
P10iX Інструкція користувача 
 
Особливості  

• Працює на 4 світлодіодах CREE XP-L2 V6 з максимальною потужністю 4,000 люмен 
• Оптична система в поєднанні з кришталевим покриттям та “Precision Digital Optics Technology” (PDOT) 
• Максимальна інтенсивність потоку світла 6,250cd та дальність 158 метр 
• Високоефективна схема постійного струму забезпечує стабільне світіння до 350 годин 
• Два торцеві перемикачі дозволяють інтуı̈тивно керувати режимами роботи ліхтаря  
• Технологія STROBE READY™ для забезпечення швидкого доступу до режиму STROBE  
• (№ патенту: ZL201320545349.4) 
• Режим STROBE використовує випадкову зміну частоти для посилення ефекту запаморочення нападника 
• Доступні тактичний та щоденний режими 
• Інтелектуальна схема заряджання літій-іонного акумулятора через порт USB Type-C 
• Літій-іонний акумулятор NITECORE 21700 у комплекті (NL2150HPi 5,000mAh) 
• Індикатор живлення біля зарядного порту вказує на залишок заряду акумулятора (патент № 

ZL201220057767.4) 
• Індикатор живлення може відображати напругу акумулятора (±0,1В) 
• Вбудований модуль вдосконаленого регулювання температури (ATR) (патент No ZL201510534543.6) 
• Оптичні лінзи з двостороннім покриттям, стійким до подряпин 
• Виготовлений з аерокосмічного алюмінієвого сплаву 
• Тверде анодування військового класу HA III  
• Водонепроникний та пилозахищений відповідно до IP68 (2 метри занурювання під воду) 
• Ударостійкість до 2 метрів 

 
Характеристики 

• Довжина: 137.2 мм 
• Діаметр голови: 25.4 мм 
• Діаметр корпусу: 25.4 мм 
• Торцевий діаметр: 28.5 мм 
• Вага: 79.5 г 

Аксесуари 
Літій-іонний акумулятор NITECORE 21700 (NL2150HPi 5,000mAh), тактичний чохол NTH10, кліпса, темляк, 
зарядний кабель USB Type-C, адаптер-перехідник CR123, запасне ущільнювальне кільце 
 
Сумісність 
P10iX сумісний лише з акумуляторами серіı̈ NITECORE 21700i та вихідним струмом понад 15А та батарейками 
CR123/RCR123. 
Примітка: 

1. Не намагайтеся використовувати P10iX для заряджання елементів живлення CR123/RCR123. 
2. P10iX не сумісний зі звичайними елементами живлення 21700/18650 
3. Рівні яскравості Турбо та Вищий не доступні при використанні елементами живлення CR123/RCR123. 

 
 
 
 
 
 
 



Технічні характеристики 
Використання акумулятору 1х21700 5000mAh: 

FL1 STANDARD ТУРБО ВИЩИИЙ  ВИСОКИИЙ  СЕРЕДНІИЙ  НИЗЬКИИЙ  МІН СТРОБ 

 4,000 люмен 1,700 люмен 850 люмен 300 люмен 50 люмен 2 люмен 4,000 люмен 

 *30 хв 2 год 2 год 30 хв 7 год 15 хв 38 год 350 год ─ 

 158 м 102 м 72 м 44 м 17 м 3 м ─ 

 6,250cd 2,610cd 1,280cd 485cd 74cd 3cd ─ 

 2 м (Ударостійкість) 

 IP68, 2 м (Вологозахист і занурення) 
Примітка. Зазначені дані вимірюються відповідно до міжнародних стандартів тестування ліхтариків ANSI/PLATO 
FL1-2019, з використанням 1х21700i (5000mAh) в лабораторних умовах. Дані можуть відрізнятися в режимі 
реального використання через різне навантаження на акумулятор чи умов навколишнього середовища. 
* Час роботи ТУРБО перевіряється без функціı̈ регулювання температури. 
Використання елементів живлення 2 x CR123: 

