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Інструкція користувача

Особливості
• Багатоцільовий ліхтар з безступінчатим регулюванням яскравості
• Використовується світлодіод CREE XP-L HI V3 LED
• Максимальна потужність до 1000 люмен
• Інтегрована технологія високоточної цифрової оптики забезпечує вкрай 
високу відбивну здатність
• Пікова інтенсивністю 24 000 кд і дальністю променя до 310 метрів.
• Вимикач в торцевій частині для тактичного застосування
• Плавне регулювання яскравості від 0,5 до 1 000 люмен і режим стробоскопа
• Високоефективна плата живлення постійного струму забезпечує 
максимальний час роботи до 500 годин
• Вбудований протиударний механізм із захистом від зворотної полярності 
(Патент №: 201220677948,7)
• Удосконалена технологія регулювання температури (ATR)
• Вбудоване металеве тактичне кільце
• У комплект входить двостороння кліпса з нержавіючої сталі з титановим 
покриттям
• Виготовлений з авіаційного алюмінієвого справа з твердим анодованим 
покриттям НАIII, застосовуваним у військовій промисловості
• Водонепроникність відповідно до стандарту IPX8 (з можливістю занурення 
на глибину до двох метрів)
• Ударопрочность при падінні з висоти до 1,5 метрів
• Можливість установки ліхтаря на торець

Дякуємо за придбання продукції NITECORE!

Характеристики

Аксесуари
Кліпса, темляк, запасна торцева 
кнопка, ущільнювальне 
кільце(2шт.), тактичне кільце

Розміри
Довжина: 143мм (5.87 ")
Діаметр голови: 31.8мм (1.25 ") 
Діаметр корпусу: 25.4мм
Вага: 128.5г (4.53oz)

Елементи живлення

ПРИМІТКА:
Наведені дані були виміряні відповідно 
до міжнародних стандартів 
випробування ліхтарів ANSI NEMA FL1 
з використанням одного 18650 літій-
іонного акумулятора (3,7V, 3500mAh). 
Ці дані можуть незначно відрізнятися 
при практичному використанні через 
тип акумулятора, індивідуальних 
методів використання і факторів 
навколишнього середовища.

Інструкція по
експлуатації
Установка акумуляторів
Вставте акумулятори, як показано на схемі. 
ПРИМІТКА:
1. Переконайтеся в тому, що батареї вставлені 
правильно. Р26 не працюватиме з неправильно 
вставленими батареями.
2. Уникайте прямого попадання світлового променя 
в очі.
3. Якщо ліхтар зберігається в рюкзаку, звільніть 
торцеву кришку для запобігання випадкового 
включення ліхтаря. Якщо ліхтар не 
використовується протягом тривалого періоду часу, 
вийміть з нього всі акумулятори, щоб запобігти 
витоку електроліту.

ТИП
Номінальна

напруга Використання
Батарейка Li-Ion CR123 3V Так (Рекомендується)

Акумулятор Li-ion 18650 18650 3.7V Так (Рекомендується)

Акумулятор Li-ion RCR123 3.7V Так

P26

ТУРБО МI Н. СТРОБ

ЛЮМЕН
1000

ЛЮМЕН
0.5

ЛЮМЕН
1000

7м

-1год

-310м

500год

 IPX-8, 2м 
(Водонепроницаемость и погружение)

1.5м (Ударопрочность)

Зміна рівня яскравості і Спеціальний 
режим

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. 

NITECORE - Ukraine

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

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
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* Плавне регулювання яскравості варіюється від 0,5 до 1000 люмен і 
регулюється вручну обертанням поворотного перемикача. Відповідно, час 
роботи буде змінюватися від 1 години до 500 годин в залежності від обраного 
рівня яскравості (Час роботи в режимі Турбо - результат випробування до 
початку регулювання температури).

Миттєве освітлення
При вимкненому світлі натисніть наполовину і утримуйте торцевий вимикач 
щоб миттєво включити світло. Відпустіть вимикач, щоб вимкнути світло.

Включення / Виключення
Для включення: Натисніть торцевий вимикач до чутного клацання. 
Для виключення: Натисніть торцевий вимикач знову до чутного клацання.

Коли світло увімкнено, обертайте поворотний 
перемикач в напрямку проти годинникової стрілки, і 
ліхтар Р26 буде міняти режими роботи Мінімальний-
Турбо-Стробоскоп;
Ці режими можна перемикати в зворотному 
напрямку, обертаючи поворотний перемикач за 
годинниковою стрілкою. Рівень яскравості від 
Мінімального до Турбо плавно змінитися.

ATR (Вдосконалений модуль регулювання 
температури)
Завдяки вдосконаленому модулю регулювання по температурі ліхтар Р26 регулює власну 
потужність і підлаштовується до умов навколишнього середовища, підтримуючи 
оптимальну потужність.

Заміна елементів живлення
Елементи живлення слід зарядити або замінити в наступних випадках: яскравість світіння 
ліхтаря знизилася або ліхтар перестає реагувати на натискання кнопок.

Oбслуговування
Кожні 6 місяців слід протирати нарізні сполучення 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:




