
HC65 V2 Інструкція користувача 

Особливості: 
 Повністю металевий налобний ліхтар з портом USB-C та трьома різними джерелами світла 
 Працює на світлодіоді Luminus SST-40-W з максимальною потужністю 1750 люмен 
 Оснащений допоміжним білим світлодіодом з високим коефіцієнтом передачі кольору CRI (CRI≥90, 

колірна температура: 4500K) та допоміжним червоним світлодіодом 
 Система лінз Unibody TIR відтворює рівномірне і м’яке світло 
 Максимальна інтенсивність променя 7000 кд і максимальна відстань 165 метрів 
 Високоефективна схема постійного струму забезпечує максимальний час роботи 800 годин 
 Вбудована інтелектуальна схема зарядки літій-іонного акумулятора завдяки порту USB-C 
 Регульований кут нахилу 180° для різних потреб освітлення 
 Індикатор живлення під кнопкою живлення може вказувати на залишок заряду акумулятора (патент 

№ ZL201220057767.4) 
 Індикатор живлення може відображати напругу акумулятора (± 0,1 В) 
 Вбудований модуль розширеного регулювання температури (Патент № ZL201510534543.6) 
 Виготовлений з аерокосмічного алюмінієвого сплаву 
 Тверде анодоване покриття військового класу HAIII 
 Показник водонепроникності та пилозахищеності відповідно до IP68 (занурювання на 2 метри) 
 Ударостійкий до 2 метрів 

 
Характеристики 
Розміри: 90,8 мм × 34,75 мм × 26,95 мм 
Вага: 114,5 г (кронштейн і пов'язка включені, акумулятор не входить) 
        65,5 г (кронштейн, пов'язка на голову та акумулятор не входять) 
 
Аксесуари 
Літій-іонний акумулятор NITECORE 18650 (NL1835HP, 3500mAh), запасне ущільнювальне кільце, кабель для 
зарядки USB-C, пов'язка на голову, кронштейн 
 
Сумісність 

 Тип Номіналь
на 

напруга 

Сумісність 

NITECORE NL1835HP (3,500mAh) 18650 3.6V Так 
(Рекомендовано) 

Літій-іонний 18650 акумулятор, що 
перезаряджається з випуклим контактом 

(Струм розряду понад 8А) 

18650 3.6V/3.7V Так (Сумісно) 

Звичайна літієва батарейка CR123 3V Так (Сумісно) 
Літій-іонний акумулятор, що 

перезаряджається 
RCR123 3.6V/3.7V Так (Сумісно) 

Літій-іонний 18650 акумулятор, що 
перезаряджається з плоским контактом 

18650 ─ Ні (Несумісний) 

Літій-іонний 18650 акумулятор, що 
перезаряджається з випуклим контактом 

(Струм розряду менше 8А) 

18650 ─ Ні (Несумісний) 



Примітка: НЕ намагайтеся використовувати HC65 V2 для зарядки акумуляторів CR123/RCR123. 
 
Технічні параметри 

FL1 

STANDAR

D 

Звичайне біле світло Додаткове червоне світло Додатко

ве біле 

світло 

Маяк SOS 
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11 
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3 люмен 11 люмен 24 

люмен 

1,750 

люме

н 

1,750 
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н 

 
*30хв 2год 

15хв 

6 год 28 год 800 

год 

30 год 110 год 57 год 42 год ─ ─ 

 165м 123м 65м 28м 3м 7м 3м ─ 10м ─ ─ 

 
7,000c

d 

3,810cd 1,100cd 200cd 3cd 12cd 3cd ─ 28cd ─ ─ 

 2м (Ударостійкість) 

 IP68, 2м (Водонепроникність та занурення) 

Примітка: Зазначені дані вимірюються відповідно до міжнародних стандартів тестування ліхтарів 
ANSI/PLATO FL 1-2019, використовуючи 1 x 18650 акумулятор (3500 mAh) у лабораторних умовах. Дані 
можуть змінюватися в реальному світі через різне навантаження на акумулятор або умови навколишнього 
середовища. 
* Дані перевіряються без регулювання температури. 
* Активність режиму ТУРБО: Рівень яскравості ТУРБО доступний лише при використанні літій-іонного 
акумулятору 18650 зі струмом розряду понад 8А. Він недоступний під час використання акумуляторів 
CR123/RCR123. 
 
