
 

 
Особливості 

• Працює на світлодіоді OSRAM P9 з максимальною потужністю 1200 люмен 
• Максимальна інтенсивність променя 4240 cd і дальність світіння 130 метрів 
• Оптична система в поєднанні з кришталевим покриттям та "Precision Digital Optics Technology" (PDOT) 
• Живиться від 1 x 18650 або 2 x CR123 батарей з максимальним часом роботи 680 годин 
• Один перемикач управляє 5 рівнями яскравості та 3 спеціальними режимами 
• Високоефективний ланцюг постійного струму забезпечує стабільний вихід світла 
• Індикатор живлення під перемикачем вказує залишок заряду акумулятора (патент № ZL201220057767.4) 
• Індикатор живлення може відображати напругу акумулятора (± 0,1 В) 
• Вбудована схема зарядки літій-іонного акумулятора з портом USB-C 
• Широкополосна оптична система із кутом освітлення 100°, спеціально розроблена для зовнішніх робіт 
• Вбудований модуль вдосконаленого регулювання температури (ATR) (патент No ZL201510534543.6) 
• Кут нахилу голови ліхтаря, що регулюється на 180° 
• Виготовлений з аерокосмічного алюмінієвого сплаву 
• Тверде анодування військового класу HA III 
• Водонепроникний та пилозахищений відповідно до IPX7 
• Ударостійкість до 1 метра 

 
Характеристики 
Розміри: 84 мм×35.8 мм×53.5 мм (З урахування кріплення) 
Вага: 70 г (З урахуванням кріплення, але без елементів живлення та налобноı̈ пов’язки) 
       108.5 г (З урахуванням кріплення та налобноı̈ пов’язки, але без елемента живлення) 
 
Аксесуари 
Літій-іонний акумулятор, що перезаряджається NITECORE 18650 (NL1834 3,400mAh), ущільнювальне кільце, 
кабель для зарядки USB-C, налобна пов’язка, кріплення, запасна кнопка 
 
Сумісність 

 Тип Номінальна 
напруга 

Сумісність 

Літій-іонний акумулятор, що перезаряджається 18650 
(випуклий контакт) 

18650 3.6V/3.7V Так 
(Рекомендований) 

Звичайна літієва батарейка CR123 3V Так (Сумісний) 
Літій-іонний акумулятор, що перезаряджається RCR123 3.6V/3.7V Так (Сумісний) 

Літій-іонний акумулятор, що перезаряджається 18650 
(плоский контакт) 

18650 ─ Ні (Несумісний) 

Примітка: 
1. Виріб не працюватиме при використанні акумулятора 18650 з плоским контактом. 
2. Не намагайтеся використовувати HC60 V2 для заряджання елементів живлення CR123/RCR123. 

 
 
 
 
 



Інструкція користувача HC60 v2 
Технічні характеристики 

FL1 
STANDARD 

ТУРБО ВИСОКИИЙ  СЕРЕДНІИЙ  НИЗЬКИИЙ  МІН СТРОБ МАЯК SOS 

 
1,200 

люмен 
450 

люмен 
250 

люмен 
40 люмен 

1 
люмен 

1,200 
люмен 

1,200 
люмен 

1,200 
люмен 

 *45 хв 
2 год 15 

хв 
6 год 30 

хв 
26 год 680 год ─ ─ ─ 

 130 м 78 м 56 м 28 м 3 м ─ ─ ─ 

 4,240cd 1,550cd 780cd 200cd 3cd ─ ─ ─ 

 1 м (Ударостійкість) 

 IPX7 
Примітка: Заявлені дані вимірюються відповідно до міжнародного тестування ліхтарів стандартів ANSI/PLATO 
FL1-2019, використовуючи 1х18650 (3,400mAh) в лабораторних умовах. Дані можуть відрізнятися в режимі 
реального використання через різне навантаження на акумулятор чи умов навколишнього середовища. 
* Час роботи ТУРБО перевіряється без активноı̈ функціı̈ регулювання температури. 
 
Функція зарядки 
HC60 V2 оснащений інтелектуальною системою зарядки. Як 
показано, відкрутіть кришку зарядного порта після вставлення 
елемента живлення, використовуйте USB-кабель для 
підключення зовнішнього джерела живлення (наприклад, USB-
адаптера або інших зарядних пристроı̈в USB) до зарядного порту, 
щоб розпочати процес зарядки. 

