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Особливості
• Працює на американському світлодіоді CREE ХНР35 HD, що забезпечує 
максимальний світловий потік в 1 800 люмен
• Встановлено додатковий світлодіод червоного кольору
• Використовується оптична система в поєднанні з кристалічним покриттям і 
технологією високоточної цифровий оптики (PDOT)
• Максимальна інтенсивність потоку до 8 360 кд і дальність променя до 182 метрів
• Нерозбірний корпус, виготовлений із застосуванням технології лиття під тиском
• Вбудована високоефективна плата постійного струму забезпечує роботу 
протягом 220 годин
• Безшумний тактичний перемикач в торцевій частині забезпечує управління 5 
рівнями яскравості і 3 спеціальними режимами
• Металевий бічний перемикач забезпечує управління додатковим світлодіодом 
червоного кольору
• Унікальний режим світіння стробоскопа, що виконує генерацію випадкової 
частоти для забезпечення більш практичних світлових ефектів
• Опція індикації живлення дозволяє оцінити залишок рівня заряду акумулятора 
(Патент № ZL201220057767.4)
• Додатковий світлодіод червоного кольору може вказувати напругу акумулятора 
(± 0.1 В)
• Вбудований модуль "Вдосконаленого регулювання температури" (ATR) (Патент 
№ ZL201510534543.6)
• Електронний захист від зворотної полярності
• Оптична лінза з двостороннім покриттям, що володіє стійкістю до механічних 
контактних пошкоджень
• Виготовлений з алюмінієвого сплаву авіаційного класу
• Водонепроникність відповідно до класу захисту IP56
• Удароміцність при падінні з висоти до 1 метра
• Можливість встановлення ліхтаря на торець

Розміри
Розміри: 105.5 х 34 х 29мм 
Діаметр головної частини: 23мм 
Вага: 103.5г

Елементи живлення

Аксесуари
Акумулятор IMR18650,чохол 
темляк, ущільнювальне кільце
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Батарейка Li-Ion CR123 3V

Акумулятор Li-ion 18650

18650

3.7VRCR123

3.7V

Так (Рекомендується)

Так (Сумісний)

Так (Сумісний)

Ні (Несумісний)

Так (Сумісний)

Акумулятор Li-ion (нижче 8А)

ЛЮМЕН
1800

ТУРБО    ВИСОКИЙ  СЕРЕДНІЙ   НИЗЬКИЙ МІН

*30хв

 1м (Ударостiйкiсть)

ЛЮМЕН
850

ЛЮМЕН
260

ЛЮМЕН
65

ЛЮМЕН
1

182м 135м 73м 37м 6м

8360cd 4600cd 1350cd 350cd 9cd

220год18год2год

STROBE SOS Маяк

ЛЮМЕН
1800

ЛЮМЕН
1800

ЛЮМЕН
1800

- --

- - -

---

5год

ЧЕРВОНИЙ

ЛЮМЕН
10

10м

25cd

28год

Характеристики

 IP56 (Захист)

ПРИМІТКА: Наведені вище дані були виміряні відповідно до міжнародних 
стандартів випробування ліхтарів ANSI / NEMA FL1 з використанням 1xIMR18650 
(3100mAh, 35A) Nitecore в лабораторних умовах. 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 з експлуатації
Моментальне освітлення
Встановіть акумулятор (и), як показано на малюнку, і закрутіть торцеву кришку. 
Примітка: Після встановлення акумулятора допоміжний світлодіод червоного 
світла почне блимати, вказуючи напругу акумулятора. Для отримання більш 
детальної інформації зверніться до розділу керівництва «Індикація живлення».

Торцева 
 кнопка

Бічна кнопка

Інструкція користувача

Попередження:
1. Переконайтеся в тому, що позитивний (-і) полюса (и) акумулятора (-ів) при вставці 
спрямований (і) в сторону головної частини. Пристрій не буде працювати, якщо 
акумулятор (и) встановлений (і) неправильно.
2. При тривалому використанні рівня яскравості ТУРБО відбуватиметься інтенсивний 
нагрів. Будьте обережні при використанні пристрою з рівнем яскравості ТУРБО, 
особливо в тих випадках, коли використання виробу затруднене через перегрів.
3. Не направляйте промінь в очі.
4. Якщо при використанні літій-іонного акумулятора IMR18650 рівень заряду стрімко 
знижується, необхідно припинити використання пристрою і витягти акумулятор, щоб 
уникнути його пошкодження.
5. Якщо пристрій зберігається в рюкзаку або не використовується тривалий час, 
необхідно витягти всі акумулятори, щоб запобігти випадковому включенню і витоку 
електроліту.
6. Не занурюйте нагрітий ліхтар в рідину. Це може привести до невідновленого 
пошкодження ліхтаря через різницю тиску повітря всередині і зовні корпусу.