Встановлення акумулятора 
Вставте акумулятор (и), як показано на малюнку, і закрутіть, 
щоб затягнути кришку акумулятора. 
Примітка: Після вставлення акумулятора індикатор 
живлення під кнопкою живлення буде блимати, щоб вказати 
напругу акумулятора. Докладніше див. У розділі "Індикація 
живлення" цього посібника. 
Увага: 

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

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

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

4. Якщо виріб зберігається в рюкзаку або залишається невикористаним протягом тривалого часу, 
вийміть усі елементи живлення, щоб запобігти випадковому увімкненню або витоку акумулятора. 

 



Зарядка акумулятора 
HC65 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, HC65 V2 припинить 

процес зарядки, а індикатор живлення буде увімкнений 
постійно 

 Коли статус зарядки ненормальний (наприклад, батарея 
несправна або вставлена неправильно), HC65 V2 припинить процес зарядки, а індикатор живлення 
швидко блиматиме. 

 Час зарядки літій-іонного акумулятора 18650 (3500mAh) становить приблизно 2 години 25 хвилин 
(Заряджається через адаптер 5В/2А) 

 
Основне біле світло 
Увімкнення/вимкнення 
Увімкнення: Коли світло вимкнено, натисніть кнопку живлення, щоб отримати доступ до Мінімального рівня 
яскравості. 
Коли світло вимкнено, натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 1 секунди, щоб отримати доступ до 
попереднього запам’ятованого рівня яскравості. 
Вимкнено: Коли світло увімкнене, натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 1 секунди, щоб 
вимкнути. 
(HC65 V2 має функцію пам’яті. При повторному увімкненні ліхтар автоматично перейде до попереднього 
запам’ятованого рівня яскравості.) 
 
Рівні яскравості 
Коли світло увімкнене, натисніть кнопку живлення, щоб перемикатися між наступними рівнями яскравості: 
Мінімальний – Низький – Середній – Високий - Турбо. 
 
Прямий доступ до Турбо 
Коли світло вимкнено, натисніть і утримуйте кнопку живлення більше 1 секунди навіть після доступу до 
запам'ятаного рівня яскравості, доки не увімкниться режим Турбо. Під час використання такого доступу до 
режиму, вам потрібно буде вручну вимкнути ліхтар. 
Коли світло увімкнене, двічі натисніть кнопку живлення, щоб тимчасово отримати доступ до Турбо. Натисніть 
кнопку живлення, щоб повернутися до попереднього стану, або ліхтар автоматично повернеться до 
попереднього режиму, якщо протягом 30 секунд не буде виконано жодноı̈ операціı̈. 
 
Додаткові джерела живлення та спеціальні режими (Маяк/SOS) 
Увімкнення: Коли світло вимкнено, двічі натисніть кнопку живлення, щоб отримати доступ до Низького 
рівня допоміжного червоного світла. 
Перемикач: Коли увімкнений Низький рівень допоміжного червоного світла, натисніть кнопку живлення, 
щоб перемикатися між режимами: Високий (Додаткове червоне світло) - Миготіння (Додаткове червоне 
світло) – Додаткове біле світло – Маяк - SOS - Низький (Додаткове червоне світло). 
Вимкнення: Коли ввімкнено один із допоміжних світлодіодів або спеціальний режим, натисніть і утримуйте 
кнопку живлення протягом 1 секунди, щоб вимкнути ı̈ı̈. 
 
 



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: 

 
Примітка: При використанні CR123/RCR123 послідовно встановлених, індикатор покаже середню напругу 
між двома батареями. 
 
ATR (Advanced Temperature Regulation) 
Інтегрована технологія ATR регулює потужність HC65 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. 
 
 
 


