
NU25 / NU25 UL Інструкція користувача 

 

 
Особливості 
 Перезаряджуваний налобний ліхтар з портом USB-C 
 Спеціально розроблений для активного відпочинку 
 Оснащений дальнім + ближнім світлом (колірна температура: 5500K) і додаткове червоне світло 
 Максимальна потужність 400 люмен 
 Використовує цільну систему оптичних лінз із різними гранями для відбиття рівномірного та м’якого 

світла 
 Максимальна пікова інтенсивність променя 1029 cd і максимальна дальність 64 метри 
 Вбудований літій-іонний акумулятор на 650 мАг 
 Високоефективна схема постійного струму забезпечує стабільний вихід із максимальним часом 

роботи 90 годин 
 Розроблено з двома кнопками, що відрізняються формою та дотиком, що забезпечує легке керування 

однією рукою 
 Доступні 4 рівні яскравості, 3 джерела світла і 3 спеціальні режими 
 Вбудована інтелектуальна схема зарядки літій-іонного акумулятора з портом для зарядки USB-C 
 Розроблено з 4 індикаторами живлення, які вказують на залишок заряду акумулятору 
 Виготовлений із міцного ПК-матеріалу 
 Захист водонепроникності та пилонепроникності відповідно до IP66 
 Ударостійкість до 1 метра 

 
Характеристики 
NU25 
Розміри: 60,1 мм x 36,8 мм x 25 мм (з кронштейном) 
Вага: 56 г (з кронштейном та пов’язкою на голову) 
NU25 UL 
Розміри: 60,1 мм x 33 мм x 25,5 мм  (з кронштейном) 
Вага: 45 г (з кронштейном та пов’язкою на голову) 
 
Аксесуари 
Зарядний кабель USB-C, пов'язка на голову 
 
Технічні дані 

FL1 
STANDARD 

Змішаний режим Дальнє світло Ближнє світло Червоне світло 
SOS МАЯК 

ВИС. СЕРЕД, НИЗ. СЕРЕД, НИЗ. СЕРЕД, МІН. 
Постійне 
світіння 

Повільне 
блимання 

 400 200  60  200  60  200  60  6  10  10  400  400  



Примітка. Зазначені дані виміряно відповідно до міжнародних стандартів тестування ліхтариків ANSI/NEMA 
FL1 з використанням вбудованого літій-іонного акумулятора (3,7В, 650 мАг) у лабораторних умовах. Дані 
можуть відрізнятися в реальному житті через різне використання батареı̈ або умови навколишнього 
середовища. 
 
Функція зарядки 
NU25/NU25 UL оснащений інтелектуальною системою зарядки. 
Будь ласка, зарядіть акумулятор перед першим використанням. 
Підключення живлення: як показано на малюнку, зніміть кришку 
зарядного порту та скористайтеся USB-кабелем, щоб підключити 
зовнішнє джерело живлення до зарядного порту, щоб почати процес 
заряджання. 
Індикація заряджання: під час процесу заряджання 4 індикатори 
живлення у верхній частині блиматимуть, щоб проінформувати користувача. Коли акумулятор буде повністю 
заряджено, 4 індикатори живлення почнуть постійно світитися. Час 
заряджання становить прибл. 1 год 25 хв. Після повноı̈ зарядки час 
роботи в режимі очікування становить прибл. 12 місяців. 
 
Кнопка живлення / кнопка MODE 
 Кнопка живлення використовується для 

вмикання/вимкнення світла та регулювання рівня яскравості. 
 Кнопка MODE призначена для перемикання джерел світла. 

 
Увімкнення/вимкнення 
 Коли світло вимкнено, натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 1 секунди, щоб отримати 

доступ до НИЗЬКОГО рівня яскравості у Змішаному режимі. 
 Коли світло увімкнене, натисніть і утримуйте кнопку живлення або кнопку MODE протягом 1 секунди, 

щоб вимкнути його. 
 
