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®

Інструкція з експлуатації

Інструкція 
користувачаP12GTS

• Працює на світлодіоді CREE XHP35 HD, з максимальним світловим
потоком 1800 люмен
• Пікова інтенсивність світлового потоку складає 12,760cd і дальність
свічення понад 226 метрів
• Кришталева технологія покриття "CCT" і технологія високоточного
цифрової оптики "PDOT" забезпечують максимальну продуктивність
рефлектора
• Час роботи до 520 годин в мінімальному режимі
• Бічний перемикач керує 5 рівнями яскравості і 3 спеціальними режимами
• Інтегрований світловий індикатор, який показує заряд акумулятора
(патент: ZL201220057767.4)
• Технологія ATR захищає ліхтар від перегріву.
• Світловий індикатор додатково може показувати поточну напругу
елементів живлення (з точністю ± 0.1V)
• Електронний захист від зворотної полярності
• Загартоване ультрапрозоре скло з антивідблискуючим покриттям
• Корпус з аерокосмічного алюмінієвого сплаву з анодуванням військового
типу HAIII
• Вологозахист відповідає стандарту IPX-8 (занурення до 2-х метрів)
• Витримує падіння з висоти до 1 метра
• Сталева кліпса з титановим покриттям в комплекті
• Стійкий на торці

Аксесуари
Якісний чохол, кліпса, 
тактичне кільце, 
темляк, 
ущільнювальне кільце

Розміри
Довжина: 145 мм
Діаметр голови: 25.4мм
Діаметр корпусу: 25.4мм
Вага: 99г (3.21oz) (без батарей)

Елементи живлення
ТИП

Номінальна
напруга Використання

Nitecore NL1835HP (3500mAh) 3.6V Так (Рекомендується)

Високотоковий IMR 18650 IMR18650 3.6V

Акумулятор Li-ion (вище 8А) 18650 3.7V

ПРИМІТКА: Наведені вище 
дані були виміряні 
відповідно до міжнародних 
стандартів випробування 
ліхтарів ANSI / NEMA FL1 з 
використанням 1 x IMR 
18650 (3.6V 3100mAh) 
Nitecore в лабораторних 
умовах. Реальні дані 
можуть незначно 
відрізнятися в залежності 
від типу елементів

Батарейка Li-Ion CR123 3V

Акумулятор Li-ion 18650

18650

3.7V

Акумулятор Li-ion (нижче 8А)

RCR123

3.7V

18650

Так (Рекомендується)

Так (Сумісний)

Так (Сумісний)

Ні (Несумісний)

ЛЮМЕН
1800

ТУРБО   ВИСОКИЙ   СЕРЕДНІЙ  НИЗЬКИЙ МІН
.

*30хв

 1м (Ударостiйкiсть)

ЛЮМЕН
900

ЛЮМЕН
240

ЛЮМЕН
70

ЛЮМЕН
1

226м 152м 86м 48м 4м

12760cd 5780cd 1880cd 570cd 5cd

220год17год5год 1год 45хв

 IPX8, 2м (Вологозахист і Занурення)

STROBE SOS Маяк

ЛЮМЕН
1800

ЛЮМЕН
1800

ЛЮМЕН
1800

- --

- - -

---

Особливості

Характеристики
Використання IMR18650 акумулятора

ПРИМІТКА: Наведені 
вище дані були виміряні 
відповідно до 
міжнародних стандартів 
випробування ліхтарів 
ANSI / NEMA FL1 з 
використанням 1 x IMR 
18650 (3.6V 3500mAh) 
Nitecore в лабораторних 
умовах. Реальні дані 
можуть незначно 
відрізнятися в залежності 

ЛЮМЕН
1800

ТУРБО    ВИСОКИЙ   СЕРЕДНІЙ  НИЗЬКИЙ МІН
.

*30хв

 1м (Ударостiйкiсть)

ЛЮМЕН
900

ЛЮМЕН
240

ЛЮМЕН
70

ЛЮМЕН
1

226м 152м 86м 48м 4м

12760cd 5780cd 1880cd 570cd 5cd

250год19год2год15хв

 IPX8, 2м (Вологозахист і Занурення)

STROBE SOS Маяк

ЛЮМЕН
1800

ЛЮМЕН
1800

ЛЮМЕН
1800

- --

- - -

---

 живлення, індивідуальних особливостей застосування та факторів навколишнього 
середовища.
* Час роботи в Турбо режимі розрахована до активації регулювання температури
• Режим Турбо доступний тільки при роботі з акумуляторами 18650 з вихідним струмом 
більше 8А і IMR18650. НЕ доступний для роботи з елементами живлення CR123 / RCR123.

Використання 18650 акумулятора

від типу елементів живлення незначно відрізнятися в залежності від типу елементів 
живлення, індивідуальних особливостей застосування та факторів навколишнього 
середовища.
* Час роботи в Турбо режимі розрахована до активації регулювання температури
• Режим Турбо доступний тільки при роботі з акумуляторами 18650 з вихідним струмом 
більше 8А і IMR18650. НЕ доступний для роботи з елементами живлення CR123 / 
RCR123. 

