
Дякуємо за придбання продукції NITECORE!

®

Інструкція користувача
Особливості
• USB перезаряджаємий ліхтар для кемпінгу
• Працює на 9 CRI світлодіодах (CRI> 90, колірна температура: 4000-4500K), з 
максимальною потужністю 250 люмен
• Інтегрована інтелектуальна система управління зарядкою і розрядкою USB для 
використання в якості портативного зарядного пристрою
• 3 рівня яскравості і 2 спеціальних режиму
• Доступні кілька налаштувань освітлення
• Білий дифузор виконаний з полікарбонату, що забезпечує хороше розсіювання 
світла.
• Індикатор живлення показує заряд акумуляторів (Патент № ZL201220057767.4)
• Індикатор живлення також може відображати напругу акумуляторів (± 0,1 В)
• Рекомендується використовувати для роботи від 1-2-х 18650 літій-іонних 
акумуляторів і сумісний з батарейками CR123
• USB-порт забезпечує максимальний вихідний струм 2,1А
• Автоматичне визначення рівня заряду акумуляторів і автоматичне встановлення 
оптимального режиму зарядки між CC і CV
• Активує надмірно виряджені акумулятори з захисними платами
• Функція індикації місця розташування
• Високопродуктивна плата забезпечує стабільний час роботи до 100 годин
• Магнітна торцева частина і сталева петля для підвісу в зручному місці
• Корпус з міцного і вогнестійкого матеріалу
• IP66 захист
• Стійкість до падіння з висоти до 1 метра

Розміри
Розміри: 119.8 х 57 х 30мм 

Вага: 110г

Елементи живлення

Аксесуари 
Зарядний кабель micro-USB, 
ущільнювальне кільце для 
дифузора

ТИП
Номінальна

напруга Сумісність
Літієва батарейка CR123 3V Так (Сумісно)

Акумулятор 18650 Li-ion 
(З опуклим контактом) 18650 3.6/3.7V Так (Рекомендується)

RCR123 3.6/3.7V Так (Сумісно)

LR50

     Акумулятор Li-ion 

Характеристики 
НИЗЬКИЙ МАЯК

ЛЮМЕН
650

ЛЮМЕН
250

ЛЮМЕН
1

ЛЮМЕН
250

10год -

12м24м -4м

SOS

ЛЮМЕН
250

-

-

 IP66 (Захист)

1м (Удароміцність)

СЕРЕДНІ ЙВИСОКИЙ

Акумулятор 18650 Li-ion 
(З плоским контактом) 18650 3.7V Ні (Не сумісно)

Заряджаються в LR50

Так (Заряджаються)

Ні (не заряджаються)

Ні (не заряджаються)

Ні (не заряджаються)

22год 100год

10cd37cd -1cd -

ПРИМІТКА:
Наведені вище дані були виміряні відповідно до міжнародних стандартів 
випробування ліхтарів ANSI / NEMA FL1 з використанням елементів живлення 2 x 
Nitecore 18650 (3.7V 3500mAh) в лабораторних умовах. При реальному 
використанні дані можуть відрізнятися від заявлених в залежності від типу батарей і 
умов використання.

Встановлення акумуляторів

1.Натисніть і утримуйте обидва фіксатора, розташованих по обидва боки LR50, і 
потягніть вгору, щоб зняти дифузор, як це показано на малюнку.

Фіксатор
дифузора

2. Вставте 2 акумулятора 18650 або 4 батареї CR123 / RCR123 відповідно до 
позначок полярності на слотах. (LR50 також може працювати від одного акумулятора 
18650 або від двох батарей CR123 / RCR123, але з меншим часом роботи).
3. Поставте дифузор на місце до клацання, яке зазначає, що дифузор повністю 
затиснутий.
Попередження:
1.LR50 може заряджати тільки 18650 літій-іонні акумулятори з опуклим  
контактом.контактом.
2.НЕ використовуйте акумулятори різних типів, марок або моделей, а також  
акумулятори з різним рівнем потужності.

Дві кнопки живлення
LR50 оснащений дублюючими кнопками живлення, розташованими по обидва боки 
корпуса і виконують однакові функції.

Включення / Виключення
Включення: При вимкненому світлі натисніть і утримуйте будь-яку кнопку, поки не 
включиться НИЗЬКИЙ рівень яскравості.
Вимкнення: При включеному світлі натисніть на обидві кнопки, щоб вимкнути світло.

Рівні яскравості
При включеному світлі натисніть на будь-яку кнопку, щоб послідовно перемикати такі 
рівні яскравості: СЕРЕДНІЙ-ВИСОКИЙ-НИЗЬКИЙ.

Налаштування напрямку світла
LR50 має 3 напрямки світла (зверху і з обох сторін) для різних потреб відповідно до 
навколишніх умов.

При включеному світлі натисніть і утримуйте будь-яку кнопку для того, щоб послідовно 
перемикати напрямки освітлення: ВГОРУ - ОДНА СТОРОНА - ВГОРУ + ОДНА 
СТОРОНА - ВСІ. Відпустіть кнопку щоб встановити обраний напрям освітлення.

(Ця функція має режим пам'яті. При повторному включенні LR50 автоматично активує 
НИЗЬКИЙ рівень яскравості і останній збережений режим напрямку освітлення.)