• Під час заряджання індикатор живлення повільно 
блиматиме. 

• Коли акумулятор повністю заряджений, HC60 V2 
припинить процес зарядки, а індикатор живлення буде 
увімкнений постійно 

• Коли статус зарядки ненормальний (наприклад, батарея 
несправна або вставлена неправильно), HC60 V2 
припинить процес зарядки, а індикатор живлення швидко блиматиме. 

• Час зарядки літій-іонного акумулятора 18650 (3400 mAh) становить приблизно 5 годин. (Заряджається 
через адаптер 5В/1А) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Інструкції з користування 
Встановлення акумулятора 
Вставте акумулятор (батареı̈), як показано на малюнку, 
і загвинтіть торцеву кришку. 
Примітка: Після встановлення батареı̈ індикатор 
живлення почне блимати, вказуючи решту заряду. 
Детальнішу інформацію див. у розділі "Індикація 
живлення" цього посібника. 
Увага: 

• Переконайтесь, що акумулятор (батареı̈) 
вставлено позитивним кінцем до голови. Виріб 
не працюватиме, якщо акумулятор (батареı̈) 
вставлено неправильно. 

• ОБЕРЕЖНО! Яскраве світло! Не дивіться у 
світло! Може бути небезпечним для очей. 

• Коли рівень живлення низький, будь ласка, перестаньте використовувати ліхтар і замініть або зарядіть 
акумулятор, щоб уникнути пошкодження. 

 
Включення/Виключення 
Включення: Коли світло вимкнено, натисніть та утримуйте кнопку живлення, щоб увімкнути. 
Виключення: Коли світло увімкнене, натисніть та утримуйте кнопку живлення, щоб вимкнути. 
Примітка: HC60 V2 має функцію пам'яті. Після повторного ввімкнення ліхтар автоматично отримає доступ до 
попереднього запам’ятованого рівня яскравості. 
 
Рівні яскравості 
Коли світло увімкнене, натисніть кнопку живлення, щоб перейти до наступних рівнів яскравості: щоб 
перемикатися між наступними рівнями яскравості: МІНІМАЛЬНИИЙ  - НИЗЬКИИЙ  - СЕРЕДНІИЙ  – ВИСОКИИЙ  - ТУРБО 
 
Миттєвий доступ до МІНІМАЛЬНОГО/ТУРБО 
МІНІМАЛЬНИЙ: Коли світло вимкнено, натисніть кнопку живлення, щоб отримати прямий доступ до 
МІНІМАЛЬНОГО рівня яскравості. 
ТУРБО: Коли світло вимкнено, натисніть і утримуйте кнопку живлення навіть після доступу до запам'ятованого 
рівня яскравості, доки ліхтар не активує режим ТУРБО. 
 
Спеціальні режими (СТРОБ/SOS/МАЯК) 
Коли світло вимкнено, двічі натисніть кнопку живлення, щоб перейти до режиму СТРОБ. Коли режим СТРОБ 
увімкнений, натисніть кнопку живлення, щоб перейти до таких спеціальних режимів: SOS - МАЯК - СТРОБ. Коли 
один із спеціальних режимів увімкнений, довго натискайте кнопку живлення, щоб вийти зі спеціальних режимів та 
вимкнути світло. 
 
Індикація живлення 
Коли акумулятор встановлений, індикатор живлення блиматиме, вказуючи напругу акумулятора (±0,1В). 
Наприклад, коли напруга акумулятора становить 4,2В, індикатор живлення миготить 4 рази з паузою 1,5 секунди 
та робить ще 2 миготіння. Напруга відповідає рівню потужності акумулятора: 

 



 
ATR (Advanced Temperature Regulation) 
Інтегрована технологія ATR регулює потужність HC60 V2 відповідно до робочого стану та навколишнього 
середовища для підтримки оптимальноı̈ продуктивності. 
 
Заміна акумуляторів 
Елемент живлення слід замінити, коли на світло здається тьмяним або ліхтар не реагує на натискання перемикача 
через низьку потужність. 
 
Технічне обслуговування 
Кожні 6 місяців різьбові з’єднання слід протирати чистою ганчіркою з подальшим нанесенням тонкого шару 
силіконового мастила. 