5год45хв

Встановлення акумуляторів
Вставте акумулятор (и), як показано на 
малюнку, і закрутіть торцеву кришку. 
Примітка: Після установки акумуляторів 
індикатор живлення загориться, показуючи 
заряд акумуляторів. Детальніше див. Розділ 
«Світлова індикація» цього посібника.
Попередження:
1. Переконайтеся в тому, що позитивний
контакт акумулятора спрямований в бік
головної частини. Пристрій не буде
працювати, якщо акумулятор встановлений
неправильно.
2. Не направляйте промінь світла в очі.
3. Якщо при використанні літій-іонного акумулятора IMR 18650 рівень його
заряду стає низьким, необхідно припинити використання пристрою і
витягти акумулятор, щоб уникнути його пошкодження.
4. Якщо пристрій зберігається в рюкзаку або залишається невикористаним
протягом тривалого періоду часу, необхідно витягти всі акумулятори, щоб
запобігти випадковому включенню і витоку електроліту.
5. Не занурюйте нагрітий ліхтар в рідину. Це може привести до
невідновного пошкодження ліхтаря через різницю тиску повітря всередині і
зовні корпусу.

Миттєве включення
Натисніть торцевий перемикач до половини і утримуйте для миттєвого 
включення світла. Відпустіть перемикач, щоб відключити світло.

Включення / Виключення
Включення: При вимкненому світлі натисніть торцеву кнопку до клацання, 
щоб включити світло.

Вимкнення: При включеному світлі натисніть торцеву кнопку до клацання, 
щоб вимкнути світло.

Примітка: У P12GTS є пам'ять режиму. При повторному включенні ліхтар 
автоматично переключиться на раніше збережений рівень яскравості або в 
режим Строб (крім режимів SOS і Маяк).

Рівні яскравості
При включеному світлі здійснюйте короткочасне натискання на кнопку 
«Режим» для того, щоб послідовно перемикати такі рівні яскравості: 
МІНІМАЛЬНИЙ - НИЗЬКИЙ - СЕРЕДНІЙ - ВИСОКИЙ - ТУРБО

Швидке включення Мінімального
режиму
При вимкненому світлі натисніть і утримуйте кнопку «Режим», потім 
натисніть торцеву кнопку і відпустіть обидві кнопки, щоб активувати режим 
МІНІМАЛЬНИЙ. (Зазначений режим не зберігається в пам'яті.)

Швидке включення Турбо режиму
При включеному світлі натисніть і утримуйте кнопку «Режим», щоб 
активувати режим ТУРБО. Відпустіть кнопку, щоб повернутися до 
попереднього рівня яскравості.

Спеціальні режими (Строб / SOS / Маяк)

Так (Сумісний)

Активація: При включеному світлі двічі натисніть кнопку «Режим»,  щоб 
активувати режим стробоскопа.
Перемикання: При включеному режимі стробоскопа тривалим 
натисканням кнопки «Режим» можна послідовно перемикати режими: 
МАЯК - SOS - СТРОБОСКОП.
Вихід з режиму: Якщо один з режимів включений, короткочасне 
натискання кнопки «Режим» дозволить виключити спеціальний режим і 
повернутися до попереднього збереженого рівня яскравості; крім того, 
натискання торцевого вимикача дозволить вийти зі спеціальних режимів і 
вимкнути світло.
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®

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 

Інструкція 
користувачаP12GTS

Світлова індикація
Коли акумулятор вставлений, індикатор живлення під бічним перемикачем 
почне блимати, показуючи напругу акумулятора (± 0,1). Наприклад, коли 
напруга акумулятора складає 4,2 В, індикатораживлення буде блимати 4 
рази, за цим пауза тривалістю одну секунду і ще 2 миготіння індикатора. 
Різні значення напруги вказують на різні рівні заряду акумулятора:

1х18650

2хCR123

Вдосконалене регулювання температури
Завдяки модулю вдосконаленого регулювання температури ліхтар P12GTS 
регулює власну потужність і підлаштовується до умов навколишнього 
середовища, підтримуючи оптимальні експлуатаційні показники.

Заміна акумуляторів
Акумулятори замінювати в тому випадку, коли індикатор живлення блимає 
швидко і безперервно, і при цьому світло стає слабким, або ліхтар перестає 
реагувати на натискання через низький рівень заряду.

Примітка: При використанні двох встановлених послідовно акумуляторів 
CR123 / RCR123 ліхтар покаже тільки середнє значення напруги двох 
акумуляторів.
• При натисканні кнопки «Режим» в той час, коли ліхтар вимкнений, індикатор
живлення блимає, показуючи заряд акумуляторів:

1. Триразове миготіння вказує, що рівень заряду вище 50%;
2. Дворазове миготіння вказує, що рівень заряду нижче 50%;
3. Одноразове миготіння вказує, що рівень заряду нижче 10%.

• Якщо світло увімкнено, а рівень заряду близький до 50%, індикатор
живлення блимає через кожні 2 секунди, щоб інформувати користувача.
Якщо світло увімкнено, а рівень заряду близький до нуля, індикатор
живлення блимає швидко і безперервно, щоб інформувати користувача.
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