
 
Особливості 

• Працює на світлодіоді OSRAM P8 з максимальною потужністю 300 люмен 
• TIKI: працює з додатковими світлодіодами: CRI (колірна температура 4500К) і ультрафіолетовим 

(потужність: 500mW, довжина хвилі: 365nm) 
• TIKI LE: працює з додатковими світлодіодами: червоним і синім 
• Додаткові світлодіоди знаходяться за прозорим пластиком, що дозволяє їм розсіювати світло 
• Вбудований перезаряджаємий літій-іонний акумулятор 
• Вбудована зарядна плата, з можливістю зарядки через micro-USB порт 
• Один перемикач керуючий 3 світлодіодами 
• Голова ліхтаря виконана з нержавіючого сплаву, що забезпечує відмінне тепловиділення 
• Основна конструкція виконана з міцного полікарбонату (V0) 
• Захист відповідно IP66 

• Ударостійкість до 1 метра 
 
Характеристики                                                            Аксесуари 
Довжина: 55мм                                                                                               Кільце для ключів 
Діаметр голови: 14,7мм 
Вага: TIKI: 12г 
TIKI LE: 10,5г 

 
Технічні характеристики 
TIKI 

FL1 STANDART ВИСОКИЙ СЕРЕДНІЙ НИЗЬКИЙ МІНІМАЛЬНИЙ УФ 
CRI 

(постійний) 
CRI 

(мигання) 

 
300 

люмен 
60 

люмен 
15 

люмен 
1  

люмен 
500mW 22  

люмена 
22 

люмена 

 30хв 1год 4год 40год 45мин 1год 30хв 20год 

 71м 31м 15м 4м - - - 

 1,260cd 250cd 60cd 4cd - - - 

 1м (Ударостійкість) 

 Захист IP66 

Зазначені дані вимірюються відповідно до міжнародних стандартів тестування ліхтарів ANSI/NEMA FL1 з 
використанням вбудованого літій-іонного акумулятора (130 mAh) в лабораторних умовах. Дані можуть відрізнятися 
в реальних умовах використання через різне навантаження на акумулятор або умов навколишнього середовища. 

 
TIKI LE 

FL1 STANDART ВИСОКИЙ СЕРЕДНІЙ НИЗЬКИЙ МІНІМАЛЬНИЙ ЧЕРВОНИЙ СИНІЙ 
Поліцейський

сигнальний 

 
300 

люмен 
60 

люмен 
15 

люмен 
1  

люмен 
3 люмена 

0,8 
люмен 

- 

 30хв 1год 4год 40год 1год 45хв 1год 45хв 

 71м 31м 15м 4м - - - 

 1,260cd 250cd 60cd 4cd - - - 

 1м (Ударостійкість) 

 Захист IP66 

Зазначені дані вимірюються відповідно до міжнародних стандартів тестування ліхтарів ANSI/NEMA FL1 з 
використанням вбудованого літій-іонного акумулятора (130 mAh) в лабораторних умовах. Дані можуть відрізнятися 
в реальних умовах використання через різне навантаження на акумулятор або умов навколишнього середовища. 
 
 

TIKI/TIKI LE       

Інструкція користувача 
 
Функція зарядки 
TIKI/TIKI LE обладнаний інтелектуальною системою 
зарядки. Будь ласка, зарядіть акумулятор перед першим 
використанням. 
Підключення до зовнішнього джерела живлення: 
використовуйте кабель USB для підключення зовнішнього 
джерела живлення (наприклад, USB-адаптера, комп'ютера 
або інших USB-пристроїв для зарядки) до гнізда micro-USB, 
розташованому на одній стороні корпусу, щоб почати 
процес зарядки (див. малюнок) . Час зарядки становить 
близько 1,5 години 
Індикатор зарядки: Під час зарядки синій індикатор, розташований під кнопкою живлення, буде постійно 
включений, для інформування про зарядку . Після повного зарядження акумулятора, синій індикатор згасне. 
Примітка: TIKI/TIKI LE слід заряджати, коли світло стає тьмяним або ліхтар перестає відповідати на натискання 
кнопки. 
 

Основне біле світло 
Включення / Виключення 
ВКЛ: Коли світло вимкнене, двічі натисніть кнопку живлення для активації МІНІМАЛЬНОГО рівня яскравості.  
ВИКЛ: Коли світло увімкнене, натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб його вимкнути.  
Рівні яскравості  
Коли світло увімкнене, натисніть кнопку живлення, щоб перемикатися між МІН - НИЗЬКИЙ - СЕРЕДНІЙ - ВИСОКИЙ.  
Примітка: TIKI / TIKI LE буде керувати своєю потужністю, щоб уникнути перегріву і продовжити термін служби під 
час роботи ВИСОКОГО рівня яскравості протягом більше 1 хвилини.  
Швидкий доступ до Високого  
Коли світло увімкнене, натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб активувати ВИСОКИЙ рівень яскравості. 
Відпустіть кнопку, щоб його вимкнути. 
 

Додаткові світлодіоди 
TIKI: Коли світло вимкнене, тричі натисніть кнопку живлення, щоб включити ультрафіолетове світло. Коли 
ультрафіолетове світло увімкнене, натисніть кнопку живлення, щоб перемикатися між «CRI (постійний) - CRI 
(миготіння) - УФ». Натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб вимкнути.  
TIKI LE: Коли світло вимкнене, тричі натисніть кнопку живлення, щоб включити червоне світло. Коли горить 
червоне світло, натисніть кнопку живлення, щоб перемикатися між «Синій - Поліцейський сигнальний - Червоний». 
Натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб вимкнути. 
 

Запобіжні заходи 
• Будь ласка, зарядіть акумулятор перед першим використанням.  
• Будь ласка, перезаряджайте ліхтар кожні 3 місяці, якщо він не використовувався протягом тривалого 

часу.  
• Не спрямовуйте промінь світла в очі.  
• Конструкція ліхтаря містить дрібні деталі.  
• Будь ласка, тримайте його подалі від дітей, щоб уникнути проковтування.  
• Не розбирайте, не змінюйте і не реконструюють виріб, в іншому випадку гарантія буде анульована, і 

виріб може бути пошкоджено. 
 

Гарантійне обслуговування  
На всю продукцію NITECORE надається гарантія якості. Будь-який дефектний продукт можна обміняти у місцевого 
дистриб'ютора/дилера протягом 14 днів з моменту покупки. Після цього всі дефектні і несправні вироби 
NITECORE можна безкоштовно відремонтувати протягом 5 років з дати покупки. Після закінчення 5 років діє 
обмежена гарантія, що покриває вартість праці і технічного обслуговування, але не вартість аксесуарів або запасних 
частин. 
Гарантія буде анульована, якщо 

1. Продукт ( -и) зламаний ( -і) , реконструйований ( -і) та/або модифікований ( -і) сторонніми особами; 
2. Продукт ( -и) пошкоджений ( -і) через неправильне використання. 
Для отримання свіжої інформації про продукти та послуги NITECORE, будь ласка, зверніться до 
офіційного дистриб'ютора nitecore-ua.com або надішліть листа електронною поштою за адресою service@nitecore-
ua.com. 
 


