
Інструкція користувача

Дякуємо за придбання продукції NITECORE!

Power Tips
1. When the light is on, the power indicator will blink once every two 

seconds when power levels reach 50%.
2. When the light is on, the power indicator will blink consistently when 

power levels are low.
3. Each time batteries are inserted or the light is put into lockout mode, 

the power indicator light will blink in various patterns to indicate the 
battery voltage (accurate to ±0.1V). For example, when the battery 
voltage is at a maximum charge of 4.2V, the power indicator will blink 
4 times in quick succession, followed by a one second pause and two 
more blinks, indicating a total battery voltage of 4.2V.

Changing / Charging Batteries
When the power indicator blinks rapidly it means the batteries need to be 
replaced or recharged. Alternatively if the light becomes dim or 
unresponsive to adjustment this also indicates batteries need to be 
replaced or recharged.

Maintenance
Every 6 months, threads should be wiped with a clean cloth followed by 
a thin coating of silicon-based lubricant.

Warranty Service
All NITECORE® products are warranted for quality. DOA / defective 
products can be exchanged for replacement through a local 
distributor/dealer within the 14 days of purchase. After 14 days, all 
defective / malfunctioning NITECORE® products will be repaired free of 
charge for a period of 18 months from the date of purchase. After 18 
months, a limited warranty applies, covering the cost of labor and 
maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts. The 
warranty is nullified in all of the following situations:
1. The product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by 
unauthorized parties.
2. The product(s) is/are damaged through improper use.
3. The product(s) is/are damaged by leakage of batteries.

For the latest information on NITECORE® products and services, please 
contact your national NITECORE® distributor or send an email to 
service@nitecore.com

®
ALL-ROUND Flashlight Expert

4. Daily mode has a momentary function which allows the light to be 
turned on only when the switch is held. With the light turned off, press 
the switch partway down and hold to activate daily mode’s momentary 
function. The light will turn off the moment the switch is released.

Operating in Search / Turbo Mode
1. With the light turned off, press the switch all the way down and release 

within one second to enter turbo mode. To cycle between high and 
turbo modes press the button partway down while in turbo mode.

2. To turn the light off when in turbo mode, once again press the button all 
the way down and release within one second.

3. With the EA8 turned on in Search/Turbo mode, partway presses of the 
button will cycle between high and ultra-high mode. There is no 
memory function in Search/Turbo mode.

Standby Mode / Lockout and Unlock functions
With the light turned on, press the switch all the way down and release 
within one second to enter into standby mode. In this mode, the light will 
consume small amounts of power to maintain the settings in the MCU 
(micro control unit) but appear to be turned off. When in standby mode 
the power indicator light will flash once every three seconds to show the 
location of the light.

With the light turned on, press the switch all the way down and hold for 
more than one second. The light will turn off and enter into lockout mode. 
Lockout mode consumes almost no battery power and prevents the light 
from accidentally turning on. Holding the switch for more than one second 
to exit the lockout mode.

NB: When entering lockout mode, the power indicator will flash to 
indicate specific battery voltage. Please refer to the “Power Tips” 
section of this manual for details.

Special Strobe / SOS mode and 
Location Beacon 
With the light turned on, press the switch all the down twice in quick 
succession to enter strobe mode. When in strobe mode, press the switch 
all the way down and hold for more than one second to cycle through 
strobe, SOS and location beacon modes. To select any of these modes 
simply release the switch when it is displayed. To turn off the light fully 
press and release the switch. 

EA8
Особливості
· Використовується світлодіод CREE XM-L U2
· Максимальний світловий потік 900 люмен
· Інтегрована технологія точної цифровий оптики "PDOT" забезпечує
максимальну продуктивність рефлектора
· Пікова інтенсивність світлового потоку 60,000cd, а дальність світіння до
490 метрів
· Інноваційний двухступеневий перемикач із зручним інтерфейсом
(запатентовано)
· Швидкий вибір режиму яскравості з 8 пропонованих
· Високоефективна схема стабілізації струму забезпечує тривалість
роботи до 800 годин
· Вбудована світлова індикація показує залишок заряду(запатентовано)
· Індикатор живлення відображає напругу елементів живлення з точністю
до ±0.1V
· Захист від зворотної полярності запобігає пошкодження по причині
неправильно встановлених елементів живлення
· Стопорне кільце з нержавіючої сталі захищає внутрішні компоненти від
пошкоджень
· Загартоване ультрапрозоре мінеральне 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 1.5 метра
· Стійкий на торці

Характеристики
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ПРИМІТКА:
ʅʘʚʝʜʝʥʽ ʚʠʱʝ ʜʘʥʽ ʙʫʣʠ ʚʠʤʽʨʷʥʽ ʫ ʚʽʜʧʦʚʽʜʥʦʩʪʽ ʟ ʤʽʞʥʘʨʦʜʥʠʤʠ 
ʩʪʘʥʜʘʨʪʘʤʠ ʚʠʧʨʦʙʫʚʘʥʥʷ ʣʽʭʪʘʨʽʚ ANSI/NEMA FL1 ʟ ʚʠʢʦʨʠʩʪʘʥʥʷʤ  
8-ʤʠ ʝʣʝʤʝʥʪʽʚ ʞʠʚʣʝʥʥʷ 1.2V 2400mAh AA ʚ ʣʘʙʦʨʘʪʦʨʥʠʭ ʫʤʦʚʘʭ. 
ʈʝʘʣʴʥʽ ʜʘʥʽ ʤʦʞʫʪʴ ʚʽʜʨʽʟʥʷʪʠʩʷ ʚ ʟʘʣʝʞʥʦʩʪʽ ʚʽʜ ʪʠʧʫ ʝʣʝʤʝʥʪʽʚ 
ʞʠʚʣʝʥʥʷ, ʽʥʜʠʚʽʜʫʘʣʴʥʠʭ ʦʩʦʙʣʠʚʦʩʪʝʡ ʟʘʩʪʦʩʫʚʘʥʥʷ ʽ ʬʘʢʪʦʨʽʚ 
ʥʘʚʢʦʣʠʰʥʴʦʛʦ ʩʝʨʝʜʦʚʠʱʘ.
NITECORE (SYSMAX) ʻ ʯʣʝʥʦʤ PLATO, ʫʯʘʩʪʴ ʽ ʜʦʧʦʤʦʛʘ ʚ ʨʦʟʨʦʙʮʽ 
ʩʪʘʥʜʘʨʪʫ ʚʠʤʽʨʫ ANSI FL1. ɼʘʥʽ ʪʝʭʥʽʯʥʠʭ ʚʠʧʨʦʙʫʚʘʥʴ ʚʽʜʧʦʚʽʜʘʶʪʴ 
ʤʽʞʥʘʨʦʜʥʦ ʚʠʟʥʘʥʠʤ ʥʘʫʢʦʚʠʤ ʩʪʘʥʜʘʨʪʘʤ.

ТИП
Номінальна

напруга Використання
Батарейка AA AA 1.5V

Акумулятор AA AA 1.2V

Так (Рекомендується) 

Так (Рекомендується)

Акумулятор Li-ion АА L91 1.5V Так

Батарейка LiFePO4 14500 3.2V

Акумулятор Li-ion 14500 3.7V Ні (Заборонено)

Ні (Заборонено)

Аксесуари
Якісний чохол, темляк, 
ущільнювальне кільце

ТТУРБО  ВИСОКИЙ        СЕРЕДНІЙ          НИЗЬКИЙ МІН.

Розміри
Довжина: 183мм (7.17”)
Діаметр голови: 60мм (2.36”) 
Діаметр корпуса: 41.8мм (1.65”) 
Вага: 3 02г (10.65oz) (без батарей)

Елементи живлення

Інструкція по експлуатації
1. Встановіть елементи живлення  з позитивним (+) і негативним
(-)  полюсом як вказано на внутрішній стороні батарейного відсіку.
2. Закрутіть кришку за годинниковою стрілкою, щоб позолочені
штифти збіглися з відповідними отворами в корпусі.

