
HC68 Інструкція користувача 
 
Особливості 

• Оснащений світлодіодом ближнього, дальнього світла і допоміжним червоним світлодіодом з максимальною потужністю 2000 люмен 
• Працює на 2 світлодіодах Luminus SST-40-W для ближнього та дальнього світіння 
• Світлодіод дальнього світла оснащений оптичною лінзою TIR, спеціально розроблена для освітлення на великі відстані, щоб забезпечити максимальну 

дальність до 202 метрів і максимальну інтенсивність потоку світла 10300 кд. 
• Світлодіод ближнього світла використовує технологію TrueVision для надзвичайно розсіяного і м’якого променя 
• Доступне плавне регулювання співвідношення потужності ближнього/дальнього світла (№ патенту: ZL201820778007.X) 
• Високоефективна схема постійного струму забезпечує стабільну роботу до 800 годин 
• Інтелектуальна схема зарядки літій-іонного акумулятора з портом зарядки USB-C 
• Кут нахилу 180° для різних потреб освітлення 
• Індикатор живлення під кнопками «+» і «-» вказує на рівень заряду акумулятора 
• Індикатор живлення може відображати напругу акумулятора (±0,1 В) 
• Вбудований модуль розширеного регулювання температури (ATR) (патент № ZL201510534543.6) 
• Виготовлений з аерокосмічного алюмінієвого сплаву 
• Тверда анодована обробка військового класу HA III 
• Захист відповідно до IP68 (2 метри під водою) 
• Стійкість до ударів до 2 метрів 

 
Характеристики 
Розміри: 91,5 мм × 34,75 мм × 26,5 мм 
Вага: 118,5 г (з кронштейном і пов'язкою, без батареı)̈ 
70 г (без кронштейна, пов'язки та батареı̈) 
 
Аксесуари 
Літій-іонний акумулятор NITECORE NL1835HP 18650 (3500 mAh), запасне ущільнювальне кільце, зарядний кабель USB-C, пов'язка, кронштейн 
 
Сумісність 

 Тип 
Номінальна 

напруга 
Сумісність 

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

(Рекомендований) 
Літій-іонний акумулятор 18650, що перезаряджається 18650 3.6V/3.7V Так (Сумісний) 



з випуклим контактом (Струм розряду більше 8А) 
Звичайна літієва батарейка CR123 3V Так (Сумісний) 

Літій-іонний акумулятор, що перезаряджається RCR123 3.6V/3.7V Так (Сумісний) 
Акумулятор 18650 з плоским контактом 18650 ─ Ні (Не сумісний) 

Літій-іонний акумулятор 18650, що перезаряджається 
з випуклим контактом (Струм розряду менше 8А) 

18650 ─ Ні (Не сумісний) 

Примітка: НЕ намагайтеся використовувати HC68 для заряджання акумуляторів CR123/RCR123. 
 
Технічні параметри 

FL1 

STANDARD 
TURBO 

100% Дальнє світло 100% Ближнє світло Додаткове червоне світло 

МАЯК SOS НАИЙ ВИЩИ

ИЙ  

ВИСОКИ

ИЙ  

СЕРЕДНІ

ИЙ  

НИЗЬКИ

ИЙ  
МІН. 

НАИЙ ВИЩИ

ИЙ  

ВИСОКИ

ИЙ  

СЕРЕДНІ

ИЙ  

НИЗЬКИ

ИЙ  
МІН. 

ВИСОКИ

ИЙ  

НИЗЬКИ

ИЙ  

Блиманн

я 

 
2,000 

люмен 

1,800 

люмен 

950 

люмен 

250 

люмен 

50 

люмен 

1 

люме

н 

1,400 

люмен 

850 

люмен 

220 

люмен 

45 

люмен 

1 

люме

н 

11 

люмен 
3 люмен 

11 

люмен 

2,000 

люме

н 

2,000 

люме

н 

 *─ *30хв 
2 год 

30хв 
6 год 28 год 

800 

год 
*30 хв 

2 год 

30хв 
6 год 28 год 

800 

год 
30 год 110 год 160год ─ ─ 

 185m 202m 147m 75m 32m 4m 77m 57m 29m 18m 2m 4m 2m ─ ─ ─ 

 
8,600c

d 
10,300cd 5,400cd 1,420cd 280cd 4cd 1,500cd  820cd 210cd 87cd 1cd 4cd 1cd ─ ─ ─ 

