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300м (Максимальна Дальність)

22000cd (Інтенсивність Світлового Потоку)

 IPX-8, 2м (Водонепроницаемость и погружение)

1.5м (Ударостійкість)

1×18650
2×CR123

®

Інструкція користувача

Особливості
• Високоякісний світлодіод CREE XM-L2 (U3)
• Максимальна яскравість 1000 люмен
• Інтегрована технологія Precision Digital Optics Technology 
забезпечує високу ефективність рефлектора
• Володіє піковою інтенсивністю променя 22 000cd з освітлюваною 
відстанню до 300 метрів
• Високоефективна плата забезпечує до 600 годин роботи
• Конструкція бокового перемикача дозволяє керувати усіма 
функціями ліхтарика однією рукою
• Функція інтелектуальної пам'яті зберігає переважне 
налаштування яскравості
• Вбудований захист від неправильної полярності запобігає 
пошкодження (патент №: 201220677948.7)
• Оснащений двосторонньою кліпсою з нержавіючої сталі, покритої 
титаном
• Утримуюче кільце головної частини ліхтарика захищає основні 
компоненти від пошкоджень
• Загартоване ультрапрозоре мінеральне скло з антивідблискуючим 
покриттям
• Виготовлений з алюминиевого сплаву з твердим анодуванням 
військового класу НАIII
• Вологозахист у відповідності з IPX8 (занурення до двох метрів)
• Витримує падіння з висоти до 1,5 метрів
• Можливість установки на торцеву частину

Дякуємо за придбання продукції NITECORE!

Характеристики

Аксесуари
Якісний чохол, кліпса, 
тактичне кільце, темляк, 
запасна торцева кнопка, 
ущільнювальне кільце 
(2шт.)

Розміри
Довжина: 151мм (5.94”)
Діаметр голови: 40мм (1.57”) 
Діаметр корпусу: 25.4мм (1”) 
Вага: 141г (4.97oz)(без батарей)

Елементи живлення

1. Переконайтеся, що батареї вставлені позитивним (+) полюсом по направленню 
до головної частини.Р16 ТАС не буде працювати з неправильно вставленими 
акумуляторами.

2. Уникайте прямого попадання променя на очі.

3. Коли виріб поміщається в рюкзак або зберігається протягом тривалого часу, 
необхідно вийняти батареї, щоб уникнути випадкового включення або витоку 
електроліту з батарей.  

NITECORE (SYSMAX) є членом PLATO, участь і допомога в розробці 
стандарту виміру ANSI FL1. Дані технічних випробувань 
відповідають міжнародно визнаним науковим стандартам.

Інструкція по експлуатації
Установка елементів живлення 
Вставте акумулятор стороною з позитивним 
полюсом, спрямованої вперед, як показано на 
малюнку (в сторону головний частини).

УВАГА

ТИП
Номінальна

напруга Використання

Батарейка Li-Ion CR123 3V Так (Рекомендуеться)

Акумулятор Li-ion 18650 18650 3.7V

Аккумулятор Li-ion RCR123 3.7V

   Так (Рекомендуеться)

Так

ПРИМІТКА
Наведені вище дані були 
виміряні у відповідності з 
міжнародними стандартами 
випробування ліхтарів 
ANSI/NEMA 
FL1 з використанням 
елементів живлення 1 x 
Nitecore 18650 (3.7V, 
3400mAh) і 2 x Nitecore 
CR123 (3V,1700mAh) в 
лабораторных
условиях. Реальні дані 
можуть незначно 
відрізнятися в залежності 
від типа елементів 
живлення, 
індивідуальних 
особливостей застосування 
і факторів навколишнього 
середовища.

P16 TAC
Миттєве освітлення
Натисніть наполовину вимикач на задній кришці, щоб увімкнути світло 
і відпустіть, щоб його вимкнути.

Включення/Виключення
Щоб Увімкнути: натисніть на вимикач на задній кришці до упору, до клацання 
Щоб Вимкнути: знову натисніть на вимикач на задній кришці до упору, до 
клацання

Вибір режиму роботи
Коли ліхтарик включений, натисніть кілька разів перемикач режимів, щоб 
змінити рівні яскравості від Мінімального до Низького, Середнього і Високого. 

Примітка: При високому рівні яскравості Р16 ТАС автоматично зменшує 
яскравість після 5 хвилин використання, щоб запобігти перегріву і продовжити 
термін служби акумулятора.

Спеціальні режими
Коли світло ліхтарика включене, натисніть і утримуйте перемикач режимів 
більше однією секунди, щоб увійти в режим стробоскопа; в режимі 
стробоскопа знову натисніть і утримуйте перемикач режимів більше однією 
секунди для перемикання між режимами SOS, маяка і стробоскопа. Щоб вийти 
і повернутися до останнього включеного рівня яскравості, просто натисніть 
перемикач режимів.

Примітка: Р1б ТАС запам'ятовує свій попередній рівень яскравості, а також 
режим стробоскопа при наступного включенні. (Крім режимів SOS і маяка 
місця розташування)

Заміна елементів живлення
Елементи живлення повинні бути замінені або заряджені в наступних 
випадках: швидко блимає світловий індикатор, знизилася яскравість, ліхтар не 
реагує на натискання кнопок.

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 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

NITECORE - Україна

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