Поради:
Установка елементів живлення в темряві: два з чотирьох слотів EA8 
мають по боків невеликі пази, вказують на необхідність розміщення 
батарей негативним "-" полюсом вперед. А два інших слота елементи 
живлення розміщуються позитивним"+" полюсом вперед. Таким чином, 
елементи живлення можуть бути розміщені завдяки тактильным 
відчуттям. Після установки елементів живлення, світловий індикатор 
блиманням відобразить рівень заряду. Для детального 
ознайомлення зверніться в розділ "Світлова індикація"
УВАГА:

1. Встановлюйте елементи живлення як вказано на внутрішній частині
відсіку для батарей.
2. НЕ встановлюйте одночасно акумулятори і звичайні батарейки.
3. НЕ встановлюйте одночасно елементи живлення різних типів або
брендів.

Управління Режимами
Для перемикання режимів EA8 використовує двухступеневу кнопку, 
аналогічну спуску затвора фотоапарата. Вибір функцій/режимів 
залежить від глибини натискання. В EA8 доступні два режиму: 
Повсякденний і Пошуковий/Турбо режим. 

Повсякденний режим 
1. Коли світло вимкнене, натисніть кнопку наполовину і утримуйте протягом
секунди для активації Повсякденного режиму.
2. Повсякденний режим включає в себе 4 режиму яскравості: Мінімальний,
Низький, Середній і Високий. Режими яскравості переключаються коротким
напівнатисканням кнопки. Якщо затиснути кнопку наполовину - активується
режим Турбо. Дивіться опис режиму Пошук/Турбо нижче.
3. Ліхтар вимикається (активується режим очікування) шляхом натискання
кнопки і утримання протягом секунди.
Також запам'ятовується останній використовуваний рівень яскравості
Повсякденного режиму.



Features
· Utilizes a CREE XM-L U2 LED
· Maximum output of up to 900 lumens
· Integrated “Precision Digital Optics Technology” provides extreme 

reflector performance
· Boasts a peak beam intensity of 60,000cd and a throw distance of up to 

490 meters
· Innovative single button two-stage switch offers a user-friendly interface 

(patented)
· Eight rapidly switchable brightness modes to select from
· High efficiency circuit board provides up to 800 hours runtime
· Integrated power indicator light displays remaining battery power 

(patented)
· Power indicator’s secondary function displays battery voltage (accurate 

to 0.1V)
· Reverse polarity protection prevents damage due to incorrectly inserted 

batteries
· Stainless steel retaining ring protects the core components from 

damage
· Toughened ultra-clear mineral glass with anti-reflective coating
· Constructed from aero grade aluminum alloy
· Sturdy HAIII military grade hard-anodized
· Waterproof in accordance with IPX-8 (two meters submersible)
· Impact resistant to 1.5 meters
· Tail stand capability

Dimensions
Length: 183mm (7.17”)
Head diameter: 60 mm (2.36”)
Tube diameter: 41.8mm (1.65”)
Weight: 302g (10.65oz)(without battery)

Battery installation
1. Insert batteries with the positive (+) and negative (-) ends 

corresponding to the diagram on the inside of the battery 
compartment. 

2. Tighten the tail cap by aligning the two gold pins on the inside of the 
tail cap with the corresponding holes on the flashlight body and rotate 
clockwise.

Output & Runtime

®
ALL-ROUND Flashlight Expert

Tips
Inserting batteries in a dark environment: Two of the four battery slots in 
the EA8’s battery compartment feature grooves indicating that batteries 
should be inserted with the negative (-) ends facing forward, while the two 
slots with no grooves require the batteries to be inserted with the positive 
(+) ends facing forward. In this way, batteries can be inserted correctly 
through tactile feedback alone.

After loading the batteries, the power indicator light will blink to indicate 
the battery voltage. Please refer to the “Power Tips” section of this 
manual for details.
WARNING
1. Insert batteries using the image on the inside of the battery 

compartment as a reference.
2. Do not mix rechargeable and non-rechargeable batteries.
3. Do not mix batteries of different types/brands.

