
ВАЖЛИВА ПРИМІТКА ЩОДО ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
Дякуємо за покупку! Перш ніж користуватися цим виробом, будь-ласка, знайдіть код 
підтвердження на упаковці та перейдіть на сторінку http://charger.nitecore.com/validation (або 

скануйте QR-код поруч із кодом підтвердження, щоб відвідати сайт на мобільному пристроı̈). Введіть код 
підтвердження та особисту інформацію за потребою та підтвердіть ваші діı ̈ зберіганням інформаціı̈. Після 
перевірки NITECORE надішле вам електронний лист із гарантійним обслуговуванням. Цей електронний лист 
та ваша електронна адреса використовувана для реєстраціı ̈ є важливою складовою для надання Вам 
гарантійного обслуговування. Без офіційноı ̈реєстраціı̈, гарантійне обслуговування не надається.  
 
Інструкція користувача NB10000 Gen2 
 
Характеристики 

Тип: Li-ion 
Ємність: 10,000mAh 3.85V (38.5Wh) 

Номінальна потужність: 6,400mAh 5V (TYP 1A) 
Вхід: USB-C: 5V⎓2.4A / 9V⎓2A 

Вихід: 
 
 

IP захист: 

USB-C: 5V⎓3A / 9V⎓2.22A / 12V⎓1.68A 
USB-A: 5V⎓3A / 9V⎓2A / 12V⎓1.5A 
Два порти: 5V⎓3A (MAX) 
IPX5 

Розміри: 121.9мм×59мм×10.6мм 
Вага: 150г 

Аксесуари: Зарядний кабель USB (USB-A до USB-C) 
 

 
Індикатори 
NB10000 має 4 світлодіодних індикаторів. 3 сині індикатори відображають стан зарядки та рівень потужності, 
тоді як білий індикатор вказує на активність режиму зарядки слабким струмом. 
 
Відображення рівня потужності 
Натисніть кнопку Mode, і синій індикатор ввімкнеться для відображення рівня потужності. NB10000 потрібно 
заряджати, коли блимає останній синій індикатор, це вказує на низьку потужність. NB10000 автоматично 
перемикається до режиму очікування, коли деякий час бездіє . 

Статус індикатору Рівень потужності 
3 індикатори Приблизно 100% 
2 індикатори Приблизно 70% 
1 індикатор Приблизно 30% 

1 індикатор блимає 
Акумулятор розряджений 

(Рекомендовано найближчим часом 
поставити за зарядку) 

 



 
Зарядка 
Під час процесу зарядки сині індикатори будуть блимати, вказуючи рівень потужності. Усі 3 сині індикатори 
будуть горіти постійно, коли NB10000 повністю заряджений. 
Заряджайте зовнішній пристрій 
Під час розрядки пристрою, індикатори будуть увімкнені, щоб вказувати залишок заряду 
Режим зарядки низьким струмом: 
Цей режим підходить для заряджання пристроı̈в низьким струмом, включаючи бездротові навушники та інше. 
Натисніть і утримуйте кнопку Mode, щоб увімкнути білий індикатор і отримати доступ до режиму "Low 
Current". Натисніть і утримайте кнопку "Mode" ще раз, щоб вимкнути білий індикатор і вийти з режиму "Low 
Current". 
(Рекомендується вийти з режиму "Low Current" після завершення процесу заряджання низьким струмом.) 
 
Увага: 

• Перед використанням пристрою уважно прочитайте посібник користувача та підключайте зовнішні 
пристроı̈ лише відповідно до специфікацій цього посібника користувача. 

• Будь ласка, заряджайте продукт кожні 3 місяці, якщо він тривалий час не використовується. 
• Температура навколишнього середовища: -10 ~ 40 ℃ (14 ~ 104 ℉); Температура зберігання: -20 ~ 60 ℃ 

(-4 ~ 140 ℉) 
• Не залишайте пристрій без нагляду, коли він працює. Перестаньте використовувати виріб при будь-

яких ознаках несправності. 
• Не використовуйте зарядні кабелі, виготовлені або продані непрофесійними виробниками, або 

пошкоджені. 
• Зберігайте пристрій у провітрюваних приміщеннях. не піддавайте пристрій впливу дощу та вологи. 

Тримайте його подалі від горючого матеріалу. 
• Не піддавайте пристрій відкритому вогню або надзвичайно високій температурі навколишнього 

середовища. 
• Уникайте падінь або ударів по пристрою. 
• Не кладіть в пристрій жодних струмопровідних або металевих предметів, щоб уникнути короткого 

замикання та вибуху. 
• Не розбирайте та не модифікуйте пристрій, оскільки це може призвести до вибуху акумулятора, 

розтріскування або протікання, спричинення травм, пошкодження майна та/або інших 
непередбачуваних ризиків. 

 
Відмова від відповідальності 
Цей продукт є застрахованим страховою компанією Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE 
не несе відповідальності за будь-які збитки, або претензіı ̈ будь-якого роду, що виникли внаслідок 
невиконання інструкцій, передбачених цим посібник користувача. 
 


