
® Інструкція 
користувача

Особливості
• Футуристичний ультра-яскравий кишеньковий ліхтар
• Оснащений 4 світлодіодними CREE ХНР35 HD з максимальною яскравістю до 
6500 люмен.
• Легкий і міцний корпус з відмінним відведенням тепла
• Вбудований літій-іонний акумулятор ємністю 12400 мАг з тривалим періодом 
розряду
• Вбудована інтелектуальна схема зарядки
• Технологія кристалічного покриття в поєднанні з "Технологією високоточної 
Цифрової Оптики" для забезпечення виняткової продуктивності відбивача
• Високоефективний ланцюг постійного струму забезпечує роботу до 2 000 годин
• Управління 5 рівнями яскравості і 3 спеціальними режимами за допомогою одного 
перемикача.
• Інтелектуальна функція пам'яті
• Вбудований індикатор живлення відображає значення заряду акумулятора 
(Патент № ZL201220057767.4)
• Індикатор живлення відображає напругу акумулятора (з точністю до ± 0,1 В)
• Вдосконалений модуль регулювання температури (ATR)
• Загартоване надпрозоре мінеральне скло з антивідблискуючим покриттям .
• Виготовлений з авіаційного алюмінієвого сплаву з твердим анодованим покриттям 
НАIII, застосовуваним у військовій промисловості
• Водонепроникність згідно стандарту IP68 (з можливістю занурення на глибину до 
2 метрів)
• Ударопрочность при падінні з висоти до 1 метра

Дякуємо за придбання продукції NITECORE!

Аксесуари
Чохол, темляк, запасна кнопка, запасна заглушка 
на порт зарядки, зарядний пристрій

NITECORE - Ukraine

Офіційний сайт: www.nitecore-ua.com 
Вконтактi: www.vk.com/nitecore_ukraine 
Facebook: www.facebook.com/NitecoreUkraineOfficial
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ПРИМІТКА Наведені значення 
були виміряні відповідно до 
міжнародних стандартів 
випробування ліхтарів ANSI / 
NEMA FL1 з використанням 
вбудованого акумулятора
(3,7V, 12400mAh) в 
лабораторних умовах. При 
використанні в реальних 
умовах ці значення можуть 
відрізнятися, в залежності від 
індивідуальних особливостей 
використання батареї і від 
умов навколишнього 
середовища.

Розміри
Габарити: 112.5 х 40 х40 мм 
Вага: 348г

Характеристики

* Час роботи в Турбо режимі розраховано до активації регулювання температури 
Примітка: Голова Nitecore Concept 2 швидко виробляє тепло в Турбо і Високому режимі. 
Зменшіть яскравість від Турбо і Високого режиму, якщо ліхтар став занадто гарячим для 
використання.

Інструкція з експлуатації
Включення / Виключення
У цьому пристрої використовується двоступінчастий перемикач живлення. Доступ до 
різних функцій залежить від сили натискання на перемикач. Натискання до упору 
визначається натисканням перемикача до клацання. Натискання до половини 
визначається таким натисканням перемикача, при якому відчувається опір, але 
немає клацання.

ВКЛЮЧЕННЯ: Коли ліхтар вимкнений, натисніть кнопку живлення, щоб включити 
раніше встановлена опція яскравості.

ВИКЛЮЧЕННЯ: Коли ліхтар включений, натисніть перемикач до упору, щоб 
вимкнути ліхтар.

Зміна рівня яскравості
Коли ліхтар включений, натискайте перемикач наполовину для перемикання режимів у 
наступній послідовності: Мінімальний-Низький-Середній-Високий-Турбо. Рівень яскравості 
запам'ятовується. При наступному включенні ліхтар перейде в останній використаний в 
програмі режим яскравості.
Миттєвий доступ в режим «Турбо»
• Коли ліхтар вимкнений, натисніть перемикач до упору і утримуйте його для миттєвої 
активації режиму «Турбо». Відпустіть перемикач, щоб вийти з цього режиму.
• Коли ліхтар включений, натисніть перемикач наполовину і утримуйте його для активації 
режиму «Турбо». Відпустіть перемикач, щоб повернутися в раніше використовувався 
режим.
Включення спеціальних режимів
• Коли ліхтар включений, натисніть перемикач до упору і утримуйте його, поки ліхтар не 
ввійде в режим «Стробоскоп». Після включення режиму «Стробоскоп» натискайте 
перемикач наполовину для перемикання режимів у наступній послідовності: Маяк-SOS-
Стробоскоп.
• Коли ліхтар включений в режимі «Маяк», натисніть перемикач наполовину і утримуйте 
його, поки ліхтар не перейде в режим «Стробоскоп».
• Щоб вийти зі спеціальних режимів вимкніть ліхтар натисканням перемикача до упору.
ATR
Завдяки модулю вдосконаленого регулювання температури ліхтар Concept 2 автоматично 
регулює свою потужність і підлаштовується до умов навколишнього середовища, 
підтримуючи оптимальні експлуатаційні показники.

