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Інструкція користувачаEC30
• Використовується світлодіод CREE ХНР35 HD з максимальним світловим потоком
до 1800 люмен
• Максимальна інтенсивність потоку до 12100cd, а максимальна дальність - до 220м
• Оптична система в поєднанні з рідкокристалічним покриттям і "Технологією 
високоточної цифровий оптики" (PDOT)
• Максимальний час роботи до 310 годин
• Бічний перемикач управління, 5 рівнів яскравості і 3 спеціальних режиму
• Індикатор живлення під бічним перемикачем показує залишок рівня заряду акумулятора 
(Патент № ZL201220057767.4)
• Індикатор живлення також може відображати значення напруги акумулятора з точністю 
до (± 0,1 В)
• Вбудований модуль регулювання температури (ATR) (Патент № ZL201510534543.6)
• Захист від зворотної полярності
• Оптичні лінзи з двостороннім покриттям, стійким до механічних пошкоджень
• Магнітна торцева кришка, що забезпечує можливість установки виробу в вертикальне 
положення
• Ліхтар виготовлений з алюмінієвого сплаву авіаційного класу з твердо анодованим 
покриттям НАIII, застосовуваним у військовій промисловості
• Вологозахист відповідно до стандарту IPX8 (можливість занурення в воду на глибину до 
двох метрів)
• Ударостійкість при падінні з висоти до 1 метра

Особливості:

Розміри
Довжина: 111мм
Діаметр голови: 24.5мм 
Діаметр корпусу: 23.8мм 
Вага: 65.5г

Елементи живлення

Аксесуари 
Чохол, кліпса, темляк, 
ущільнювальне кільце

ТИП
Номінальна

напруга Використання

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

Високо струмовий IMR 18650 IMR18650 3.6V

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

Батарейка Li-Ion CR123 3V

Акумулятор Li-ion 18650

18650

3.7VRCR123

3.7V

18650

Так (Рекомендується)

Так (Сумісний)

Так (Сумісний)

Ні (Несумісний)

Так (Сумісний)

Акумулятор Li-ion (ниже 8А)

Характеристики
ПРИМІТКА: Наведені 
вище дані були виміряні 
відповідно до 
міжнародних стандартів 
випробування ліхтарів 
ANSI / NEMA FL1 з 
використанням 1x18650 
(3.6V 3500mAh) Nitecore 
в лабораторних умовах. 

ЛЮМЕН
1800

ТУРБО    ВИСОКИЙ  СЕРЕДНІЙ   НИЗЬКИЙ МІН
.

*30хв

 1м (Ударостiйкiсть)

ЛЮМЕН
810

ЛЮМЕН
300

ЛЮМЕН
80

ЛЮМЕН
1

220м 153м 84м 40м 5м

12100cd 5850cd 1780cd 400cd 6.5cd

310год18год

 IPX8, 2м (Вологозахист і Занурення)

STROBE SOS Маяк

ЛЮМЕН
1800

ЛЮМЕН
1800

ЛЮМЕН
1800

- --

- - -

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

Інструкція по
експлуатації
Встановлення акумуляторів
Вставте акумулятор (и), як показано на малюнку, і 
закрутіть торцеву кришку. 
Примітка: Після установки акумуляторів індикатор 
живлення починає блимати показуючи заряд 
акумулятора. Детальніше див. Розділ «Світлова 
індикація» цього посібника.
Попередження:
1. Простежте за тим, щоб акумулятор (і) був (і)
вставлений (и) правильно, при цьому позитивний
контакт повинен бути спрямований у бік головної
частини ліхтаря. В разі неправильного встановлення батареї (й)
ліхтар не працюватиме.
2. Використання рівня яскравості ТУРБО призведе до значного нагрівання ліхтаря 
протягом короткого періоду часу. Щоб уникнути перегріву не використовуйте рівень 
яскравості ТУРБО тривалий час, якщо ліхтар занадто сильно нагрівається, і це створює 
незручності при користуванні.
3. Не направляйте промінь в очі.
4. Якщо рівень заряду при використанні літій-іонного акумулятора IMR18650 низький, 
прохання припинити використання виробу і вийняти акумулятор з відсіку, щоб уникнути 
його пошкодження.
5. У тому випадку, якщо ліхтар зберігається в рюкзаку або взагалі не використовується, 
прохання вийняти з нього акумулятор, щоб запобігти випадковій активації виробу або 
витікання електроліту елемента живлення.
6. Не занурюйте ліхтар в будь-які рідини, якщо він знаходиться в нагрітому стані. 
Подібного роду дії можуть привести до непоправного пошкодження ліхтаря через різниці 
показань тиску всередині і зовні корпусу. 

Вибір режиму
У ліхтарі EC30 використовуються два робочих режими:

• Звичний режим: забезпечує прямий доступ до рівня яскравості ТУРБО
• Тактичний режим: забезпечує прямий доступ до спеціального режиму 
стробоскопа з режиму очікування. Для переходу зі звичайного режиму в 
тактичний режим прохання дотримуватися наведених нижче інструкцій.

