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Інструкція користувача

Особливості
• Ліхтар з високою інтенсивністю, що підходить для полювання і рятувальних 
операцій
• Використовується американський світлодіод CREE ХНР35 HD LED з 
максимальною потужністю 1 800 люмен
• Технологія точної цифрової оптики (PDOT) забезпечує чудову ефективність 
відбивача
• Відрізняється високою піковою інтенсивністю 55 400 кандел і дальністю променя 
до 470 метрів.
• Використовуючи бічній перемикач, можна управляти 5 рівнями яскравості і 3 
спеціальними режимами
• Вбудований індикатор живлення відображає значення заряду акумулятора (Патент 
№ ZL201220057767.4)
• Високоефективний елемент живлення постійного струму забезпечує максимальний 
час роботи до 530 годин
• Вдосконалена технологія регулювання температури (ATR)
• Вбудоване металеве тактичне кільце
• Загартоване надпрозоре мінеральне скло з антивідблискуючим покриттям .
• Виготовлений з авіаційного алюмінієвого справа з твердим анодованим покриттям 
НАІІІ, що застосовуються у військовій промисловості
• Водонепроникність відповідає стандарту IPX8 (з можливістю занурення на глибину 
до двох метрів)
• Механічна ударостійкість при падінні з висоти до 1 метра

Дякуємо за придбання продукції NITECORE!

Аксесуари
Чохол, кліпса, темляк, 
запасна кнопка, 
ущільнювальне кільце - 2шт, 
тактичне кільце

MT42

NITECORE - Ukraine

Офіційний сайт: www.nitecore-ua.com 
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Розміри
Довжина: 228мм
Діаметр голови: 50мм 
Діаметр корпусу 25.4мм 
Вага: 231.5г

Елементи живлення

Літій-іонний акумулятор 18650 
(опуклий плюсовий контакт)

Літій-іонна батарея

Літій-іонна акумулятор

18650

3.7V

ПРИМІТКА Наведені значення 
були виміряні відповідно до 
міжнародних стандартів 
випробування ліхтарів ANSI / 
NEMA FL1 з використанням 
двох акумуляторів 18650
(3,7V, 3500mAh) в 
лабораторних умовах. При 
використанні в реальних 
умовах ці значення можуть 
відрізнятися, в залежності від 
індивідуальних особливостей 
використання батареї і від 
умов навколишнього 
середовища.

* Час роботи в Турбо режимі розраховано до активації регулювання температури

Інструкція з експлуатації
Встановлення акумуляторів
1. Переконайтеся в тому, що елементи 
живлення встановлені правильно. МТ42 не 
працюватиме при неправильній установці 
елементів живлення.
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 
часу, вийміть з нього всі елементи 
живлення, щоб запобігти витоку електроліту.

3.7V

Ні

ПРИМІТКА: 
1.НЕ використовуйте для МТ42 акумулятор CR123 / RCR123, в іншому випадку він 
може пошкодити світлодіод. 
2. Не використовуйте акумулятор з плоским плюсовим контактом, інакше ліхтарик 
не працюватиме.

Характеристики

Включення / Виключення
Для включення: Натискайте торцевої вимикач, поки не почуєте клацання.
Для виключення: Натискайте торцевої вимикач поки не почуєте клацання.
Миттєве включення
Натисніть наполовину та утримуйте торцевий вимикач, щоб миттєво включити світло. 
Відпустіть вимикач, щоб вимкнути світло.
Зміна рівня яскравості
При включеному світлі натискайте перемикач режиму для перемикання яскравості в такій 
послідовності: Мінімальний-Низький-Середній-Високий-Турбо.
Миттєвий доступ до Турбо режиму
При включеному світлі натисніть перемикач режиму і утримуйте його для моментальної 
активації режиму «Турбо». Відпустіть перемикач, щоб повернутися в раніше 
використовувався режим.
Спеціальні режими (Стробоскоп / Маяк / SOS)
ВКЛЮЧЕННЯ: При включеному світлі швидко натисніть перемикач режиму два рази, щоб 
увійти в режим стробоскопа.
Зміна режиму: Після включення стробоскопа натисніть і утримуйте перемикач режиму 
кілька разів, щоб переключитися між режимами Маяк-SOS-Стробоскоп. 
ВИКЛЮЧЕННЯ: У спеціальному режимі натисніть перемикач режиму, щоб вийти і 
повернутися до раніше використовуваного рівня яскравості, або натисніть на торцевий 
вимикач, щоб вимкнути світло.

ПРИМІТКА: МТ42 запам'ятовує раніше використовуваний рівень яскравості або режим 
стробоскопа і повертається до нього при подальшому включенні, (за винятком режимів 
SOS і Маяка)

Iндикація заряду
При вимкненому світлі натисніть і утримуйте перемикач режиму, а потім натискайте 
торцевий вимикач, поки не почуєте клацання. Синя лампочка індикатора живлення під 
перемикачем режимів за допомогою миготіння вкаже рівень зарядки акумулятора.
1.3 миготіння відповідають рівню зарядки акумулятора більше 50%
2.2 миготіння відповідають рівню зарядки акумулятора менше 50%
3.1 миготіння відповідає рівню зарядки акумулятора менше 10%

ATR
Завдяки модулю вдосконаленого регулювання температури ліхтар МТ42 регулює власну 
потужність і підлаштовується до умов навколишнього середовища, підтримуючи 
оптимальні експлуатаційні показники.

Заміна акумуляторів
Акумулятори слiд заряджати або замінювати в наступних випадках: синій індикатор 
швидко блимає, яскравість світіння ліхтаря знижена або ліхтар перестає реагувати на 
натискання кнопок.

Обслуговування
Через кожні 6 місяців нарізні сполучення необхідно протирати чистою тканиною і 
наносити на них мастило на силіконовій основі.

Гарантийное обслуживание
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  




