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Особливості

Розміри
Розмір: 75.2 х 49.5 х 53.8мм
Вага: 117г

Елементи живлення

Аксесуари
ущільнювальне кільце для кришки 
акумулятора, ущільнювальне кільце 
для гвинта, microUSB кабель

LA30

NITECORE - Ukraine

• Два джерела живлення, портативний ліхтар для туристичних походів
• Використовує 8 світлодіодів з високим індексом передачі кольору (> 90) і 3 
червоних світлодіода
• Максимальна потужність до 250 люмен
• Працює або від вбудованої літій-іонної акумуляторної батареї 1800 мАh, 
або від 2 батарей типу АА
• Технологія АРС (Удосконалена система відключення живлення) забезпечує 
нульове споживання енергії в режимі очікування
• Один перемикач для управління 3 рівнями яскравості, 2 джерелами світла і 
2 спеціальними режимами
• Високопрозорий полікарбонатний світлорозсіювач дозволяє добре 
розподіляти промінь світла
• Вбудований індикатор повідомляє про заряд акумулятора (Патент № 
ZL201220057767.4)
• Вбудований червоний індикатор живлення також є сигналом розташування
• ATR (Удосконалене регулювання температури)
• Високоефективний елемент живлення постійного струму забезпечує 
максимальний час роботи до 56 годин
• Магнітна підставка і петля для використання без рук
• Виготовляється з міцних полікарбонатних матеріалів
• Водонепроникність відповідно до IP66
• Ударопрочность при падінні з висоти до 1 метрів
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ПРИМІТКА: Наведені дані були виміряні в лабораторних умовах з 
використанням вбудованого літій-іонного акумулятора (3,7V, 1800 мАh) і 
2xАА Ni-МН акумуляторів (1,2V, 2450 мАh). Дані можуть відрізнятися в 
залежності від типу батарей, конкретного характеру використання і умов 
навколишнього середовища.

Інструкція з експлуатації
Установка батарей

1. Відкрутіть гвинт в нижній частині LA30, щоб відкрити кришку відсіку;
2. Встановіть в батарейний відсік 2xNi-МН АА акумулятора, дотримуючись 
полярності;
3. Закрийте кришку відсіку і закрутіть гвинт.

Біле світло
Включення / Виключення
Включення: Якщо світло вимкнене, натисніть і утримуйте вимикач протягом 
0,6 секунди, щоб включити слабке біле світло.
Вимкнення: Якщо світло увімкнено, натисніть і утримуйте вимикач протягом 
0,6 секунди, щоб вимкнути світло.

Зміна рівнів яскравості білого світла 
Якщо біле світло включено, натискайте вимикач, щоб змінити режими 
«Низький-Середній-Високий».

Прямий доступ до режиму «Високий»
Коли світло вимкнене, натисніть і утримуйте вимикач; LA30 спочатку перейде 
в режим «Низький», а потім перейде в режим «Високий». Відпустіть кнопку 
живлення, щоб увімкнути режим «Високий».

Інструкція 
користувача

Зарядка
Включення: Підключіть один кінець 
кабелю USB до LA30, а інший кінець до 
джерела живлення USB (адаптер, 
комп'ютер або інші джерела живлення), як 
показано на малюнку. Для повної зарядки 
LA30 потрібно приблизно 5 годин.
Поради по зарядці: Коли виконується 
зарядка, червоний індикатор горить 
постійно, повідомляючи про це 
користувачів. Після завершення зарядки 
він загориться зеленим.
ПРИМІТКА
1. Через USB-кабель можна заряджати тільки вбудований літій-іонний акумулятор, і 
установка батарей типу АА не вплине на зарядку.
2. LA30 дозволяє включати світло навіть під час зарядки. При низькiй вхіднiй напрузі 
будуть доступні тільки режими «Слабкий» або «Середній».

Запобіжні заходи
1. Уникайте прямого попадання світлового променя в очі.
2. Заряджайте LA30 перед першим використанням.
3. При тривалому зберіганні заряджайте ліхтар один раз на півроку.
4. Ця упаковка містить дрібні деталі. Зберігати в місці, недоступному для дітей, так як 
вони можуть вдавитися дрібними деталями.
5. Не розбирайте даний виріб і не вносьте в нього зміни, так як це призведе до 
анулювання гарантії.

СЕРЕДНIЙ

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

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:

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

Дякуємо за придбання продукції NITECORE!

ТИП
Номінальна
напруга Використання

Ni-MH акумулятор АА 1.2V Так (Рекомендується)

Лужна батарейка АА 1.5V Так

Літієва батарейка L91 1.5V Hi

Аккумулятор Li-ion 14500 3.7V Hi

LA30 живиться від двох джерел живлення: вбудованого літій-іонного 
акумулятора (3,7V, 1800 mAh) або від 2 батарейок типу АА.
Якщо встановлені АА батарейки, за замовчуванням LA30 працює від АА 
батарейок.
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Червоне світло
Сигнальне світло

Червоне світло
Низький

Червоне світло
Високий

ЛЮМЕН
40

7год 30хв

7год 15хв

6год 

48год 

40год 

35м (Діаметр світіння)

 1м  (Ударостійкість)

Червоне світло
Включення / Виключення
Включення: Якщо світло вимкнене, двічі натисніть кнопку вимикача, щоб включити 
червоне світло (Низький).
Вимкнення: Якщо світло увімкнено, натисніть і утримуйте вимикач протягом 0,6 
секунди, щоб вимкнути світло.

Зміна рівнів яскравості червоного світла
Коли червоне світло включено, натискайте вимикач кілька разів, щоб перемкнути 
режими «Червоне світло (Низький) - Червоне світло (Високий) - Червоний сигнальне 
світло - Червоний SOS».

ATR
Завдяки модулю вдосконаленого регулювання температури ліхтар LA30 регулює 
власну потужність і підлаштовується до умов навколишнього середовища, 
підтримуючи оптимальні експлуатаційні показники.

Iндикація місцеположення
При включеному ліхтарі натисніть вимикач і утримуйте його протягом трьох секунд. 
Ліхтар вимкнеться, а вбудований індикатор заряду почне блимати через кожні 2 
секунди. Ця функція застосовується для оповіщення користувачів про 
місцезнаходження LA30. При повністю зарядженому акумуляторі LA30 може працювати 
6 місяців з активним з'єднанням визначення місцеположення і 12 місяців - в режимі 
очікування, якщо вимкнуто визначення місцеположення.

Відомості про заряд батареї
При вимкненому ліхтарі натисніть вимикач живлення один раз, щоб активувати 
вбудований червоний індикатор заряду. Індикатор буде блимати, показуючи, що 
залишився рівень заряду Li-ion акумулятора:

1.3 миготіння відповідають рівню заряду акумулятора більше 50% 
2.2 миготіння відповідають рівню заряду акумулятора менше 50% 
3.1 миготіння відповідає рівню заряду акумулятора менше 10% 
ПРИМІТКА:
1. При низькому рівні заряду акумулятора (менше 8%), будуть доступні тільки режими 
«Низький» або «Середній».
2. Коли заряд акумулятора вичерпано, LA30 не може бути включено. Якщо ліхтар не
відповідає на довге натискання або швидке подвійне натискання, значить спрацьовує 
захист від надмірної розрядки.
3. При низькому рівні заряду акумулятора, зарядіть ліхтар або встановіть батарейки 
АА.

48год 