1. Вимкніть ліхтар. Відкрутіть кришку торцевої частини ліхтаря на півоберта.
2. Загвинтіть кришку торцевої частини ліхтаря і одночасно натисніть і утримуйте 
кнопку перемикача.
3. Почне блимати світлодіод, який вказує на те, який саме режим був обраний. 
Одноразове миготіння вказує на вибір звичайного режиму, дворазове миготіння 
вказує на вибір тактичного режиму. Після цього індикатор заряду буде блимати, 
вказуючи значення напруги акумулятора, перш ніж ліхтар перейде в режим 
очікування.

Двопозиційне управління
Режим очікування
Після установки акумулятора, ліхтар EC30 буде знаходитися в режимі очікування.
ПРИМІТКА: Якщо пристрій не використовується, рекомендується злегка відкрутити 
кришку торцевої частини з метою уникнення випадкової активації ліхтаря.
Включення
Коли ліхтар знаходиться в режимі очікування:
1. Для отримання доступу до збереженого в пам'яті рівня яскравості натисніть і 
утримуйте кнопку перемикача, поки ліхтар не увімкнеться, або продовжуйте 
утримувати кнопку перемикача для отримання доступу до режиму вибору рівня 
яскравості.

2. Двічі натисніть кнопку бічного перемикача для отримання доступу до 
Мінімального рівня яскравості

3. Тричі натисніть кнопку бічного перемикача для отримання доступу до рівня 
яскравості ТУРБО в звичайному режимі або для отримання доступу до спеціального 
режиму стробоскопа в тактичному режимі

Вимкнення

При включеному світлі натисніть кнопку перемикача для виключення ліхтаря і 
повернення в режим очікування. 

Швидкий доступ до рівня яскравості ТУРБО

При включеному світлі в будь-якому режимі натисніть і утримуйте кнопку 
перемикача для отримання доступу до рівня яскравості ТУРБО. Відпустіть кнопку 
для повернення до збереженого в пам'яті рівня яскравості.

Вибір рівня яскравості
У ліхтаря EC30 є 5 рівнів яскравості. Натисніть і утримуйте кнопку перемикача для 
отримання доступу до збереженого в пам'яті рівня яскравості. Продовжуйте 
утримувати кнопку перемикача і не відпускайте її, послідовно переходячи від одного 
рівня яскравості до іншого - "Мінімальний-Низький-Середній-Високий-Турбо". Після 
цього відпустіть кнопку для того, щоб в пам'ять був внесений поточний рівень 
яскравості. Для вибору рівня яскравості одним натисканням кнопки бічного 
перемикача вимкніть світло і утримуйте кнопку вимикача для того, щоб знову увійти в 
режим вибору рівня яскравості.

Спеціальні режими (Строб/SOS/Маяк)
Включення спеціального режиму Стробоскоп:

1. Потрійне натискання кнопку перемикача в режимі очікування і в тактичному режимі.

2. Потрійне натискання кнопку перемикача при включеному світлі в будь-якому режимі.
У спеціальному режимі стробоскопа натисніть і утримуйте кнопку перемикача більше 
1 секунди, потім відпустіть її, щоб увімкнути режим SOS. Повторіть цю ж операцію 
для циклічного переходу від одного спеціального режиму до іншого - СТРОБОСКОП-
МАЯК-SOS. Для виходу зі спеціального режиму одноразовим натисканням на кнопку 
перемикача вимкніть світло і поверніться в режим очікування.

ATR (Вдосконалене регулювання
температури)

Інтегрована технологія ATR регулює потужність ліхтаря EC30 відповідно до умов 
експлуатації та з умовами навколишнього середовища, сприяючи підтримці оптимальних 
робочих характеристик.
Примітка: При перегрів ліхтаря EC30 рівень яскравості ТУРБО не може бути використаний.
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Світлова індикація
Коли елемент живлення встановлений, індикатор живлення під бічним перемикачем 
почне блимати, показуючи напругу елемента живлення (± 0,1 В). Наприклад, коли 
напруга акумулятора складає 4,2 В, індикатор живлення блимає 4 рази, після якої 
почнеться пауза в одну секунду і ще 2 миготіння. Різні напруги представляють собою 
відповідні рівні потужності елемента живлення:

4.2V3.5V 3.7V 3.9V

Макс. потужністьМін. потужність

6.4V4.8V 5.6V 6.0V

Макс. потужністьМін. потужність

1 x 18650 

2 x CR123 

Примітка: При використанні двох встановлених послідовно акумуляторів CR123 / RCR123 
ліхтар покаже тільки середнє значення напруги двох акумуляторів.

Інструкція користувачаEC30

Заміна акумуляторів
Акумулятори слід 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.

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

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


	Пустая страница



