
УВАГА ЩОДО ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
Дякуємо за покупку! Перш ніж використовувати цей продукт, будь ласка, знайдіть свій код 
підтвердження на упаковці та перейдіть на сторінку http://charger.nitecore.com/validation (або 

відскануйте QR -код поруч із кодом підтвердження, щоб відвідати його на своєму мобільному телефоні). Введіть 
код підтвердження та особисту інформацію. Після перевірки компанія NITECORE надішле вам електронний лист із 
гарантійним обслуговуванням для безкоштовного продовження гарантіı̈ на 6 місяців. Ця електронна адреса та 
адреса електронноı̈ пошти для реєстраціı̈ мають важливе значення для можливоı̈ гарантійноı̈ заявки. 
 
NES1200 Інструкція користувача 

 Поради щодо зарядки 
Перед використанням або зберіганням підключіть електростанцію до розетки до повного заряду.

 
Примітка: Розетки, показані у цьому посібнику, є лише довідковою. Фактичний продукт може відрізнятися залежно 
від регіональних відмінностей 
Технічні характеристики 

Модель NES1200 
Елемент Літій-іонні акумулятори18650  
Ємність 1252.8Wh (21.6V, 58Ah) (348000mAh) 

Вхід постійного струму 12V-36V, аж до 10A 180W макс. 
Вхід USB-C 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓5A 100W макс. на один порт 

Вихід змінного струму 220V Версія: 220V~6A 50Hz, Чиста синусоı̈да 
110V Версія: 110V~11A 60Hz, Чиста синусоı̈да 

1200W, 2200W всплекс 

Вихід прикурювача 12V⎓10A 120W макс. 
Вихід USB-A 5V⎓3A / 9V⎓2A / 12V⎓2A / 20V⎓1.5A 30W макс. на один порт 
Вихід USB-C 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓5A 100W макс. на один порт 

Термін придатності Заряджайте кожні 3-6 місяців 
Цикли 500 циклів до 80% (швидкість розряду: 1C, повний заряд/розряд, температура 25 ° C) 

Робоча температура -10~40°C  
Розміри 317мм x 214мм x 282.5мм 

Вага 10.65 кг 
Аксесуари Адаптер змінного струму, шнур живлення, автомобільний зарядний пристрій 



 
 
① Головний вимикач 
② РК -дисплей 

РК -дисплей може відображати інформацію про вхідну/вихідну потужність, залишкову потужність тощо. Він 
також може показувати тривалість роботи та час зарядки, що залишився. Натисніть головний вимикач, щоб 
перемикатися між ними під час заряджання електростанціı̈. 

③ Вхід постійного струму 
④ Вихідний вимикач постійного струму (для керування ⑤) 
⑤ Вихід прикурювача 
⑥ Вихідний вимикач USB (для керування ⑦) 
⑦ USB -порти 

2 x USB-C PD вхід / вихід, 2 x USB-A QC вихід 
⑧ Вихідний вимикач змінного струму (для керування ⑨) 
⑨ Вихід змінного струму 

Розетки, подані в цьому посібнику, є лише довідковими. Фактичний продукт може відрізнятися залежно від 
регіональних відмінностей. 

Функція зарядки 
Заряджати електростанцію можна через сонячну панель (вхідний порт: 7,9 мм*5,5 мм), адаптер змінного струму 
або автомобільний зарядний пристрій (12В/24В). Перед використанням або зберіганням підключіть його до 
розетки до повного заряду. 
Підключення живлення: Коли електростанція увімкнена/вимкнена, під’єднайте ı̈ı̈ до зовнішнього джерела 
живлення через вхідні порти для зарядки виробу. 
Індикація заряджання: Під час зарядки на дисплеı̈ відображатиметься вхідна потужність, а панель живлення буде 
блимати, щоб повідомити користувача. Коли електростанція повністю заряджена, панель живлення перестане 
блимати, а рівень потужності покаже 100%. 
Час зарядки: 

Сонячна панель 100 Вт 
(Залежно від інтенсивності сонячного світла, температури тощо) 

мін. 20 годин 

Адаптер змінного струму Мін. 8.5 годин 
Автомобільний зарядний пристрій Мін. 15 годин 

USB -адаптер 100 Вт Мін. 13 годин 



Примітка: 
1. Для досягнення підвищеноı̈ вхідноı̈ потужності продукт можна заряджати через 2 вхідні порти. 
2. 1 Порт USB-C недоступний при використанні вхідного порту постійного струму. 
3. Будь ласка, використовуйте зарядні кабелі USB-C з підтримкою передачі потужності 100 Вт, щоб досягти 

максимальноı̈ вхідноı̈/вихідноı̈ потужності USB-C 100 Вт. 
 
