
UT05 Інструкція користувача 
 
Особливості 
 Ліхтарі рівномірно розділені на таліı̈ 
 Загальний кут засвіти 160° 
 Працює на світлодіоді CRI COB (CRI≥90, колірна температура: 4000K) з максимальною потужністю 

400 люмен 
 Високоефективна схема постійного струму забезпечує стабільне світіння світлодіоду 
 Удосконалена технологія збереження живлення (APC) для надзвичайно низького споживання 

електроенергіı̈ в режимі очікування 
 Одна кнопка для керування 2 рівнями яскравості 
 Зручний кабель USB-A, сумісний з універсальними джерелами живлення через USB 
 Виготовлений з алюмінієвого сплаву авіаційного класу 
 Тверда анодована обробка військового класу HA III 
 Водо- та пилонепроникний захист відповідно до IP66 
 Стійкість до ударів до 1 метра 

 
Характеристики 
Розміри:  73мм×18мм×8.3мм (Частина без кнопки) 
  87.4мм×18мм×8.3мм (3.44" × 0.71" × 0.33") (Частина без кнопки) 
Загальна довжина:  750мм (Разом з кабелем) 
Вага:  40.4g (Без джерела живлення) 
 
Аксесуари 
4 x ремінці на липучках, застібка для кабелю USB 
 
Джерела живлення 

 Сумісність 
Power Bank NITECORE Так (Рекомендовано) 

Джерело живлення USB (5В/1А або вище) Так (Сумісний) 

Примітка. Щоб уникнути нещасних випадків, використовуйте джерело живлення USB, виготовлене 
професійними виробниками або продане авторизованими дилерами. 
 
Технічні дані 

 ВИСОКИИЙ  НИЗЬКИИЙ  
Яскравість 400 люмен 200 люмен 
Час роботи 5г 30хв 13г 
Дальність 27м 20м 

Інтенсивність 185cd 100cd 
Ударостійкість 1м 

Захист IP66 
Примітка. Зазначені дані вимірюються за допомогою Power Bank NB10000 (10 000 mAh) у лабораторних 
умовах. Дані можуть відрізнятися в реальному світі через різне навантаження на акумулятор або умов 
навколишнього середовища. 



Інструкція з експлуатації 
Установка на сумку на пояс 
 Використовування з поясом NITECORE BLT10: 

прикріпіть одну сторону UT05 до петлі BLT10, як 
показано на малюнку. 

 Використовування з іншими поясами або рюкзаками. 
Використовуйте ремені на гачках, щоб закріпити 
UT05 на поясі без петлі. 

 
Підключення джерела живлення 
Використовуйте кабель USB UT05, щоб підключити зовнішнє джерело живлення USB та закріпіть його за 
допомогою застібки для кабелю USB. 
Увага: 

1. УВАГА! Яскраве світло! Не дивись у світло! Може бути небезпечним для ваших очей. 
2. Якщо виріб зберігається в рюкзаку, від’єднайте його від джерела живлення, щоб запобігти 

випадковому ввімкненню. 
 
Включення/Вимкнення 
Включення: коли світло вимкнено, натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб увімкнути його та 
отримати доступ до НИЗЬКОГО рівня яскравості. 
Вимкнення: коли світло увімкнене, утримуйте кнопку живлення, щоб вимкнути його. 
 
Рівні яскравості 
Коли світло увімкнене, натисніть кнопку живлення, щоб переключитися між ВИСОКИМ і НИЗЬКИМ 
рівнями яскравості. 
 
Заміна джерела живлення 
Джерело живлення слід замінити або зарядити, коли світло здається тьмяним або ліхтар перестає 
реагувати на натискання через низьку потужність. 
 
 
 
 