General Operation
The EA8 utilizes a 2-stage switch similar to a camera shutter button. The 
light’s numerous functions are selected according to the depth the switch 
is pressed. The EA8 has two modes: Daily mode and Search / Turbo 
mode. 
Operating In Daily Mode 
1. With the light turned off, press the switch partway down and release 

within a second to enter daily mode. 
2. Daily mode contains four brightness levels: ultra-low, low, medium, and 

high. Pressing the switch partway down in quick succession will cycle 
through these modes. Pressing the switch partway down and holding 
for more than one second when in daily mode will enter into turbo 
mode. See Turbo / Search mode instructions below.

3. The light is turned off (put into standby mode) by pressing the button 
all the way down and releasing within a second. This will also 
memorize the last daily mode used. 

NOTICE
The above data has been measured in accordance with the international 
flashlight testing standards ANSI/NEMA FL1 using 8 x 1.2V 2400mAh AA
batteries under laboratory conditions. The data may vary slightly during 
real-world use due to battery type, individual usage habits and environmental 
factors.

Accessories
Quality holster, lanyard, spare O-ring

Battery Options

NITECORE UKRAINE

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

4. Моментальне освітлення включається шляхом напівнатискання і
утримування торцевої кнопки, коли ліхтар вимкнений. Для вимикання
світла досить відпустити кнопку.

Режим Пошук/Турбо
1. Коли ліхтар вимкнений, натисніть кнопку повністю і утримуйте

протягом однією секунди для входу в режим Турбо. Перемикання
між Турбо і Високим режимами виконується напівнатисканням

2.

3.

Для вимикання ліхтаря в режимі Турбо досить натиснути кнопку
повністю і утримувати протягом секунди.
Коли EA8 включений в режимі Турбо, половинне натискання кнопки
буде перемикати між Високим і Максимальним режимами. В режимі
Пошук/Турбо функція пам'яті Відсутня.

Режим Очікування / Блокування
Коли ліхтар включений, натисніть кнопку повністю і утримуйте 
протягом секунди для входу в режим очікування. В режимі очікування 
EA8 буде споживати невелику кількість енергії для живлення 
мікроблоку управління. В режимі очікування світловий індикатор буде 
блимати 1 раз в 3 секунди для визначення місця розташування 
ліхтаря.

Коли світло включене, повністю натисніть кнопку і утримуйте більше 1 
секунди для включення режиму блокування. В режимі блокування 
ліхтар практично НЕ споживає енергію батарей, а також відсутня 
ймовірність випадкового включення. Для виходу з режиму блокування 
необхідно затиснути кнопку більше 1 секунди.

Примітка: При переході в режим блокування, світловий індикатор 
блиманням вкаже напругу елементів живлення. Детальну інформацію 
дивіться в розділі "Світлова індикація" 

Спеціальні режими Строб/SOS і Маяк 
Коли світло включене, натисніть кнопку повністю двічі для входу в 
режим Строб. В режимі Строб натисніть кнопку повністю і утримуйте 
для перемикання між режимами Строб, і Маяк. Для установки 
потрібного режиму просто відпустіть кнопку, коли він з'явиться. для 
виходу їз спеціальних режимів досить короткого натискання кнопки.

Світлова індикація
1. Коли ліхтар включений, світловий індикатор блимає один раз в
дві секунди, якщо рівень заряду досяг 50%.
2. Коли ліхтар включений, світловий індикатор блимає швидко, якщо
рівень заряду низький.
3. Кожен раз при установці елементів живлення або переході в режим
блокування світловий індикатор блиманням вкаже поточну напругу
батареї (з точністю ±0.1V). Наприклад, якщо напруга 4.2V, індикатор буде
блимати 4 рази, пауза 1 секунда, потім ще 2 блимання.

Підзарядка/Заміна елементів живлення
Елементи живлення повинні бути замінені в наступних випадках: 
індикатор живлення швидко блимає, світло стає дійсно тьмяним, або 
ліхтар перестає відповідати на запити.

Обслуговування
Кожні 6 місяців слід протирати різьбове з'єднання 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

Дякуємо за придбання продукції NITECORE!