 
2м (Ударостійкість) 

 IP68, 2м (Вологозахист і занурення) 



 
Примітка. Зазначені дані виміряні відповідно до міжнародних стандартів тестування ліхтариків ANSI/PLATO FL 1-2019 з використанням літій-іонноı̈ батареı̈ 1 x 
18650 (3500 mAh) у лабораторних умовах. Дані можуть відрізнятися в реальному світі через різне використання акумулятора або умови навколишнього середовища. 
* Час роботи НАИЙ ВИЩИИЙ  перевірено без регулювання температури. 
* Доступність ТУРБО та НАИЙ ВИЩИИЙ : рівень яскравості ТУРБО та НАИЙ ВИЩИИЙ  доступні лише при використанні літій-іонного акумулятору 18650 зі струмом розряду 
понад 8 А. Зазначені рівні яскравості недоступні при використанні батарейок CR123/RCR123. 
 
Установка/Зняття елементів живлення 
Як показано на малюнку, відкрутивши кришку, вставте/витягніть батарею(и) та закрутіть кришку. 
Примітка: після вставлення батареı̈ індикатор живлення під кнопками «+» і «-» блиматиме, щоб 
вказати напругу акумулятора. Будь ласка, зверніться до розділу «Індикація живлення» цього 
посібника для отримання додатковоı ̈інформаціı̈. 
Увага: 

1. Переконайтеся, що акумулятор(и) вставлено/встановлені мінусовим кінцем до пружини. 
Ліхтар не працюватиме, якщо батарея(и) вставлена/вставлені неправильно. 

2. УВАГА! Яскраве світло! Може бути небезпечним для ваших очей. 
3. Якщо потужність низька, припиніть використання виробу та зарядіть акумулятор якомога 

швидше, щоб уникнути пошкодження акумулятора. 
4. Якщо виріб зберігається в рюкзаку або не використовується протягом тривалого часу, 

вийміть усі батареı̈, щоб запобігти випадкового ввімкнення або витоку батареı̈. 
5. НЕ занурюйте гарячий ліхтар рідину. Це може призвести до непоправноı̈ шкоди ліхтарю через різницю тиску повітря всередині та зовні трубки. 

 
Зарядка акумулятора 
HC68 оснащений інтелектуальною системою зарядки. Як показано на малюнку, затягніть кришку після того, як вставили 
акумулятор, і відкрутіть кришку порту зарядки, доки порт зарядки не буде повністю відкритий. Потім за допомогою USB-
кабелю під’єднайте зовнішній блок живлення (наприклад, USB-адаптер або інші USB-пристроı̈ для зарядки) до порту 
зарядки, щоб почати процес заряджання. 
 Під час процесу заряджання індикатор живлення буде повільно блимати, щоб повідомити користувача. 
 Коли акумулятор повністю заряджений, HC68 припинить процес заряджання, а індикатор живлення буде постійно 

вмикатися, щоб повідомити користувача. 
 Час зарядки літій-іонного акумулятора 18650 (3500 мАг) становить прибл. 3 години. (Заряджається через адаптер 

5V/2A) 
 
 



Основне біле світло 
Увімкнення/вимкнення 
Увімкнення: Коли світло вимкнене, натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути його. 
Вимкнення: Коли світло увімкнене, натисніть кнопку живлення, щоб вимкнути його. 
(У HC68 є функція пам’яті. Після повторноı̈ активаціı ̈ліхтар автоматично отримає доступ до попереднього збереженого режиму яскравості.) 
 
Рівні яскравості 
Коли світло увімкнене, натискайте кнопку «+», щоб послідовно збільшувати рівень яскравості від МІНІМАЛЬНОГО до НАИЙ ВИЩОГО. 
Коли світло увімкнене, натискайте кнопку «-» щоразу, щоб послідовно знижувати рівень яскравості послідовно від НАИЙ ВИЩОГО до МІНІМАЛЬНОГО. 
 
