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Особливості 
•  Перезаряджаємий налобний ліхтар
•  Оснащений світлодіодом CREE XP-G3 S3 
•  Максимальна потужність 550 люмен
•  Вбудований Li-ion акумулятор 1800mAh 
•  Максимальний час роботи до 330 годин
•  Більше 500 циклів перезарядки акумулятора
•  Технологія PDOT надає плавний засвіт
•  Три типу світлодіодів: Далекобійне біле світло (121м), 
Ближній білий (2хCRI), Ближнє червоне світло (2xRED)
•  Зберігає повний функціонал під час зарядки
•  60° - кут нахилу корпусу
•  Чотири рівня яскравості і два спеціальних режиму
•  Виготовлений з міцного матеріалу полікарбонату 
•  Ударостійкий до 1 метри
•  IP67 захист від пилу і вологи

Розміри
Розмір: 63мм x 43.5мм x 31.5мм Вага:     
99.6г (с акумулятором і пов'язкою)

Характеристики

Примечание: Заявлені дані були виміряні з міжнародними стандартами 
тестування ліхтарів ANSI / NEMA FL1, з використанням інтегрованого і повністю 
заряженого 3.7V 1800mAh літій-іонного акумулятора в лабораторних умовах. 
Результати для кінцевих користувачів можуть відрізнятися з-за індивідуальних 
особливостей використання і умов навколишнього середовища

Інструкція з використання
Подвійна кнопка

Далекобійне біле світло
Коли світло вимкнене, натисніть кнопку живлення для включення білого світла.

1. Протягом 3-х секунд, натискайте кнопку живлення для перемикання 
режимів: Низький - Середній - Високий - Очікування.
2. При натисканні на кнопку живлення по закінченню 3-х секунд, світло 
вимкнеться.
Швидкий доступ до турбо режиму
Коли світло включене, утримуйте кнопку живлення протягом 1 секунди, для 
переходу в турбо режим (550 люмен). 

Ближнє біле світло CRI
Коли світло вимкнене, натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 1 секунди, 
щоб активувати 2 допоміжних світлодіода CRI. При натисканні на кнопку живлення 
знову, білі допоміжні світлодіоди CRI будуть вимкнені.

Ближнє червоне світло
Коли світло вимкнене, натисніть кнопку R, щоб увімкнути червоні допоміжні 
світлодіоди. Натискайте кнопку R повторно протягом 3-х секунд для перемикання 
між режимами: Червоне світло - Миготливе червоне світло - Очікування. При 
натисканні на кнопку R по закінченню 3-х секунд, світло вимкнеться

Блокування / Розблокування
Коли світло вимкнене, щоб перейти в режим блокування, одночасно утримуйте 
кнопку "POWER" і кнопку R до тих пір, поки вбудований червоний індикатор не 
блимне один раз. Для зняття блокування, повторіть процедуру.

Світлова індикація
Коли світло вимкнене, утримуйте кнопку R протягом 1 секунди, щоб активувати 
вбудований червоний індикатор живлення. Індикатор буде блимати, щоб вказати  
залишок рівня заряду акумулятора: 
3 блимання вказує на рівень заряду акумулятора вище 50% 
2 блимання вказує на рівень заряду акумулятора нижче 50% 
1 блимання вказує на рівень заряду акумулятора нижче 10%.
Примітка: Зарядіть NU32 якщо світло стане тьмяним або ліхтар перестане 
включатися. 

Зарядка
Цей ліхтар поставляється з можливістю USB перезарядки. Підійміть кришку мікро 
USB порту, підключіть порт до джерела живлення через USB-кабель, щоб почати 
процес зарядки. Повна зарядка ліхтаря займає близько 3,5 годин.

Поради по зарядці:
Коли пристрій підключено до джерела 
живлення, вбудований червоний індикатор 
живлення буде горіти для індикації процесу 
зарядки, і стане зеленим, коли зарядка 
завершена.

Аксесуари
USB кабель, налобна пов'язка 

Дякуємо за придбання продукції NITECORE!

NITECORE - Україна
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Вконтакті : www.vk.com/nitecore_ukraine 
Facebook: www.facebook.com/NitecoreUkraineOfficial

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. 

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

NU32 Інструкція користувача
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Кнопка "POWER" для управління білим світлом 
Кнопка "R" для управління червоним світлом

Кнопка "POWER"

Кнопка "R"

Спеціальні режими (SOS/Маяк)
Коли світло вимкнене, натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 3 секунд, 
щоб перейти в режим SOS; натискайте кнопку живлення ще раз протягом 3-х 
секунд і переключіться в режим маяка. Для виходу з спеціального режиму, 
натисніть кнопку живлення по закінченню 3-х секунд, світло вимкнеться. 

Запобіжні заходи
1. НЕ направляйте промінь в очі.
2. Будь ласка, заряджайте продукт кожні 3 місяці, якщо ви не використовуєте 
його протягом тривалого часу.
3. Коли ліхтарик зберігатиметься в рюкзаку, активуйте режим блокування, щоб 
запобігти випадковій активації.
4. НЕ розбирайте, не змінюйте і не відновлюйте ліхтар, в іншому випадку 
гарантія буде анульована, і продукт може бути пошкоджений.