Біле світло 
 Коли світло вимкнено, натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 1 секунди, щоб отримати 

доступ до НИЗЬКОГО рівня яскравості у Змішаному режимі. 
 Коли світло вимкнено, двічі натисніть кнопку живлення, щоб отримати доступ до МІНІМАЛЬНОГО 

рівня яскравості. 
 Коли Змішаний режим увімкнений, натисніть кнопку живлення, щоб перемикатися між наступними 

рівнями яскравості: НИЗЬКИИЙ  – СЕРЕДНІИЙ  - ВИСОКИИЙ . 
 Коли Дальнє/Ближнє світло увімкнене, натисніть кнопку живлення, щоб переключитися між 

НИЗЬКИИЙ  та СЕРЕДНІМ рівнями яскравості. 
 
 
 
 

люмен люмен люмен люмен люмен люмен люмен люмен люмен люмен люмен люмен 

 
2год 
40хв 

4 год  
40хв 

10 год  
25 хв 

4год 
15хв 

10год 
30хв 

4год 
15хв 

10год 90год 16год ─ ─ ─ 

 64м 45м 24м 58м 31м 23м 12м 4м 8м ─ ─ ─ 

 1,029cd 525cd 150cd 862cd 253cd 138cd 39cd 4cd 15cd ─ ─ ─ 
 1м (Ударостійкість) 
 IP66 



 
Червоне світло 
 Коли світло вимкнено, натисніть і утримуйте кнопку MODE протягом 1 секунди, щоб увімкнути 

червоне світло. 
 Коли червоне світло увімкнене, натисніть кнопку живлення, щоб переключитися між ПОСТІИЙ НИМ 

СВІТІННЯ і ПОВІЛЬНИМ БЛИМАННЯМ. 
 
Перемикання джерел світла 
Коли світло увімкнене, натисніть кнопку MODE, щоб перемикатися між наступними режимами роботи: 
Змішаний режим – Дальнє світло – Ближнє світло – Червоне світло. 
 
Спеціальні режими (SOS / BEACON) 

• Коли ліхтар перебуває в будь-якому режимі роботи, двічі натисніть кнопку MODE, щоб отримати 
доступ до режиму SOS. 

• Коли будь-який спеціальний режим увімкнений, натисніть кнопку живлення, щоб переключитися між 
SOS та МАЯК. Двічі натисніть кнопку MODE ще раз, щоб повернутися до попереднього стану. 

 
Блокування / Розблокування 

• Коли ліхтар вимкнено, натисніть та утримуйте обидві кнопки протягом 2 секунд, доки ліхтар не 
блимне 3 рази, щоб вказати доступ до режиму блокування. У режимі блокування будь-які рівні 
яскравості або спеціальні режими недоступні, а під час натискання будь-якоı̈ кнопки ліхтар блимне 
один раз, щоб вказати цей стан. 

• Коли ліхтар перебуває в режимі блокування, знову натисніть і утримуйте обидві кнопки протягом 2 
секунд, доки не запрацює МІНІМАЛЬНИИЙ  режим роботи, щоб вказати стан розблокування. 

Примітка: NU25 / NU25 UL буде автоматично розблоковано під час заряджання в режимі блокування. 
 
Індикація потужності 
Коли світло вимкнено, натисніть кнопку MODE, і відповідні індикатори живлення поруч із кнопкою MODE 
засвітяться та згаснуть через 2 секунди. 
Примітка. Акумулятор слід заряджати, коли вихідний сигнал стає тьмяним або ліхтар перестає реагувати 
через низьку потужність. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Увага 
1. УВАГА! Можливе яскраве світло! Не дивись на світло! Може бути небезпечним для ваших очей. 
2. НЕ розбирайте та не змінюйте ліхтар, оскільки це призведе до його пошкодження та втрати гарантіı̈ 

на пристрій. Будь ласка, зверніться до розділу гарантіı̈ в посібнику, щоб отримати повну інформацію 
про гарантію. 

3. Коли виріб зберігається в рюкзаку, будь ласка, активуйте режим блокування, щоб запобігти 
випадковій активаціı̈. 

4. Будь ласка, перезаряджайте продукт кожні 3 місяці, якщо він не використовується протягом 
тривалого часу. 

Статус індикаторів Рівень потужності 

4 Постійно включено прибл. 100% 

3 Постійно включено прибл. 75% 

2 Постійно включено прибл. 50% 

1 Постійно включено прибл. 25% (будь ласка, 
зарядіть ліхтар 
якнайшвидше) 