CONCEPT 2
Блокування / Розблокування
Режим блокування призначений для запобігання випадкового включення ліхтаря. У 
режимі блокування синій індикатор під перемикачем буде одноразово блимати при 
кожному натисканні кнопки. При цьому ліхтарі не буде випромінювати світло. Крім того, 
він майже не буде споживати електроенергію. Ми рекомендуємо встановлювати ліхтар в 
режим блокування при зберіганні в рюкзаку або в будь-якому іншому місці, де можливо 
випадкове натискання перемикача.
Щоб включити режим блокування, спочатку вимкніть ліхтар. Натисніть перемикач 
наполовину і утримуйте його більше 2 секунд до одноразового миготіння основного 
світлодіода - це сигнал, що повідомляє про включення режиму блокування.
Щоб вийти з режиму блокування, натисніть перемикач до упору і утримуйте його більше 
2 секунд до включення ліхтаря. Ліхтар відновить повноцінну роботу і повернеться в 
останній використаний в програмі режим.
ПРИМІТКА: Ліхтар автоматично виходить з режиму блокування після його зарядки.

Відомості про заряд акумулятора
Коли ліхтар вимкнений, злегка натисніть перемикач: при цьому синій індикатор 
живлення під перемикачем почне блимати, повідомляючи про поточну напругу 
акумулятора (з точністю ± 0,1 В). Наприклад, якщо напруга акумулятора при 
максимальному заряді дорівнює 4,2В, то індикатор живлення блимне 4 рази, потім після 
паузи в одну секунду блимне ще 2 рази, перш ніж перейти в режим очікування. Різні 
значення напруги вказують на різні рівні заряду акумулятора:

ПРИМІТКА:
1. Деякі з режимів яскравості недоступні при низькому рівні заряду акумулятора
2. Якщо рівень заряду акумулятора стає недостатнім. Захист від перевантажень не 
дозволить включити ліхтар.

Зарядка
Зарядка ліхтаря перед першим використанням.
Зарядка ліхтаря при низькому рівні заряду акумулятора. Щоб 
зарядити ліхтар, відкрийте гумову кришку, вставте один кінець 
зарядного пристрою в гніздо для зарядного пристрою, а інший 
кінець - в розетку, як показано на малюнку.

1. У процесі нормальної зарядки синій індикатор повільно
блимає; коли зарядка завершена, ліхтар автоматично
припиняє зарядку, і синій індикатор горить безперервно.
2. Для повної зарядки Concept 2 потрібно приблизно 5 годин.
3. При повному заряді акумулятора час роботи ліхтаря в режимі очікування 
становить близько 1 року.

ПРИМІТКА: Щоразу при від'єднанні зарядного пристрою від ліхтаря Concept 2 
автоматично перевіряє стан акумулятора та повідомляє про нього (див. Відомості про 
заряд акумулятора). Ця перевірка зазвичай займає 5 секунд, протягом яких ліхтар може 
не реагувати на натискання на кнопку перемикача.

Запобіжні заходи
1. Головна частина Concept 2 в Турбо і Високому режимах швидко нагрівається. Не 
рекомендується використовувати режим «Турбо» протягом тривалого часу, щоб 
уникнути опіків.
2. Не занурюйте нагрітий ліхтар в рідину і не намагайтеся використовувати будь-які 
рідини для охолодження ліхтаря. Це може привести до непоправного пошкодження 
ліхтаря через різницю тиску повітря всередині і зовні корпусу.
3. При зберіганні ліхтаря переведіть його в режим низької яскравості і встановіть на 
Concept 2 блокування, щоб запобігти його випадкову активацію.
4. Уникайте прямого попадання світлового променя в очі при включеному ліхтарі.
5. Concept 2 необхідно заряджати з використанням оригінального зарядного 
пристрою (DC 12V 1А).
6. Зарядіть ліхтар перед першим використанням.
7. Необхідно заряджати ліхтар кожні півроку при його тривалому зберіганні.

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 

6год 30хв