FL1 STANDARD ВИСОКИИЙ  СЕРЕДНІИЙ  НИЗЬКИИЙ  МІН СТРОБ 

 1,060 люмен 300 люмен 50 люмен 2 люмен 1,060 люмен 

 1 год 3 год 30 хв 14 год 120 год ─ 

 80 м 44 м 17 м 3 м ─ 

 1,620cd 485cd 74cd 3cd ─ 

 2 м (Ударостійкість) 

 IP68, 2 м (Вологозахист і занурення) 
Примітка. Зазначені дані вимірюються відповідно до міжнародних стандартів тестування ліхтариків ANSI/PLATO 
FL1-2019, з використанням 2хCR123 (1700mAh) в лабораторних умовах. Дані можуть відрізнятися в режимі 
реального використання через різне навантаження на акумулятор чи умов навколишнього середовища. 
 
Інструкції з користування 
Встановлення елементів живлення 
Вставте акумулятор (батареı̈), як показано на 
малюнку, і загвинтіть торцеву кришку. 
Примітка: Після встановлення батареı̈ індикатор 
живлення поруч із торцевими перемикачами 
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. 

• Якщо ліхтар тривалий час зберігається в рюкзаку або залишається невикористаним, вийміть усі батареı̈, 
щоб запобігти випадковій активаціı̈ або витоку акумулятора. 

• Не занурюйте ліхтар в жодну рідину, коли він гарячий. Це може призвести до непоправноı̈ шкоди ліхтарю 
через різницю тиску повітря всередині й зовні корпусу. 



 
Функція зарядки 
P10iX оснащений інтелектуальною системою зарядки. Щоб 
розпочати процес зарядки, після вставлення акумулятора та 
затягування торцевоı̈ кришки під’єднайте зовнішнє джерело 
живлення за допомогою кабелю USB до порту зарядки, як показано 
на малюнку. 

• Під час процесу зарядки індикатор живлення буде повільно 
блимати. 

• Коли акумулятор повністю заряджений, P10iX припинить 
процес зарядки. Індикатор живлення буде увімкнений 
постійно. 

• Коли світло ввімкнене, підключення до джерела живлення автоматично вимкне світло. Після відключення 
від джерела живлення світло ввімкнеться в останньому використовуваному режимі.  

• Час зарядки для літій-іонного акумулятора типорозміром 21700 (5000mAh) становить приблизно 3 
години 45 хвилин (Заряджається через адаптер 5В/2А). 

 
 
Тактичне миттєве освітлення 
Натисніть на половину і утримуйте кнопку живлення, щоб миттєво увімкнути світло. Відпустіть, щоб вимкнути 
його. 
 
Включення/Виключення 
Включення: Коли світло вимкнене, натисніть кнопку живлення до клацання, щоб увімкнути ліхтар. 
Виключення: Коли світло увімкнене, натисніть кнопку живлення до клацання, щоб вимкнути ліхтар. 
 
Користувацькі режими 
P10iX працює з двома користувацькими налаштуваннями. 
· Щоденний режим (налаштування за замовчуванням): У цьому режимі доступні 6 рівнів яскравості [ТУРБО, 

ВИЩИИЙ , ВИСОКИИЙ  (850 люмен), СЕРЕДНІИЙ , НИЗЬКИИЙ  та МІНІМАЛЬНИИЙ ] і СТРОБ. P10iX зберігає та активує 5 
рівнів яскравості при повторному включенні ліхтаря (за виключенням ТУРБО) та СТРОБ, якщо ліхтар не 
переведений в інший режим користувача. 

· Тактичний режим: У цьому користувацькому режимі доступні лише 4 рівні яскравості [ТУРБО, ВИСОКИИЙ  (850 
люмен), СЕРЕДНІИЙ  та НИЗЬКИИЙ ] та СТРОБ. P10iX зберігає та активує при повторному включенні ліхтаря 
режими ТУРБО або СТРОБ, якщо ліхтар не переведений в інший режим користувача. 

Примітка: При використанні елементів живлення CR123/RCR123, у ліхтаря є доступ до 4 рівнів яскравості 
[ВИСОКИИЙ  (1060 люменів), СЕРЕДНІИЙ , НИЗЬКИИЙ  та МІНІМАЛЬНИИЙ ] та СТРОБ, доступний тільки в Щоденному 
режимі. У тактичному режимі доступні 3 рівні яскравості [ВИСОКИИЙ  (1060 люменів), СЕРЕДНІИЙ  та НИЗЬКИИЙ ] та 
режим СТРОБ. 
 
