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Особливості

TINI

NITECORE - Ukraine

• Металевий ліхтар і міні-брелок
• Використовує світлодіод CREE XP-G2 S3 з максимальною потужністю 
380 люмен
• Використовує оптичні лінзи з дрібними сферами для рівномірного і 
м'якого світла
• Вбудований літій-іонний акумулятор ємністю 280 мАЧ
• Інтелектуальна літій-іонна захисна схема підтримує зарядку мікро-USB
• Вибір між демонстраційним режимом і режимом повсякденного 
користування 
• Подвійні перемикачі для зручності в роботі
• Вибір між 4 рівнями яскравості при миттєвому доступі до Турбо 
режиму
• Інтелектуальна функція пам'яті
• Високоефективна друкована плата постійного струму забезпечує 
стійке світіння ліхтаря.
• Вбудований модуль ATR
• Вбудований індикатор живлення відображає залишок заряду 
акумулятора (Патент № ZL201220057767.4)
• Виготовлений з авіаційного алюмінієвого сплаву
• 1,5 метри (ударостійкість)
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ВИСОКИЙ      НИЗЬКИЙ     

Інструкція користувача

СЕРЕДНІЙ

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

Дякуємо за придбання продукції NITECORE!

Розміри
Діаметр головної частини: 15.04мм 
Розмір: 43.3мм х 25.4мм х 11.5мм 
Вага: 13.4г (0.47oz)

Характеристики
ТУРБО
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ПРИМІТКА: зазначені параметри були виміряні у відповідності з 
міжнародними стандартами випробування ліхтарів ANSI/NEMA FL1 з 
використанням вбудованої повністю зарядженої Li-ion акумуляторної батареї 
3,7В, 280 мАч в лабораторних умовах. Кінцеві результати можуть відрізнятися 
внаслідок індивідуальних умов використання, а також умов навколишнього 
середовища.

* Час роботи в режимі Турбо розрахований теоретично

Інструкція по експлуатації 
Включення/Вимикання

Кнопка живлення

Кнопка Mode
Включення: Коли світло вимкнене, 
натисніть і утримуйте кнопку вимикача 
протягом 2 секунд, щоб увімкнути світло.

Вимикання: Коли світло включене, один 
раз натисніть кнопку вимикача живлення, 
щоб вимкнути світло.

Опис режимів
У TINI є два режиму: демонстраційний режим і режим повсякденного 
користування. Демонстраційний режим: Якщо не виконується ніяких дій 
протягом 30 секунд, TINI автоматично вимкнеться. Режим повсякденного 
користування: В режимі повсякденного користування TINI необхідно вимикати 
вручну.
ПРИМІТКА: Для щоденного використання NITECORE рекомендує 
користувачам спочатку перемикатися на режим повсякденного користування.

Перемикач режимів
Якщо TINI включений/вимкнений, натисніть і утримуйте кнопку вимикача 
живлення і перемикач режимів одночасно, щоб чергувати демонстраційний 
режим і режим повсякденного користування.
Миготіння світла буде повідомляти користувачів про поточний режим: один 
спалах вказує на демонстраційний режим; два спалаху вказують на 
повсякденний режим. 
ПРИМІТКА: В демонстраційному режимі TINI автоматично вимкнеться через 
30 секунд. Якщо знову увімкнути його протягом 3 секунд після автоматичного 
вимикання, TINI тимчасово увійде в режим повсякденного користування.

Регулювання яскравості
Коли світло включене, кілька разів натисніть кнопку перемикача режимів, щоб 
послідовно переключити режими яскравості Низька-Середня-Висока (TINI має 
функцію пам'яті, яка при повторному включенні поверне останнє 
налаштування, при якому TINI був вимкнений).

Миттєвий доступ в режим Турбо
Коли він включений або вимкнений, натисніть і утримуйте перемикач режиму 
протягом 0,6 секунди, щоб перейти в режим Турбо, відпустіть, щоб 
повернутися в раніше використовувався режим.

ВТР
Завдяки модулю вдосконаленого регулювання по температурі ліхтар TINI 
регулює власну потужність і підлаштовується до умов навколишнього 
середовища, підтримуючи оптимальні експлуатаційні показники.

Світлова індикація
Коли TINI вимкнений, натисніть один раз кнопку перемикача режимів, синій 
індикатор під двома перемикачами почне блимати, вказуючи на залишок 
зарядку:
1. 3 миготіння відповідають рівню заряду батареї більше 50%
2. 2 миготіння відповідають рівню заряду батареї менш 50%
3. 1 миготіння відповідає рівню заряду батареї менш 10%

Зарядка
1. Підключення: Як показано на малюнку (1), підключіть один кінець до 
джерела живлення (наприклад, адаптер, комп'ютер або інший джерело 
живлення). Для повної зарядки TINI потрібно 1 година 45 хвилин. NITECORE 
рекомендує використовувати TINI з USB-підставкою, яка може 
використовуватися під час зарядки TINI, як показано на малюнку (2).
2. Поради по зарядці: Коли йде зарядка, сині індикатори будуть повільно 
блимати, щоб повідомити користувача; індикатори будуть горіти постійно після 
завершення зарядки. Після повної зарядки теоретична тривалість роботи TINI в 
режимі очікування становить близько 1 року. 
ПРИМІТКА: При низькому рівні зарядки сині індикатори будуть блимати кожні 3 
секунди, щоб повідомити користувача, світло може стати тьмяним, а ліхтар 
перестане реагувати. 

Додаткові приладдя
USB підставка

Аксесуари
Кільце для підвіски

Заходи обережності
1. Уникайте прямого попадання променя в очі.
2.Зарядите TINI перед першим використанням.
3.При тривалому зберіганні заряджайте ліхтар один раз в півроку.
4.Ця упаковка містить невеликі деталі. Зберігайте в місці, недоступному для дітей, для 
уникнення небезпеки удушення.
5. Не розбирайте виріб і не вносьте в нього зміни, так як це є причиною анулювання 
гарантійних зобов'язань.

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




