
 
Особливості 

• Багатофункціональний і портативний ліхтар для камери, спеціально розроблений 
для зйомки фотографій і відео. 

• Працює на 96 світлодіодах з високою передачею кольору CRI (Ra> 97, TLCI> 99) 
• Колірна температура налаштовується для різних сцен: 2500K-6300K 
• OLED дисплей у реальному часі показує залишок часу роботи, яскравості, колірну 

температуру тощо. 
• Вбудований Li-Ро акумулятор ємністю 10 000 mAh забезпечує максимальний час 

роботи до 70 годин. 
• Можна використовувати як Power Bank з двостороннім портом входу-виходу USB-C 

+ вихідним портом USB-A з максимальною вхідною і вихідною потужністю 18 Вт. 
• Високоефективний ланцюг постійного струму забезпечує стабільне світло без 

мерехтіння 
• Корпус виготовлений з аерокосмічного алюмінієвого сплаву 
• Стандартний отвір для гвинта 1/4 "з кріпленням для фотоапарата в комплекті  

 

Технічні характеристики 
Кольорова температура 2500К – 6300К 

Передача кольору Ra> 97, TLCI> 99 

Світлодіоди 96хCRI 

Номінальна потужність 12 Вт 

Максимальна яскравість 800 люмен 

Дальність 39 метрів 

Інтенсивність потоку світла 380 cd 

Кут розсіювання світла Практично 180° 

Температури світла 2500К: 2.200 люксів@30 см, 1.100 люксів @50 см 
4400К: 2.300 люксів @30 см, 1.120 люксів @50 см 
6300К: 2.500 люксів @30 см, 1.150 люксів @50 см 

Діапазон яскравості 5% - 100% 

Час роботи 70 годин при 5% яскравості 
3,5 години при 100% яскравості 

Тип акумулятора Li-Po (літій-полімерний) 

Номінальна потужність 6.600 mAh (5V, 2.4A) 

Ємність акумулятора 10.000mAh, 3.85В (38.5 Вт) 

Вхід 5 В = 2,4 А / 9 В = 2 А 18 Вт (MAX) 

Вихід USB-C: 5В = 2,4А/9В = 2 А/12В = 1,5А 
USB-A: 5В = 2,4А/9В = 2А/12В = 1,5А  
18 Вт (MAX) 
Подвійний порт: 5В = 2.4А (MAX) 

Розміри 134х65х14,7мм 

Вага 222,5гр 

Аксесуари Зарядний кабель USB-C, кріплення 

 
Зарядка 
За допомогою кабелю USB під’єднайте адаптер USB (продається окремо) до порту USB-
C, щоб почати процес зарядки. 
• У процесі зарядки OLED-дисплей буде показувати вхідну потужність, рівень заряду 
акумулятора та інші показники. 
• Процес зарядки завершений, коли дисплей показує рівень заряду акумулятора 100%. 
• Коли дисплей згасне, натисніть будь-яку кнопку, щоб активувати його. 
• Час зарядки: 3,5 години (швидка зарядка); 4,5 години (5В/2А) 
• Час роботи в режимі очікування приблизно 12 місяців. 
 

Світло для камери  
УВІМК/ВИМК 
Натисніть і утримуйте кнопку живлення/Mode, щоб увімкнути/вимкнути світло. Коли 
світло вмикається, OLED-дисплей буде показувати текст «NITECORE», після якого 
відобразиться залишок роботи, рівень заряду акумулятора, поточна яскравість і колірна 
температура. (SCL10 має функцію пам'яті. Під час повторної активації він автоматично 
увімкне попередній рівень яскравості та колірну температуру). 
 

