
Особливості 

• Сигнальне світло для рюкзаку

• Розсіювання світла на 150° 

• Працює на світлодіоді COB (CRI≥90, колірна температура: 

5000-5500K) з максимальною потужністю 220 люмен

• Одна кнопка керує 2 рівнями яскравості та режимом Маяк 

• Високоефективна схема постіи ного струму забезпечує 

стабільнии  вихід світла 

• Удосконалена технологія відключення живлення (APC) для 

наднизького енергоспоживання в режимі очікування

• Наявність універсального порту USB-A, суміснии  з 

джерелами живлення USB 

• Корпус виготовлении  з міцних полікарбонатних матеріалів

• Водонепроникнии  та пилозахищении  відповідно до IP67 

• Ударостіи кість до 1 метра 

Характеристики 

Розміри: 48.3мм×33.2мм×30.6мм 

Вага: 71г (Без елемента живлення) 

Джерело живлення 

Сумісний 

NITECORE Power Bank Так 

(Рекомендовано) 

Джерело живлення USB (5V/1A 

або вище) 

Так (Суміснии ) 

Примітка: Будь ласка, використовуи те джерела живлення 

USB, виготовлене професіи ними виробниками або продане 

уповноваженими дилерами, щоб уникнути ризику нещасних 

випадків. 

Технічні параметри 

ВИСОКИЙ НИЗЬКИЙ МАЯК 

Яскравість 220 люмен 50 люмен 220 люмен 

Час роботи 7 год 15 год ─ 

Дальність 20 м 9 м ─ 

Інтенсивність 104cd 22cd ─ 

Ударостійкість 1 м 

Захист IP67 

Примітка: Заявлені дані оцінюються із застосуванням Power 

Bank 5,000mAh в лабораторних умовах. Дані можуть 

різнитися в реальному використанні через різне 

навантаження на елемент живлення або умов 

навколишнього середовища. 

CU10 
Інструкції з користування

Встановлення на рюкзаку 

Встановіть CU10 на плечовии  ремінець рюкзака логотипом 

NITECORE у правильному напрямку, як показано на малюнку. 

Інакше це вплине на ефективність освітлення. 

Підключення джерела живлення 

Використовуи те USB-кабель CU10 для підключення 

зовнішнього джерела живлення USB. 

Попередження: 

1. ОБЕРЕЖНО! Яскраве світло! Запобігаи те прямому 

попаданню світла в очі.

2. Коли виріб зберігається в рюкзаку, відключіть и ого 

від джерела живлення, щоб запобігти випадковіи  

активації . 

Включення/Вимикання 

Включення: Коли світло вимкнено, натисніть і утримуи те 

кнопку живлення, щоб увімкнути и ого та активувати 

НИЗЬКИИ  рівень яскравості. 

Вимикання: Коли світло увімкнене, натисніть і утримуи те 

кнопку живлення, щоб вимкнути и ого. 

Рівні яскравості 

Коли світло увімкнене, натисніть кнопку живлення, щоб 

перемикатися між Високим і Низьким рівнем яскравості. 

Режим Маяк 

Коли світло вимкнене, натисніть і утримуи те кнопку 

живлення, навіть після того, коли увімкниться Низькии  

рівень яскравості, поки він не перемкнеться в режим Маяк. 

Коли режим Маяк увімкнено, натисніть і утримуи те кнопку 

живлення, щоб вимкнути світло. 

Заміна елементів живлення 

Елемент живлення слід замінити, коли світло стає тьмяним 

або ліхтар стає неактивним через низьку потужність. 

Ліхтар на рюкзак


