
NU06 LE Інструкція користувача 
 
Особливості 

· Працює на 4-х високоефективних світлодіодах 
· Доступно 9 режимів, включаючи 4 кольори постійного світіння + блимання та червоний/синій 

сигнальний поліцейський 
· Працює від вбудованого літій-іонного акумулятора ємністю 250 mAh з максимальним часом роботи 75 

годин 
· Вбудований літій-іонний акумулятор з портом зарядки USB-C 
· Обладнаний одним перемикачем, для більш комфортного управління однією рукою 
· Вбудований індикатор живлення вказує на залишок заряду акумулятора 
· Адаптер на рейку ARC на корпусі та 3 легких кронштейна в комплекті, щоб уможливити кілька 

варіантів монтажу та перенесення 
· Виготовлений з міцних ПК матеріалів 
· Надлегкий і компактний 
· Стійкість до ударів до 1 метра 

 
Технічні характеристики 
Розміри: 29,5 мм × 29,5 мм × 25,4 мм 
Вага: 15,8 г (Без кронштейну) 
Аксесуари 
Магнітний кронштейн із застібками, вигнутий кронштейн на шолом, кронштейн для системи MOLLE, 
зарядний кабель USB-C 
 

Технічні дані 
 Яскравість Час роботи Ударостійкість IP Захист 

Червоний постійний 3 люмена 9г 

1м IP66 

Червоний сигнальний 3 люмена 75г 
Зелений постійний 8 люмен 9г 

Зелений сигнальний 8 люмен 75г 
Синій постійний 2 люмена 5г 

Синій сигнальний 2 люмена 48г 
Білий постійний 15 люмен 5г 45min 

Білий сигнальний 15 люмен 54h 
Червоний/синій сигнальний поліцейський ─ 56h 

Примітка. Зазначені дані вимірюються за допомогою вбудованого літій-іонного акумулятора (250 mAh) у 
лабораторних умовах. Дані можуть відрізнятися в реальному світі через різне навантаження на акумулятор 
або умов навколишнього середовища. 



 
Функція зарядки 
NU06 LE оснащений інтелектуальною системою зарядки. Будь ласка, зарядіть 
акумулятор перед першим використанням. 
Підключення до зовнішнього джерела живлення: як показано на малюнку, 
скористайтеся зарядним кабелем USB для підключення зовнішнього джерела 
живлення (наприклад, USB-адаптера, комп’ютера або іншого зарядного 
пристрою USB) до порту зарядки USB, щоб почати процес заряджання. 
Індикатор заряджання: під час процесу заряджання індикатор живлення 
буде блимати, щоб повідомити користувача. Коли акумулятор повністю заряджений, індикатор живлення 
буде постійно світитися. 

· Час зарядки прибл. 1 год 45 хв. 
· Час роботи в режимі очікування становить до 12 місяців, якщо акумулятор повністю заряджений. 

 
Інструкції з користування 
Увімкнення/Вимкнення 
Увімкнення: коли світло вимкнено, утримуйте натиснутою кнопку живлення більше 1 секунди, щоб 
увімкнути його. 
Вимкнення: коли світло горить, утримуйте натиснутою кнопку живлення, щоб вимкнути його. 
 
Перемикання режимів 
В NU06 LE доступно з 9 режимів, включаючи 4 кольори постійного світіння + блимання та червоний/синій 
сигнальний поліцейський 
Коли світло вимкнено, утримуйте натиснутою кнопку живлення більше 5 секунд після увімкнення світла, щоб 
перемикатися між наступними режимами: Червоний постійний – Червоний сигнальний – Зелений постійний 
горить – Зелений сигнальний – Синій постійний – Синій сигнальний – Білий постійний – Білий сигнальний – 
Червоний/синій сигнальний поліцейський. Відпустіть, щоб вибрати потрібний режим. 
(У NU06 LE є пам’ять режимів. Після повторного ввімкнення ліхтар автоматично увімкне останній 
використовуваний режим) 
 
Індикація живлення 
Коли ліхтар вимкнено, натисніть кнопку живлення, і індикатор живлення почне блимати, вказуючи на 
залишок заряду батареı̈: 

1. Тричі блимання означає, що потужність вище 50%; 
2. Два блимання означає, що потужність нижче 50%; 
3. Одне раз блимання означає, що потужність нижче 10%. 

 
Увага 

1. Будь ласка, зарядіть акумулятор перед першим використанням. 
2. Магнітний кронштейн на гачках і петлях містить сильні магнітні компоненти. НЕ ставте його близько 

до предметів, які схильні до впливу магнітних перешкод. 
3. Будь ласка, перезаряджайте виріб кожні 3 місяці, якщо він не використовується протягом тривалого 

часу. 
4. Виріб містить невеликі складальні деталі. Будь ласка, тримайте його подалі від дітей, щоб уникнути 

небезпеки удушення або задухи. 
5. Не розбирайте, модифікуйте або реконструюйте виріб, інакше гарантія буде анульована, а виріб може 

бути пошкоджено. 


