


UT27 Інструкція користувача

Особливості 
• Ультралегкии ̆преміальнии ̆налобнии ̆ліхтар з двома джерелами світла
• Оснащений світлодіодами ближнього та дальнього світіння, та допоміжним червоним світлом з

максимальною потужністю 520 люмен
• Далекобій не світло - використовує світлодіод CREE XP-G3 S3 (3000K) та оптичнии ̆об'єктив TIR з

максимальною дальністю 128 м та максимальною інтенсивністю променя 4 120 cd
• Ближнє світло - використовує світлодіод CREE XP-G3 S3 (5700K) та оптичнии ̆об'єктив TIR в поєднанні

з технологією TrueVision для ней мовірно плавного розсіювання світла
• Працює від фірмового літій -іонного акумулятора і сумісний з 3-ма батареи ̆ками типу ААА
• Акумуляторна літій -іонна батарея HLB1300 (1300 mAh) обладнана портом для зарядки USB-C
• Відсік для батареи ̆ок, що світиться в темряві, для легкоı ̈заміни та установки акумулятору
• Високоефективний контур постій ного струму забезпечує стабільну продуктивність до 13 годин

світіння
• Конструкція з двома перемикачами для легкого доступу до різних джерел світла,  рівнів  та

режимів яскравості
• Індикатори живлення можуть вказувати на залишок заряду акумулятора (Патент №

ZL201220057767.4)
• Розширена технологія відключення електроенергіı ̈(APC) для надзвичай но низького споживання

енергіı ̈в режимі очікування
• Регульований кут нахилу голови ліхтаря до 90° для різних потреб освітлення користувача
• Спеціально розроблена легка та дихаюча пов'язка на голову та дифузор для розсіювання в комплекті
• Виготовлений з міцних полікарбонатних матеріалів
• Ступінь водонепроникності та пилозахищеності відповідно до IP66
• Ударостіи ̆кии ̆до 1 метра

Характеристики 
Розміри: 55.4мм×42.5мм×32мм (Разом з кріпленням) 
Вага: 30.5г (З кріпленням, але без елементів живлення та налобноı̈ пов’язки) 

   74г (З кріпленням, елементами живлення та налобною пов’язкою) 

Аксесуари 
Літій-іонний акумулятор, що перезаряджається NITECORE HLB1300 (1,300mAh), кабель для зарядки USB-C, 
налобна пов’язка, дифузор 

Сумісність 
Тип Номінальна 

напруга 
Сумісність 

Літій-іонний акумулятор, що перезаряджається 
NITECORE HLB1300  

- 3.7V Так 
(Рекомендовано) 

Звичайна лужна батарейка AAA 1.5V Так (Сумісний) 
Акумулятор Ni-MH, що перезаряджається AAA 1.2V Так (Сумісний) 

Акумулятор LPF, що перезаряджається 10400 3.2V Ні (Несумісний) 
Літій-іонний акумулятор, що перезаряджається 10400 3.7V Ні (Несумісний) 



Технічні характеристики 
Використання літій-іонного акумулятора HLB1300: 

FL1 
STANDARD 

ТУРБО 
ДАЛЬНЄ СВІТЛО БЛИЖНЄ СВІТЛО ДОДАТКОВЕ ЧЕРВОНЕ СВІТЛО 

ВИСОКИИЙ НИЗЬКИИЙ ВИСОКИИЙ НИЗЬКИИЙ
ПОСТІИЙ НЕ 
СВІТІННЯ 

СИГНАЛЬНЕ 
БЛИМАННЯ 

520 
люмен 

400 
люмен 

100 
люмен 

200 
люмен 

55 люмен 16 люмен 16 люмен 

─ 6 г 10 г 8 г 13 г 6 г 60 г 
103 м 128 м 65 м 31 м 16 м 18 м ─ 

2,680cd 4,120cd 1,060cd 250cd 66cd 85cd ─ 
1 м (Ударостійкість) 

IP66 
Примітка: Зазначені дані вимірюються відповідно до міжнародних стандартів тестування ліхтарів 
ANSI/PLATO FL 1-2019, з використанням літій-іонноı̈ батареı̈ HLB1300 (1300 mAh) у лабораторних умовах. Дані 
можуть відрізнятися в реальному світі через різне навантаження на акумулятор або умови навколишнього 
середовища. 

Використання 3 -х батарейок типу ААА: 

FL1 
STANDARD 

ТУРБО 
ДАЛЬНЄ СВІТЛО БЛИЖНЄ СВІТЛО ДОДАТКОВЕ ЧЕРВОНЕ СВІТЛО 

ВИСОКИИЙ НИЗЬКИИЙ ВИСОКИИЙ НИЗЬКИИЙ
ПОСТІИЙ НЕ 
СВІТІННЯ 

СИГНАЛЬНЕ 
БЛИМАННЯ 

520 
люмен 

400 
люмен 

100 
люмен 

200 
люмен 

55 люмен 16 люмен 16 люмен 

─ 4 г 6 г 30хв 5 г 8 г 4 г 30 хв 45 г 
103 м 128 м 65 м 31 м 16 м 18 м ─ 

2,680cd 4,120cd 1,060cd 250cd 66cd 85cd ─ 
1 м (Ударостійкість) 

IP66 
Примітка: Зазначені дані вимірюються відповідно до міжнародних стандартів тестування ліхтариків 
ANSI/PLATO FL 1-2019, з використанням 3 лужних батарей AAA в лабораторних умовах. Дані можуть 
відрізнятися в реальному світі через різне навантаження на акумулятор або умови навколишнього 
середовища. 

