пристрою IP67

1. Встановіть FLS360 по вертикалі на рівну поверхню і 
відкрийте нейлоновий мішок, як показано на схемі (1).
2. Відрегулюйте освітлювальну голову, яка виконана з 
трьох панелей. Світлові панелі є лаштованими (в радіусі 
360 °), як показано на схемі (2). Кут можна регулювати за 
допомогою нахиляючогося з'єднання, як показано на 
схемі (3).

Спрямоване світлоОсвітлення
360°

Складений Розкладений Фіксування 
до землі

Силіконове 
Фіксаційне
кільце

Ручка регулювання 1 

Ручка регулювання 2 

Ручка регулювання 3

Включення / Виключення
Включення: Коли FLS360 вимкнена, натисніть кнопку живлення, щоб перейти в 
режим Низький. В цей час на екрані OLED відображається поточний режим і 
потужність, приблизно через 2 секунди він відображає напругу акумулятора, час 
роботи і залишок рівня живлення. Загориться синій індикатор живлення. 
Вимкнення: Коли FLS360 включена, натисніть і утримуйте перемикач живлення, щоб 
вимкнути світло. В цей час на екрані OLED відображається напруга батареї і залишок 
рівня заряду, і гасне приблизно через 10 секунд. Синій індикатор живлення буде 
блимати.

Попередження:
1. Робоча температура: -20 °C ~ 60 °C, коли температура робочого середовища 
нижче -20 ° C, будь ласка, помістіть її в робочу температурну середу на півгодини 
перед використанням.

Зміна яскравості
FLS360 включається в режимі Низький, торкніться перемикача живлення, для 
перемикання режимів яскравості в циклічному порядку

«Низький - Середній - Високий - Турбо».

Блокування / Розблокування
Коли світло вимкнене, натисніть і утримуйте перемикач живлення більше 2 
секунд для блокування, і синій індикатор згасне. У стані блокування 
запобігається випадкова активація і споживається трохи енергії. При включенні 
режиму блокування синій індикатор в перемикачі загориться і згасне через 2 
секунди. Щоб розблокувати, натисніть і утримуйте перемикач живлення більше 
2 секунд.

• Підключіть один кінець адаптера змінного струму в зарядний порт, а інший кінець - 
до розетки (спеціальні автомобільні адаптери не є обов'язковими).
• Коли FLS360 вимкнений під час зарядки, максимальний
ток зарядки становить 10А.
• Коли FLS360 включений під час зарядки, ток зарядки становить 3А.
• При зарядці через автомобільний адаптер зарядний струм складає 3А. Під час 
зарядки режими Турбо і Високий недоступні.
ПРИМІТКА. Перед зарядкою FLS360 через автомобільний адаптер необхідно 
запустити автомобіль.

Заряджання

Індикація під час зарядки
Iндикатор OLED дисплей

Блимає Напруга акумулятора

Напруга акумулятора

Рівень заряду

Повний рівень заряду 

ERROR

Постійне світіння

Швидко блимає

Заряджання
Повна зарядка

ПОМИЛКА
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®

Захист
• Вбудований акумулятор має схему захисту, щоб запобігти акумулятор від 
перевантаження, надмірного розряду, перевантаження по струму і короткого 
замикання.
• Коли напруга батареї низька, FLS360 автоматично знижує потужність, щоб 
захистити акумулятор.
• Якщо одна світлова панель відключилася через несправність в режимі 
Турбо, FLS360 автоматично зменшить свою потужність до Високого режиму; 
якщо дві світлові панелі відключені через несправність в режимі Турбо або 
Високий, FLS360 автоматично зменшить свою потужність до режиму 
Середній.

Зберігання
• Вимкніть FLS360.
• Після того, як FLS360 вимкнений, почекайте 10-20 хвилин і складіть, поки 
температура освітлювальної голови не знизиться.
• Складіть телескопічну ніжку. Утримуючи ніжку над ручкою регулювання 3, 
потім звільніть її, складіть ніжки, а потім затягніть регулювальну ручку 3. 
Аналогічним чином відрегулюйте довжину інших ніжок за допомогою ручки 2 і 
ручки 1.
• Складіть освітлювальну голову. Налаштуйте освітлювальну голову на 0 °, як 
показано на малюнку (3); Налаштуйте 3 світлових панелі на 360 °.
• Складіть трипод.
• Помістіть його в переносну сумку з нейлону.

1.  Виріб (и) розбиті, перетворені і / або замінені сторонніми особами.
2.  Виріб (и) пошкоджені через їх неправильне використання.
3.  Виріб (и) пошкоджені в результаті протікання елементів живлення
Для отримання новітньої інформації про продукцію та послуги NITECORE®, 
будь ласка, зв'яжіться з вашим національним дистриб'ютором NITECORE® 
або надішліть листа електронною поштою за адресою: info@nitecore-ua.com
У разі будь-яких змін до складу даного товару (технічні характеристики, 
гарантійні умови і ін.) Інформаційну перевагу має сайт www.nitecore-ua.com. 

Гарантійне обслуговування
Вся продукція NITECORE® має гарантію якості. Пошкоджені зарядні пристрої 
підлягають обміну через місцевого дистриб'ютора / дилера протягом 14 днів з дня 
покупки. Після закінчення 14 днів з дня покупки зарядний NITECORE® буде 
відремонтовано безкоштовно протягом 12 місяців з дня покупки. Після закінчення 
12 місяців поширюється обмежена гарантія, що покриває витрати на оплату праці 
та обслуговування, але не вартість аксесуарів і запасних частин. Гарантія повністю 
анулюється в кожному з наступних випадків:

NITECORE - UKRAINE

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

Примітка:
1. Коли FLS360 вимкнений під час зарядки, для зарядки акумулятора 
потрібно близько 8 годин (він може змінюватися в залежності від умов 
навколишнього середовища і стану акумулятора)
2. Будь ласка, заряджайте акумулятор при температурі від 0 °C до 45 °C.

Обслуговування
1. Якщо FLS360 зберігається протягом тривалого часу, заряджайте його 
протягом 5 годин раз на півроку.
2. Слідкуйте за тим, щоб освітлювальна голова була чистою, щоб це не 
вплинуло на розсіювання тепла світловими панелями і на світлопроникність 
дифузора.
3. Регулярно перевіряйте нахиляюче з'єднання між освітлювальної головою і 
телескопічною ніжкою, якщо воно занадто вільна, використовуйте гайковий 
ключ, щоб загвинтити гайку шпинделя.

Запобіжні заходи
1. Стежте за вашими руками при складанні освітлювальної голови, 
телескопічної ніжки і трипода.
2. Після відкриття FLS360 добре оцінюйте середу використання і вживайте 
заходів захисту, щоб уникнути випадкового перекидання.
3. Поворотне з'єднання між освітлювальної головою і телескопічною ніжкою 
дуже крихке, тому при транспортуванні уникайте ударів, стрибків і інших 
важких фізичних впливів.
4. Блокуйте FLS360, довгим натисканням на перемикач, перш ніж зберігати 
його, щоб уникнути випадкової активації.
5. FLS360 можна використовувати в дощову погоду.
6. Не занурюйте деталь акумуляторного відсіку в воду. 

FLS360 Інструкція
користувача
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