Інструкція з експлуатації: 
1. Натисніть і утримуйте головний вимикач, щоб увімкнути/вимкнути електростанцію. 
2. Коли електростанцію увімкнено, натисніть вимикач виходу, щоб увімкнути відповідний вихідний порт та його 

індикатор для живлення зовнішніх пристроı̈в. 
Примітка: 
1. Коли вихідна потужність перевищує номінальну, вихідний струм автоматично вимикається, щоб гарантувати, 

що електростанція не буде пошкоджена через перевантаження електроенергіı̈. 
2. Коли рівень потужності майже вичерпаний або температура акумулятора висока, вихід змінного струму буде 

недоступним для використання і буде автоматично вимкнений. Електростанція увімкне попереджувальний 
сигнал, щоб повідомити користувача. 

3. Будь ласка, вимкніть вихід змінного струму для економіı̈ електроенергіı̈, якщо він тривалий час не 
використовується. 

4. Коли електростанція ввімкнена без будь -якого входу або виходу, вона автоматично вимикається для економіı̈ 
електроенергіı̈ протягом 30 хвилин. 

5. Електростанція має інтелектуальний тепловий захист. Він автоматично активує систему охолодження 
відповідно до робочих умов, щоб ефективно захистити батареı̈ та продовжити термін ı̈х служби. 

 
Сумісні пристрої 
Вихід змінного струму: ноутбуки, монітори тощо. 
Вихід USB: Смартфони, цифрові фотоапарати, планшети, електронні читалки тощо. 
Вихід запальнички 12 В: Портативний холодильник, освітлювальна техніка, автомобільні зарядні пристроı̈ тощо. 

Вихід прикурювача 
 

Світлодіодне світло 12В/5Вт Прибл. 210 год 
Портативний холодильник 40 Вт Прибл. 48 год 

Вихід змінного струму 
 

Дрон 38 Вт Прибл. 27 зарядів 
Вентилятор 40 Вт Прибл. 26 год 

Ковдра електрична 60 Вт Прибл. 17 год 
Проектор 100 Вт Прибл. 10 год 

РК -телевізор 150 Вт Прибл. 7 год 
Настільний комп’ютер 200 Вт Прибл. 5,5 год 

Електрична дриль 500 Вт Прибл. 2-4 год 
Електричний чайник 800 Вт Прибл. 1,2 год 

Блендер 1000 Вт Прибл. 2,5 год 
Перфоратор 1000Вт Прибл. 1-2 год 

Мікрохвильова піч 1200 Вт Прибл. 0,9-2 год 
Вихід USB Mate 40 Pro Прибл. 64 зарядів 

iPhone 12 Pro Прибл. 100 зарядів 
MacBook Pro 16" Прибл. 10 зарядів 

iPad Pro 12.9" Прибл. 29 зарядів 
Перемикачі Nintendo Прибл. 66 зарядів 

Примітка: Зазначені дані тестуються в лабораторіı̈ NITECORE лише для довідки. Дані можуть змінюватися в 
реальному світі через ріне навантаження пристроı̈в або умови навколишнього середовища. 
Попередження про низьку потужність: електростанцію потрібно зарядити, коли спрацьовує попереджувальний 



сигнал у статусі виходу, і рівень потужності блимає, що вказує про рівень потужності нижче 10%. 
 
Важливі вказівки з техніки безпеки 

Увага! 
1. Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням виробу. 
2. Температура використання навколишнього середовища: -10 ~ 40 °C; Температура зберігання: -20 ~ 60 °C 
3. Для зарядки виробу використовуйте лише аксесуари для зарядки, що входять у комплект або продаються 

офіційно. 
4. Будь ласка, підключайте відповідні зовнішні пристроı̈ лише відповідно до специфікацій у цьому посібнику 

користувача. Загальна потужність зовнішніх пристроı̈в не повинна перевищувати номінальних характеристик 
електростанціı̈. 