Вибір користувацького режиму 

• Переконайтеся, що торцева кришка повністю затягнута. 
• Натисніть та утримуйте кнопку режиму (STROBE READY™), після активування режиму СТРОБ починайте 

потроху ослабляти торцеву кришку. 
• Після того, як кришка ослаблена, основний білий світлодіод вказуватиме встановлений режим користувача,  

o Одне миготіння – Щоденний режим 
o Два миготіння – Тактичний режим 

• Оберіть потрібний режим, відпустіть кнопку режиму (STROBE READY ™) і затягніть кришку. 
 



Рівні яскравості 
• Щоденний режим: Коли світло ввімкнене, натисніть кнопку режиму (STROBE READY™), щоб перемикатися 

між наступними рівнями яскравості: МІНІМАЛЬНИИЙ  - НИЗЬКИИЙ  - СЕРЕДНІИЙ  – ВИСОКИИЙ  - ВИЩИИЙ . 
• Тактичний режим: Коли світло ввімкнене, натисніть кнопку режиму (STROBE READY™), щоб перемикатися 

між наступними рівнями яскравості: ТУРБО - ВИСОКИИЙ  - СЕРЕДНІИЙ  - НИЗЬКИИЙ . 
 
 
Миттєвий доступ до TURBO 
Щоденний режим: Коли світло ввімкнене, натисніть і утримуйте кнопку режиму (STROBE READY™), щоб активувати 
рівень яскравості ТУРБО (4000 люмен). Відпустіть, щоб повернутися до попереднього режиму. 
Примітка: При використанні елементів живлення CR123/RCR123, ліхтар активує режим яскравості ВИСОКИИЙ  
(1060 люменів). 
 
STROBE READY™ 
· Коли світло вимкнено в будь-якому користувацькому режимі, натисніть і утримуйте кнопку режиму (STROBE 

READY™), щоб отримати доступ до режиму СТРОБ. Відпустіть, щоб вимкнути. 
· Коли світло ввімкнене в будь-якому користувацькому режимі, натисніть та утримуйте кнопку режиму (STROBE 

READY™), щоб отримати доступ до режиму СТРОБ. Натисніть кнопку режиму (STROBE READY™), щоб 
повернутися до попереднього режиму або натисніть кнопку живлення, щоб вимкнути світло. 

· Тактичний режим: Коли світло ввімкнене, натисніть і утримуйте кнопку режиму (STROBE READY™), щоб 
отримати доступ до режиму СТРОБ. Натисніть кнопку режиму (STROBE READY™), щоб повернутися до 
попереднього режиму, або натисніть кнопку живлення, щоб вимкнути світло. (Тактичний режим не 
запам'ятовує режим STROBE.) 

 
Індикатор живлення 
Коли акумулятор встановлений, індикатор живлення блиматиме, вказуючи напругу акумулятора (±0,1В). 
Коли ліхтар відключається від джерела живлення, торцевий 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:

 
Коли світло увімкнене, індикатор живлення на голові ліхтаря, вказуватиме залишок живлення акумулятора. 

• Постійне включення вказує на те, що потужність вище 50%. 
• Повільне миготіння вказує на те, що потужність нижче 50%. 
• Швидке миготіння вказує на те, що потужність нижче 10%. 

 
Примітка: 

• При використанні двох CR123/RCR123 послідовно встановлених, індикатор покаже середню напругу між 
двома елементами живлення. 

• Елементи живлення слід замінювати або заряджати, коли світло стає тьмяним або ліхтар не реагує на 
натискання через низьку потужність. 

 
ATR (Advanced Temperature Regulation) 
Інтегрована технологія ATR регулює потужність P10iX відповідно до робочого стану та навколишнього 
середовища для підтримки оптимальноı̈ продуктивності. 



 
Технічне обслуговування 
Кожні 6 місяців різьбові з’єднання слід протирати чистою ганчіркою з подальшим нанесенням тонкого шару 
силіконового мастила. 
 
 