Управління Дальнім та Ближнім світлом 
HC68 має функцію управління Дальнім та Ближнім світлом. Співвідношення потужності дальнього та ближнього світла плавно регулюється на певному рівні 
яскравості. 
 Коли світло увімкнене, натисніть і утримуйте кнопку «+», щоб збільшити коефіцієнт дальнього та зменшити коефіцієнт ближнього світла, поки він не досягне 

100% дальності. 
 Коли світло увімкнене, натисніть і утримуйте кнопку «-», щоб збільшити коефіцієнт ближнього та зменшити коефіцієнт дальнього світла, поки він не досягне 

100% близькості. 
Примітка:  
 У МІНІМАЛЬНОМУ рівні яскравості доступні лише 100% Дальнє або 100% Ближнє світло. Натисніть і утримуйте кнопку «+», щоб переключитися на 100% 

Дальнього світла. Натисніть і утримуйте кнопку «-», щоб перейти на 100% Ближнього світла. 
 Ця функція недоступна на ТУРБО, оскільки співвідношення потужності дальнього/ближнього у ТУРБО режимі фіксоване. 

 
Активація ТУРБО 
 Коли світло вимкнено, утримуйте кнопку живлення, щоб тимчасово отримати доступ до ТУРБО. Ліхтар автоматично повернеться до попереднього 

збереженого режиму, якщо не буде виконано жодноı̈ операціı̈ протягом 60 секунд. 
 Коли світло увімкнене, натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб тимчасово отримати доступ до ТУРБО. Натисніть кнопку живлення, щоб повернутися 

до попереднього збереженого режиму, або він автоматично повернеться до попереднього, якщо не буде виконано жодноı ̈операціı ̈протягом 60 секунд. 
 
Прямий доступ до НАЙВИЩОГО/МІНІМАЛЬНОГО 
НАЙВИЩИЙ: коли світло вимкнено, натисніть кнопку живлення, утримуючи кнопку «+», щоб отримати прямий доступ до НАИЙ ВИЩОГО, а потім відпустіть обидві 
кнопки. 
МІНІМАЛЬНИЙ: Коли світло вимкнено, натисніть кнопку живлення, утримуючи кнопку «-», щоб отримати прямий доступ до МІНІМАЛЬНОГО, а потім відпустіть 
обидві кнопки. 
 



Допоміжне світло та спеціальні режими 
Увімкнення: коли світло вимкнено, двічі натисніть кнопку живлення, щоб отримати доступ до ЧЕРВОГО НИЗЬКОГО. 
Перемикання: коли ЧЕРВОНИИЙ  НИЗЬКИИЙ  увімкнено, натискайте кнопку «+», щоб перемикатися між наступними режимами послідовно: ЧЕВРОНИИЙ  НИЗЬКИИЙ  – 
ЧЕРВОНИИЙ  ВИСОКИИЙ  – СИГНАЛЬНИИЙ  ЧЕРВОНИИЙ  – МАЯК – SOS; натискайте кнопку «-», щоб перемикатися між наступними режимами послідовно: SOS – МАЯК – 
СИГНАЛЬНИИЙ  ЧЕРВОНИИЙ  – ЧЕРВОНИИЙ  ВИСОКИИЙ  – ЧЕРВОНИИЙ  НИЗЬКИИЙ . 
Вимкнення: коли ввімкнений один із додаткових режимів червоного світла або спеціальних режимів, натисніть кнопку живлення, щоб вимкнути його. 
 
Індикація живлення 

Примітка: при послідовному використанні двох CR123/RCR123 індикатор покаже середню напругу між двома батареями. 
Коли світло вимкнено, натисніть кнопку «+» / «-», і індикатор живлення почне блимати, вказуючи на залишок потужності: 

1. Три миготіння означає, що потужність вище 50%. 
2. Два миготіння означає, що потужність нижче 50%. 
3. Одне миготіння означає, що потужність нижче 10%. 

 
ATR (Advanced Temperature Regulation) 
Інтегрована технологія ATR регулює потужність HC68 відповідно до робочих умов та навколишнього середовища для підтримки оптимальноı̈ продуктивності. 
 
Заміна батарейок 
Батареı̈ слід замінити, коли світло здається тьмяним або ліхтар перестає реагувати через низьку потужність. 
 
Технічне обслуговування 
Кожні 6 місяців різьблення слід протирати чистою ганчіркою з наступним нанесенням тонкого шару мастила на основі силікону. 


