
З&В: 
З: Як можна визначити, чи ввімкнено ІЧ-режим NU06 MI без приладів нічного бачення? 
В: Коротке натискання кнопки живлення. Якщо сигнальне світло блимає один раз, це вказує на те, що NU06 
MI перебуває в режимі постійного світіння ІЧ. Якщо сигнальне світло блимає двічі, це вказує, що NU06 MI 
перебуває в режимі ІЧ-блимання. Якщо синій індикатор повільно блимає 1-3 рази (індикатор живлення), це 
означає, що NU06 MI вимкнено. 

 
NU06 MI Інструкція користувача 
 
Особливості 
 Надлегкий міні ІЧ-сигнальний пристрій 
 Працює на 4-х високоефективних світлодіодах 
 Працює з ІЧ-світлом (довжина хвилі 940 нм), червоним, зеленим і синім світлом, всього 9 режимів 
 Конструкція з одним перемикачем дозволяє працювати однією рукою 
 Працює від вбудованого літій-іонного акумулятора ємністю 250 мАг з максимальним часом роботи до  

75 годин 
 Вбудований літій-іонний акумулятор із портом для зарядки USB-C 
 Адаптер на рейці ARC на корпусі та 3 легких кронштейна в комплекті, щоб уможливити кілька 

варіантів монтажу та перенесення 
 Виготовлений з міцних ПК матеріалів 
 Стійкість до ударів до 1 метра 

 
Характеристики 
Розміри: 29,5 мм × 29,5 мм × 25,4 мм 
Вага: 16,7 г (Без кріплення) 
 
Аксесуари 
Магнітний кронштейн із застібками, вигнутий кронштейн для шолома, кронштейн для системи MOLLE, 
зарядний кабель USB-C 
 

 
Технічні дані 

 Потужність 
Час 

роботи 
Ударостійкість 

IP 
Захист 

Постійне світіння IR ─ 4год 

1м IP66 
Блимання IR ─ 50год 

Постійне світіння червоного 3 люмен 9год 
Блимання червоного 3 люмен 75год 



Постійне світіння зеленого 8 люмен 9год 
Блимання зеленого 8 люмен 75год 

Постійне світіння синього 2 люмен 5год 
Блимання синього 2 люмен 48год 

Поліцейський режим (блимання 
синього/червоного) 

─ 56год 

Примітка. Зазначені дані вимірюються за допомогою вбудованого літій-іонного акумулятора (250 мАг) у 
лабораторних умовах. Дані можуть відрізнятися в реальному світі через різне навантаження на акумулятор 
або умови навколишнього середовища. 
 
Функція зарядки 
NU06 MI оснащений інтелектуальною системою зарядки. Будь ласка, 
зарядіть акумулятор перед першим використанням. 
Підключення до зовнішнього джерела живлення: як показано на малюнку, 
зніміть кришку з порту зарядки та за допомогою USB-кабелю під’єднайте 
зовнішній блок живлення (наприклад, USB-адаптер, комп’ютер або інший 
зарядний пристрій USB) до USB-порту зарядки, 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. (Заряджається через адаптер 5V/1A) 
 Час роботи в режимі очікування становить до 12 місяців, якщо акумулятор повністю заряджений. 
 Під час процесу заряджання NU06 MI все ще можна ввімкнути. (Індикатор буде блимати в будь-якому 

режимі.) 
 
Інструкції з користування 
Ввімкнення/вимкнення 
Ввімкнення: коли світло вимкнено, натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 1 секунди, щоб 
увімкнути його. 
Вимкнення: коли світло увімкнене, утримуйте кнопку живлення, щоб вимкнути його. 
 
Перемикання режимів 
Коли світло вимкнено, утримуйте кнопку живлення більше 5 секунд після ввімкнення світла, щоб 
перемикатися між наступними режимами: ІЧ-постійне світіння – ІЧ-блимання – Постійне світіння червоного 
– Блимання червоного – Постійне світіння зеленого – Блимання зеленого – Постійне світіння синього – 
Блимання синього – Сигнальний поліцейський режим (блимання червоного/синього). Відпустіть, щоб 
вибрати потрібний режим. 
(У NU06 MI є пам'ять режимів. Після повторноı ̈активаціı ̈ліхтар автоматично отримає доступ до попереднього 
збереженого режиму.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Індикація режимів 
У NU06 MI доступно 9 режимів роботи, включаючи 4 індикатори постійного світіння + блимання та 
сигнальний поліцейський режим. Доступ до ІЧ-режимів вказується вібрацією, оскільки ІЧ-світло невидиме 
неозброєним оком. 

Режими Вібрації 

 
 

 
 

  
   

Інші ─ 
 
Індикація живлення 
Коли світло вимкнене, натисніть кнопку живлення, і індикатор живлення почне блимати, вказуючи на 
залишок заряду батареı̈: 

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

 
Увага 
1. Будь ласка, зарядіть акумулятор перед першим використанням. 
2. Будь ласка, заряджайте виріб кожні 3 місяці, якщо він не використовується протягом тривалого часу. 
3. Магнітний кронштейн на гачках і петлях містить сильні магнітні компоненти. Не ставте його близько до 
предметів, які схильні до впливу магнітних перешкод. 
4. Виріб містить невеликі складальні деталі. Будь ласка, тримайте його подалі від дітей, щоб уникнути 
небезпеки удушення або задухи. 
5. НЕ розбирайте, не модифікуйте або реконструюйте виріб, інакше гарантія буде анульована, а виріб може 
бути пошкоджено. 