5. Виріб призначений для дорослих. Використання продукту дітьми у віці має бути під наглядом. Експлуатація, 
використання або чищення виробу забороняється дітям віком до 8 років. 

6. НЕ залишайте виріб без нагляду під час його роботи. Відключіть виріб від електромережі при будь-яких 
ознаках несправності. 

7. Використовувати аксесуари, виготовлені непрофесійними виробниками або продані несанкціонованими 
дилерами, ризиковано. 

8. НЕ експлуатуйте виріб, якщо розетка або шнур живлення пошкоджені. 
9. Вийміть пристрій з розетки, якщо він не використовується. 
10. Зберігайте пристрій у провітрюваних приміщеннях. НЕ піддавайте пристрій дощу або вологому середовищу. 

Тримайте його принаймні на 20 см подалі від інших предметів та від будь-яких горючих матеріалів. НЕ кладіть 
і не закривайте інші предмети над пристроєм або використовуйте пристрій у середовищі з температурою 
понад 40 °C 

11. НЕ піддавайте пристрій відкритому вогню. НЕ зберігайте та не використовуйте продукт у середовищі, де 
температура надзвичайно висока/низька або швидко змінюється, або у обмеженому просторі з високою 
температурою. 

12. Будь ласка, використовуйте суху або антистатичну тканину, щоб тримати пристрій у чистоті. 
13. Уникайте будь-яких ударів або ударів по пристрою. 
14. Якщо виріб потрапив у воду, розмістіть його у безпечному та відкритому місці та тримайте дистанцію до 

повного висихання. У цьому випадку НЕ використовуйте продукт знову. Будь ласка, неухильно дотримуйтесь 
місцевих правил щодо переробки або утилізаціı̈ виробу. 

15. НЕ кладіть в пристрій будь -які струмопровідні або металеві предмети, щоб уникнути короткого замикання та 
вибуху. 

16. НЕ розбирайте та не модифікуйте пристрій, оскільки це може призвести до вибуху, розтріскування або 
витікання акумулятора, спричинити травми, пошкодження майна та/або інші непередбачувані ризики. 

Вирішення проблем 
• Якщо зовнішній пристрій не можна зарядити електростанцією, виконайте такі діı̈: 

1. Перевірте РК-дисплей. Вихід змінного струму автоматично вимикається, якщо рівень потужності 
занадто низький. У такому разі, будь ласка, зарядіть продукт якомога швидше. 

2. Переконайтеся, що вихідний порт увімкнено під час використання, про що свідчить відповідний 
індикатор на корпусі. 

3. Перевірте, чи загальна потужність зовнішніх пристроı̈в не перевищує номінальні технічні 
характеристики електростанціı̈. 

4. Перевірте, чи є нестабільний контакт із зовнішніми пристроями. 
• Про сонячні панелі: 

1. Енергоефективність сонячних панелей може змінюватись залежно від інтенсивності сонячного світла, 
температури тощо. Це може спричинити зниження генераціı̈ енергіı̈ в хмарному або вітряному 
середовищі. Для забезпечення високоı̈ ефективності та безпеки під час зарядки рекомендується 
використовувати офіційні сонячні панелі NITECORE (продаються окремо) для зарядки виробу. 



Технічне обслуговування 
2. Будь ласка, припиніть використання цього продукту та зарядіть його якомога швидше, коли спрацює 

попереджувальний сигнал і рівень потужності почне блимати щоб повідомити користувача, що рівень 
потужності нижче 10%. 

3. Коли під час тривалого зберігання потужність буде значно недостатньою, це завдасть незворотну 
шкоду елементам акумулятора та скоротить термін служби виробу. Тому перед зберіганням 
рекомендується повністю зарядити продукт. 

4. Якщо він тривалий час не використовується, розряджайте та заряджайте продукт кожні 3 місяці. 
5. Рекомендується використовувати або зберігати продукт у середовищі від 20 °C до 30 °C 