P18

Наявність двох перемикачів
В Р18 є торцевий і бічний перемикачі, що забезпечують автономне регулювання 
основного білого світла і допоміжного червоного світла.

Основне біле світло
Тактичне миттєве включення

При вимкненому світлі злегка натисніть і утримуйте торцевий вимикач, щоб миттєво 
включити світло. Відпустіть вимикач, щоб відключити світло.

Включення / Виключення

Включення: При вимкненому світлі натисніть кнопку перемикача вмикання / 
вимикання, щоб увімкнути світло.

Вимкнення: При включеному світлі натисніть кнопку перемикача вмикання / 
вимикання, щоб вимкнути світло.

Примітка: У Р18 є пам'ять режимів. При повторному включенні ліхтар автоматично 
перейде на раніше збережений рівень яскравості або увійде в СТРОБ режим (за 
винятком режимів SOS і МАЯК).

Рівні яскравості

При включеному світлі здійснюйте короткочасне натискання на торцевий перемикач 
для того, щоб послідовно перемикати такі рівні яскравості: МІНІМАЛЬНИЙ - НИЗЬКИЙ 
- СЕРЕДНІЙ - ВИСОКИЙ - ТУРБО.

Моментальний перехід на рівень яскравості ТУРБО
• При включеному світлі злегка натисніть перемикач і утримуйте його для виходу на 

рівень яскравості ТУРБО. Відпустіть кнопку, щоб повернутися до попереднього рівня 
яскравості.

•  При вимкненому світлі натисніть до упору і утримуйте торцевий перемикач для 
виходу на рівень яскравості ТУРБО після досягнення збереженого в пам'яті рівня 
яскравості. Відпустіть вимикач для того, щоб вимкнути світло. 
Швидкий перехід на МІНІМАЛЬНИЙ рівень яскравості
При вимкненому світлі одночасно натисніть торцевої і бічний перемикачі для виходу 
на МІНІМАЛЬНИЙ рівень яскравості. (Для зтого варіанти відсутня пам'ять режимів.)

Додаткове червоне світло
Включення / Виключення

Включення: При вимкненому світлі здійсните тривале натискання бічного перемикача 
для того, щоб включити допоміжне червоне світло.

Вимкнення: При включеному світлі здійсните короткочасне або тривале натискання 
бічного перемикача для виключення допоміжного червоного світла.

Спеціальні режими (СТРОБ/SOS/МАЯК)
При включеному світлі здійсните тривале натискання бічного перемикача до упору 
протягом більше 1 секунди для входу в СТРОБ режим. Повторюйте вказану дію для 
перемикання наступних спеціальних режимів: МАЯК - SOS - СТРОБ.

Для виходу зі спеціальних режимів злегка натисніть торцевий перемикач, щоб 
повернутися до попереднього збереженого в пам'яті рівня яскравості; або натисніть 
до упору торцевий перемикач, щоб вимкнути світло.

ATR
Інтегрована технологія ATR регулює рівень яскравості Р18 відповідно до умов роботи 
та умов навколишнього середовища, що забезпечує оптимальну продуктивність.

Індикація живлення
Коли ліхтар знаходиться в режимі очікування, тривале натискання бічного перемикача 
протягом більше 3 секунд призведе до включення допоміжного червоного світла 
вказувати напругу акумулятора з точністю (± 0.1В).
Наприклад: якщо напруга акумулятора складає 4.2 В індикатор живлення блимне 4 
рази, за цим пауза в одну секунду, після чого індикатор блимне ще 2 рази. Потім 
ліхтар знову повернеться в режим очікування. Різні значення напруги вказують на 
рівень заряду акумулятора, відповідно:

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 
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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.

Інструкція користувачаP18
®

Гарантійне обслуговування
Всі продукти NITECORE® мають гарантію якості. Будь-який дефектний продукт 
може бути замінений через місцевого дистриб'ютора / дилера протягом 15 днів з 
моменту покупки. Через 15 днів всі несправні продукти з NITECORE® можуть бути 
відремонтовані безкоштовно протягом 60 місяців з дати придбання. Пізніше 60 
місяців присвоюється обмежена гарантія, що покриває витрати на оплату праці та 
технічне обслуговування, але не вартість аксесуарів або запасних частин.
Гарантія анулюється, якщо продукт (и) є:
1. Розбитий, реконструйований та / або модифікований сторонніми особами
2. Пошкодження від неправильного використання
3. Виріб(оби) пошкоджений 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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