Спеціальні режими (МАЯК / SOS)
При вимкненому світлі, натисніть і утримуйте обидві кнопки дня того, щоб послідовно 
перемикати режими: НИЗЬКИЙ - МАЯК - SOS. Відпустіть кнопку, щоб встановити 
вибраний режим. Вимкніть ліхтар для виходу зі спеціальних режимів.

Індикатор розташування
LR50 оснащений функцією індикатора місця розташування. Якщо ця функція включена, 
синій індикатор, розташований у верхній частині ліхтаря, буде блимати кожні 2 секунди, 
вказуючи на місце розташування LR50. При включеному світлі, натисніть і утримуйте 
обидві кнопки протягом 2 секунд, щоб вимкнути світло і отримати доступ до функції 
індикатора місця розташування. При використанні двох літій-іонних акумуляторів 18650 
час роботи в режимі очікування з активним з'єднанням індикації місця розташування 
становить приблизно 6 місяців і приблизно 12 місяців, якщо вимкнуто. При повторній 
активації LR50 автоматично вимикає цю функцію.

Індикація живлення
1. Коли акумулятор (и) встановлено (і), синя лампочка блимає, показуючи напругу (± 
0,1 В). Наприклад, якщо напруга акумулятора складає 4,2 В, лампочка індикатора 
живлення блимне 4 рази, за цим піде пауза в одну секунду, після чого лампочка 
блимне ще 2 рази. Різна напруга вказує на різні рівні заряду батареї:

4.2V3.5V 3.7V 3.9V

Низький заряд Повний заряд

6.4V4.8V 5.6V 6.0V

Низький заряд Повний заряд

18650×2:

CR123×4:

Примітка: Ця функція застосовується тільки до первинно встановленого 
акумулятора 18650 або 2-м батареям CR123 / RCR123. При використанні двох 
встановлених послідовно батарей CR123 / RCR123 індикатор покаже середнє 
значення напруги двох акумуляторів.
2. При вимкненому світлі натисніть на будь-яку кнопку і індикатор живлення 
блимає, показуючи заряд акумулятора:

• Триразове миготіння вказує, що рівень заряду перевищує 50%;
• Дворазове миготіння вказує, що заряд рівень заряду нижче 50%;
• Одноразове миготіння вказує, що рівень заряду нижче 10%.
Примітка: Елементи живлення необхідно замінити або зарядити, якщо світло стає 
тьмяним, або якщо ліхтар перестає реагувати на натискання кнопок через низький 
рівень заряду.
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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:

®

Інструкція користувачаLR50
Використання в якості 
портативного зарядного пристрою
USB-вихід
LR50 обладнаний USB-виходом для зарядки 
зовнішнього USB-пристрою в якості 
портативного зарядного пристрою. Вхідний USB

порт

Вихідний USB
порт

Підключення до зовнішнього джерела 
живлення:

Дня початку зарядки, підключіть LR50 
до зовнішнього USB-пристрою через 
USB-кабель дпя зарядки за допомогою 
порту виходу USB.

Індикація зарядки:

Коли процес зарядки виконується 
правильно, синій індикатор горить 
постійно. (Вихідна напруга: 5В, 
Вихідний струм: 2.1А МАКС)

Зарядка через USB
Подключение к источнику питания: 

Підключіть LR50 до зовнішнього джерела живлення (до USB-адаптера, 
портативного зарядного пристрою або до іншого зарядного пристрою з вихідними 
параметрами 5В / 2А) через USB-кабель через USB-вхід, щоб почати зарядку. Час 
зарядки двох літій-іонних акумуляторів 18650 (3500 mAh) становить приблизно 5 
годин.

Індикатор зарядки: При нормальному процесі заряду синій індикатор буде 
блимати. При завершенні процесу заряду синій індикатор буде горіти безперервно.

Активація надмірно розряджених літій-іонних
акумуляторів
LR50 здатний активувати повністю розряджені літій-іонні акумулятори із захисною 
платою. Після установки акумулятора LR50 перевірить його і при необхідності 
активує.

Попередження:
1. Не направляйте світло в очі.

2. Продукт містить сильні магнітні компоненти. Не залишайте пристрій поруч з 
об'єктами, які можуть постраждати від магнітного поля (наприклад, банківські 
картки, годинник і медичне обладнання).

3. Переконайтеся, що акумулятор (-и) встановлено (-і) відповідно до позначок 
полярності. Пристрій не буде працювати, якщо акумулятор (и) встановлено (-і) 
неправильно.

4. Продукт призначений тільки для зарядки літій-іонних акумуляторів 18650 з 
опуклим контактом. Ні в якому разі не використовуйте LR50 з іншими типами 
акумуляторів, так як це може призвести до вибуху, розтріскування або витоку 
електроліту, заподіяння шкоди майну та / або травмі.

5. Допускається помірне нагрівання пристрою під час процесу заряду / розряду.

6. Не заряджати надмірно виряджені літій-іонні акумулятори без плати захисту, це 
може стати причиною пожежі або вибуху акумуляторів.

7. Не розбирати пристрій і не вносьте в нього зміни, так як це анулює гарантію і 
може привести до порушень нормальної роботи.

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


	Пустая страница