Зарядка акумулятора 
Літій-іонний акумулятор HLB1300 оснащений портом для зарядки USB-C. Будь ласка, зарядіть його перед 
використанням. 
Підключення живлення: Використовуйте кабель USB для підключення зовнішнього джерела живлення 
(наприклад, адаптера USB або інших зарядних пристроı̈в USB) до порту зарядки, щоб розпочати процес 
зарядки. Час зарядки приблизно 1 година 50 хвилин. (Заряджається через адаптер 5В/1А) 
Індикація зарядки: Під час зарядки червоний індикатор буде постійно світитися. Коли акумулятор повністю 
заряджений, індикатор стане зеленим. 



Встановлення акумулятора 
Як показано на малюнку, вставте літій-іонний акумулятор HLB1300 
або 3 батарейки типу ААА відповідно до позначок полярності та 
натисніть, щоб закрити батарейний відсік. 
Увага: 

1. Обережно! Яскраве світло! Не дивіться у світло! Може бути 
небезпечним для ваших очей. 

2. Коли рівень потужності низький, припиніть використання 
виробу та замініть або зарядіть акумулятор, щоб запобігти 
його пошкодженню. 

3. Коли виріб зберігається в рюкзаку, будь ласка, активуйте 
режим блокування, щоб запобігти випадковій активаціı̈. 

4. Якщо виріб залишається невикористаним протягом тривалого часу, вийміть усі акумулятори, щоб 
запобігти витоку акумулятора. 

 
Ближнє світло 
Включення: Коли світло вимкнено, натисніть та утримуйте кнопку W, щоб отримати доступ до Низького 
рівня яскравості. 
Рівні яскравості: Коли світло увімкнене, натисніть кнопку W, щоб перемикатися між Низьким та Високим 
рівнями яскравості 
Вимкнення: Коли світло увімкнене, натисніть і утримуйте будь -яку кнопку, щоб вимкнути його. 
 
Дальнє світло 
Включення: Коли світло вимкнено, натисніть та утримуйте кнопку T, щоб отримати доступ до Низького рівня 
яскравості. 
Рівні яскравості: Коли світло увімкнене, натисніть кнопку T, щоб перемикатися між Низьким та Високим 
рівнями яскравості 
Вимкнення: Коли світло увімкнене, натисніть і утримуйте будь -яку кнопку, щоб вимкнути його. 
 
Перемикання між режимами 

• Коли увімкнене ближнє світло, натисніть кнопку T, щоб переключитися на дальнє світло. 
• Коли увімкнене дальнє світло, натисніть кнопку W, щоб переключитися на ближнє світло. 

 
Активація ТУРБО 
Коли увімкнене будь-яке джерело живлення, двічі натисніть будь -яку кнопку, щоб отримати доступ до 
режиму ТУРБО. Натисніть будь-яку кнопку ще раз, щоб повернутися до попереднього режиму, або ліхтар 
автоматично повернеться до попереднього режиму, якщо протягом 30 секунд, якщо не буде виконано жодноı̈ 
операціı̈. 
 
Допоміжне червоне світло 
Увімкнення: Коли світло вимкнено, двічі натисніть будь-яку кнопку, щоб отримати доступ до ПОСТІИЙ НОГО 
СВІТІННЯ червоного світла. 
Перемикання режимів: Коли червоне світло увімкнене, натисніть будь-яку кнопку, щоб переключитися між 
ПОСТІИЙ НИМ СВІТІННЯМ та СИГНАЛЬНИМ БЛИМАННЯМ червоного світла. 
Вимкнення: Коли червоне світло увімкнене, натисніть і утримуйте будь-яку кнопку, щоб вимкнути його. 
 
 
 
 



Блокування / розблокування 
Блокування: Коли світло увімкнене/вимкнене, довго натискайте обидві кнопки, щоб увійти в режим 
блокування. Світлодіод ближнього світіння буде блимати, вказуючи на активний режим блокування. 
Індикатори живлення будуть блимати, щоб вказувати на цей стан при натисканні будь-якоı̈ кнопки в режимі 
блокування. 
Розблокування: У режимі блокування довго натискайте обидві кнопки, щоб розблокувати та автоматично 
отримати доступ до БЛИЖНЬОГО НИЗЬКОГО режиму яскравості. 
Примітка: Ліхтар буде автоматично розблоковано після заміни акумулятора в режимі блокування. 
 
Індикація живлення 
Коли світло вимкнено, натисніть будь-яку кнопку, і індикатори живлення почнуть блимати, щоб вказати 
залишок потужності: 

• Тричі блимає, це означає, що потужність вище 50%. 
• Двічі блимає, що потужність нижче 50%. 
• Один раз блимає, це означає, що потужність нижче 10%. 

Примітка: Акумулятори слід міняти, коли індикатори живлення швидко блимають, а світло здаються 
тьмяними або ліхтар перестає реагувати на натискання перемикачів через низьку потужність. 
 
Термозахист 
Функція термозахисту регулюватиме вихід світла UT27 відповідно до робочих умов та навколишнього 
середовища для підтримки оптимальноı̈ продуктивності. 
 
Технічне обслуговування 
1. Будь ласка, протріть налобний ліхтар та кріплення вологою ганчіркою та висушіть ı̈х у провітрюваному 
приміщенні. Уникайте занурення або промивання ліхтаря під водою. 
2. Якщо налобний ліхтар піддається впливу морськоı̈ води, будь ласка, вийміть усі елементи живлення та 
промийте його прісною водою якомога швидше. Не вмикайте його знову, поки він повністю не висохне. 


