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Особливості
• Високопродуктивний кишеньковий ліхтар
• Працює на світлодіоді CREE XHP35 HD з максимальною потужністю 1800 люмен
• Максимальна інтенсивність потоку 39,220cd і максимальна дальність 396 метрів
• Корпус виготовлений за технологією лиття
• Замок з гвинтом на торцевій кришці, може служити як роз'єм для штатива
• Технологія Кристалічного покриття в поєднанні з технологією
«Precision Digital Optics» для екстремальних показників відбивача
• Максимальний час роботи до 380 годин
• Дві кнопки управління дозволять керувати 5 рівнями яскравості і 3 спеціальними 
режимами
• Індикатор живлення під кнопками живлення вказує на залишок потужності елемента 
живлення (патент № ZL201220057767.4)
• Вдосконалена модель регулювання температури
• Ультратонке мінеральне скло стійке до подряпин
• Виготовлений з алюмінієвого сплаву класу з жорстким анодованим покриттям HAIII
• Водонепроникність відповідно до IPX8 (2 метра занурення)
• Ударостійкість до 1 метра
• Стійкий на торці

       Акумулятор Li-ion 

Характеристики

Аксесуари
Чохол, темляк

Розміри
Довжина: 155мм 
Діаметр голови:40мм 
Діаметр корпусу:40мм×29мм  
Вага: 171г (без элементов питания)

Елементи живлення

Дякуємо за придбання продукції NITECORE!
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Батарейка літієва CR123 3V Hi

Акумулятор 18650 Li-ion 
(Опуклий контакт)

18650 3.7V Так (Рекомендується)

RCR123 3.7V Hi

EC4GTS Інструкція користувача

Спеціальні режими (Стробоскоп / Маяк / SOS)
При вимкненому ліхтарі натисніть двічі перемикач режимів, щоб активувати режим Стробоскоп. 
Потім натисніть перемикач режимів, щоб перейти в інші спеціальні режими (Стробоcкоп / Маяк / 
SOS). Натисніть кнопку живлення, щоб вийти зі спеціального режиму.

Блокування / Розблокування
Режим блокування призначений для запобігання випадкового включення ліхтаря. У режимі 
блокування ліхтар споживає незначну кількість енергії, а кнопки заблоковані і не реагують на 
натискання. Встановіть ліхтар в режим блокування, якщо він зберігається в рюкзаку або в такому 
місці, де існує ймовірність його випадкового включення. Час перебування в зазначеному режимі 
становить до 12 місяців.
Блокування: одночасно натисніть і утримуйте кнопку живлення і перемикач режимів, поки світлодіод 
не блимне один раз, вказуючи, на те, що ліхтар знаходиться в режимі блокування. 
Розблокування: У режимі блокування натисніть і утримуйте кнопку живлення і перемикач режимів, 
поки світло не увімкнеться і ліхтар не розблокується. Буде встановлено попередній рівень яскравості.

Iндикатор розташування
Щоб включити індикатор розташування, при включеному ліхтарі натисніть і утримуйте кнопку 
живлення, щоб вимкнути ліхтар. Синій індикатор під кнопками почне блимати кожні 2 секунди, 
вказуючи місце розташування ліхтаря. Час роботи в цьому режимі складає до 6 місяців. 
Включення ліхтаря дозволить автоматично відключити індикатор розташування.

Cвітлова індикація
Після заміни акумуляторів або при натисканні перемикача режимів, в той час, коли ліхтар 
вимкнений, синій індикатор буде блимати, вказуючи на заряд акумуляторів:
1. Триразове блимання вказує на те, що рівень заряду перевищує 50%;
2. Дворазове блимання вказує, що заряд рівень заряду нижче 50%;
3. Одноразове блимання вказує на те, що акумулятори практично розряджені, і що їх 
необхідно зарядити якомога швидше.

Технологiя ATR
Завдяки модулю вдосконаленого регулювання температури ліхтаря EC4GTS регулює власну 
потужність і підлаштовується до умов навколишнього середовища, підтримуючи оптимальні 
експлуатаційні показники.

Заміна елементів живлення
Елементи живлення повинні бути замінені або заряджені, якщо світло стає тьмяним, або 
ліхтар перестає відповідати на запити.

Обслуговування
Кожні 6 місяців слід протирати нарізні сполучення чистою тканиною і наносити тонкий шар 
силіконового мастила.

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 

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

Акумулятор 18650 Li-ion 
(Плоский контакт) 18650 3.7V -

ЛЮМЕН
1800

ТУРБО   ВИСОКИЙ   СЕРЕДНIЙ   НИЗЬКИЙ МIН
.

*1год

 1м (Ударостiйкiсть)

ЛЮМЕН
800

ЛЮМЕН
240

ЛЮМЕН
50

ЛЮМЕН
1

396м 260м 148м 64м 9м

39220cd 16960cd 5520cd 10400cd 21cd

380год58год12год 3год 15хв

 IPX8, 2м (Вологозахист і Занурення)

STROBE SOS Маяк

ЛЮМЕН
1800

ЛЮМЕН
1800

ЛЮМЕН
1800

- --

- - -

---

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 розрахована до активації регулювання температури 

Управління
Установка елементів живлення
Як зазначено на малюнку, відкрутіть торцеву кришку проти годинникової стрілки і зніміть її. 
Встановіть елементи живлення негативним полюсом (-) до пружинам і закрутіть кришку.

ПРИМІТКА: Після установки 
елементів живлення світловий 
індикатор миготіння покаже 
напругу елементів живлення. 
зверніться до пункту "Світлова 
індикація". УВАГА:
1. Встановіть елементи правильно. 
EC4GTS не увімкнеться, якщо елементи 
живлення встановлені неправильно.
2. Не використовуйте акумулятори та 
батарейки разом.
3. Не використовуйте елементи різних 
типів / брендів разом.

Кнопка живлення
Кнопка режимiв

Включення / Виключення
Включення: Якщо ліхтар вимкнений, натисніть кнопку живлення, щоб включити його. 
Вимкнення: Якщо ліхтар включений, натисніть кнопку живлення, щоб вимкнути його.

Рівні яскравості
При включеному ліхтарі натисніть перемикач режимів кілька разів, щоб перемкнути рівні яскравості 
в послідовності: Мінімальний, Низький, Середній, Високий і Турбо. Після виключення і повторного 
включення ліхтар повернеться до використовуваного раніше рівню яскравості.

Швидке включення режимів Мін. / Турбо
Швидке включення режиму Мінімальний: При вимкненому ліхтарі натисніть і утримуйте кнопку 
живлення, щоб активувати Мінімальний режим.

Швидке включення режиму Турбо: Коли ліхтар вимкнений, натисніть і утримуйте перемикач 
режимів, щоб активувати Турбо режим.

Миттєвий доступ до режиму Турбо
При вимкненому ліхтарі натисніть і утримуйте перемикач режимів, щоб активувати режим 
Турбо. Відпустіть кнопку, щоб повернути ліхтар до попереднього рівня. При вимкненому 
ліхтарі натисніть і утримуйте протягом 2 секунд перемикач режимів, щоб активувати режим 
Турбо. Відпустіть кнопку, щоб вимкнути ліхтар.