Регулювання яскравості I Колірна температура 
Коли світло горить, натисніть кнопку живлення/MODE, щоб вибрати між яскравістю і 
колірною температурою. 
• Якщо обрано яскравість, натисніть і утримуйте кнопку + або -, щоб налаштувати її в 
діапазоні від 5% до 100%. Час роботи буде відповідним чином оновлено. (Ви також 
можете натискати кнопку + або - для точної настройки з кроком 0,1%) 
 

 

SCL10 
Інструкція користувача 

 
• Коли встановлена колірна температура, натисніть і утримуйте кнопку + або -, щоб 
налаштувати її в діапазоні 2500K-6300K. (Ви також можете натиснути кнопку + або - для 
точної настройки з кроком 50К) 
 

Power Bank 
SCL10 можна використовувати як Power Bank для зарядки інших зовнішніх USB-
пристроїв. Під час зарядки дисплей буде показувати поточну вихідну потужність, рівень 
заряду акумулятора тощо. Коли дисплей згасне, натисніть будь-яку кнопку, щоб 
активувати його. 
Примітка. Коли потужності достатньо, SCL10 світить та заряджає інший гаджет 
одночасно. 
 

Управління температурою 
SCL10 має функцію управління температурою. Під час виявлення високої температури 
він автоматично знизить вихідну потужність USB, щоб уникнути перегріву і продовжити 
термін служби акумулятора. 
 

Увага 
1. УВАГА! Яскраве світло! Не дивіться на світло! Може бути небезпечно для очей. 
2. Будь ласка, зарядіть продукт перед першим використанням. 
3. Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію користувача перед використанням 
продукту і підключайте зовнішні пристрої тільки у відповідності до специфікацій у цій 
інструкції користувача. 
4. Будь ласка, перезаряджайте продукт кожні 3 місяці, якщо він не використовувався 
протягом тривалого часу. 
5. Температура навколишнього середовища використання: -10~40°C. Температура 
зберігання: -20~60°C. 
6. Не залишайте виріб без нагляду під час роботи. Припиніть використання продукту за 
будь-яких ознак несправності. 
7. Не використовуйте зарядні кабелі, виготовлені або продані непрофесійними 
виробниками або пошкоджені. 
8. Зберігайте пристрій у провітрюваних приміщеннях. Оберігайте пристрій від дощу або 
вологи. Тримайте його якомога далі від горючих матеріалів. 
9. Не піддавайте пристрій впливу відкритого вогню або надмірно високих температур. 
10. Уникайте ударів по пристрою. 
11. Забороняється поміщати в пристрій струмопровідні або металеві предмети, щоб 
уникнути короткого замикання і вибуху. 
12. Не розбирайте та не змінюйте пристрій, оскільки це може призвести до вибуху 
акумуляторів, розтріскування або витоку, заподіяння травм, пошкодження майна та/або 
інших непередбачуваних ризиків. 
 

Відмова від відповідальності 
Цей продукт застрахований у всьому світі Ping An Insurance (Group) Company of China, 
Ltd. NITECORE не несе відповідальності за будь-які збитки або претензії будь-якого роду, 
понесені в результаті недотримання інструкцій, наведених в даному документі. 
 

Гарантія 
Наші авторизовані дилери та дистриб'ютори несуть відповідальність за гарантійне 
обслуговування. У разі виникнення будь-яких проблем, на які поширюється гарантія, 
клієнти можуть зв'язатися зі своїми дилерами або дистриб'юторами з приводу 
гарантійних претензій, якщо продукт був придбаний у офіційного дилера або 
дистриб'ютора. Гарантія NITECORE надається тільки для продуктів, придбаних у 
авторизованих  точках. Це стосується усіх продуктів NITECORE. 
Будь-який дефектний продукт можна обміняти у місцевого дистриб'ютора/дилера 
протягом 14 днів з моменту покупки. Після закінчення 14 днів усі дефектні/несправні 
продукти NITECORE® можна безкоштовно відремонтувати протягом 12 місяців з дати 
покупки. Після закінчення 12 місяців діє обмежена гарантія, що покриває вартість робіт і 
технічного обслуговування, але не вартість аксесуарів або запасних частин. Гарантія 
анулюється, якщо продукт(и): 
1. Зламано, реконструйовано і/або змінено сторонніми особами 
2. Пошкоджено внаслідок неправильних операцій 
Для отримання останньої інформації про продукти та послуги NITECORE, будь ласка, 
зв'яжіться з місцевим дистриб'ютором NITECORE або надішліть листа електронною 
поштою за адресою service@nitecore-ua.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


