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Інструкція користувача

Дякуємо за придбання продукції NITECORE!

The All-Round Flashlight Expert MT10C
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NITECORE - UKRAINE

Офіційний сайт: www.nitecore-ua.com 
Вконтакті: www.vk.com/nitecore_ukraine 
Facebook: www.facebook.com/NitecoreUkraineOfficial

Особливості

Аксесуари
Чохол, кліпса,темляк, запасна 

торцева кнопка, ущільнювальне 

кільце

Режим очікування
Коли світло вимкнене, натисніть одночасно дві бічні кнопкики         і торцеву кнопку для 
активації червоного світлодіода, Котрий блиманням покаже напругу батареї. Через 3 
секунди після цього перейде в режим очікування і світлодіод буде блимати 1 раз в 3 
сек. МТ10С може перебувати в такому режимі роботи більше 30 днів.

Вибір рівня яскравості
Коли МТ10С включений, натискайте кнопку "Вгору"         для перемикання режимів яскравості: 
червоний миготливий - червоний постійний - мінімальний - низький - середній - високий - 
турбо. В MT10С є ефект пам'яті. При включенні MT10С активується останній режим яскравості.

Коли MT10С включений, натискайте кнопку "Вниз"         для перемикання режимів в зворотному 
порядку до червоного миготливого, після чого перемикання зупиниться. 
Прямий доступ до режиму червоного світла:

  більше ніж на 1 сек. для включення червоного 

   і натисніть торцеву кнопку для переходу в 

      більше ніж на 1 сек. для включення режиму 

      і натисніть торцеву кнопку для

Коли MT10С включений, затисніть кнопку "Вниз"     
світла; АБО:

Коли MT10С вимкнений, затисніть кнопку "Вниз"     
режим червоного світла.
Прямий доступ до режиму Турбо:

Коли MT10С включений, затисніть кнопку "Вгору"  
Турбо (920 люмен); АБО:

Коли MT10С вимкнений, затисніть кнопку 
"Вгору"  переходу в режми Турбо (920 люмен).

Примітка: При використанні ліхтаря в режимі Турбо більше 3-х хвилин, ліхтар автоматично 
зменшить яскравість для запобігання перегріву і збільшення часу роботи.

Спеціальні режими (Строб/Маяк/SOS)
Коли ліхтар включений, натисніть дві бічні кнопки          для переходу в режим Строб. В режимі
Строб натисніть кнопки           для вибору режиму Маяк, SOS або Строб. Для виходу і повернення 
до режимам яскравості, натисніть кнопку "Вгору"        або "Вниз"      .       
MT10С має ефект пам'яті для режиму Строб. Якщо ліхтар вимикається в режимі 
Строб, при наступному включенні активується режим Строб.

Світлова індикація
Коли ліхтар вимкнений, натисніть дві бічні кнопки         і торцеву кнопку для активації 
червоного світлодіода, Котрий блиманням вкаже напругу батареї (з точністю до 0.1V). 
Наприклад, заряд батареї 4.2V, червоний індикатор блимне 4 рази і після секундної паузи ще 
2 рази. Різне значення напруги вказує поточний заряд.

4.2V3.5V 3.7V 3.9V

Повний зарядНизький заряд

Заміна/зарядка елементів живлення
Елементи живлення повинні бути замінені або заряджені, якщо знизилася яскравість або 
ліхтар НЕ реагує на натискання кнопок.

Обслуговування
Кожні 6 місяців слід протирати різьбове з'єднання чистою тканиною і наносити тонкий шар 
силіконового мастила.

Гарантійне обслуговування
Вся продукція NITECORE® має гарантію якості. Отримана набута або пошкоджена / дефектна 
продукція підлягає обміну через місцевого 
дистриб'ютора/дилера протягом 14 днів зі дня покупки. Після закінчення 14 днів зі дня покупки усі 
дефектні/несправні вироби NITECORE® будуть відремонтовані безкоштовно протягом 60 місяців зі 
дня покупки. Після закінчення 60 місяців поширюється обмежена гарантія, покриває витрати на 
оплату праці і обслуговування, але не вартість аксесуарів і запасних частин.

Гарантія повністю анулюється в кожному з наступних випадків:
1.Виріб(оби) розбиті, перетворені і/або замінені сторонніми особами.
2.Виріб(оби) пошкоджені з-за їх неправильного використання.

3.Виріб(оби) пошкоджені в внаслідок протікання елементів живлення. 

Для отримання новітньої інформації про продукцію і послуги NITECORE®, будь ласка, надішліть 
електронного листа на адресу info@nitecore-ua.com  

В випадку будь-яких змін в даному товарі (технічні характеристики, гарантійні умови та ін.) 
інформаційна перевага знаходиться на сайті www.nitecore-ua.com

• Світлодіод CREE XM-L2 U2

• Максимальний світловий потік 920 люмен

• Мікротекстурований рефлектор забезпечує широке засвітлення

• Інтенсивність потоку 9,000 cd і максимальна дальність 190 метрів

• Торцева кнопка для тактичних цілей

• Бічні кнопки для вибору режимів і рівнів яскравості

• Інтелектуальна пам'ять режимів

• Додатковий червоний світлодіод, постійний і миготливий режими

• Червоний світлодіод блиманням показує напругу батарей (±0.1V)

• Цифровий драйвер забезпечує безперервну роботу 170 годин

• Моментальний доступ до Турбо/Червоного світла

• Захист від зворотної полярності

• Сталева кліпса з титановим покриттям

• Загартоване мінеральне скло з антивідблискуючим покриттям

• Жорстке анодування військового типу HAIII 

• Вологозахист відповідає стандарту IPX-8 (занурення 2 метра)

• Стійкий на торці

Розміри
Довжина: 91.2мм (3.59”)

Діаметр голови: 25.4мм (1”) 

Діаметр корпуса: 25.4мм (1”) 

Вага: 57г (2.01oz) (без батарей)

Елементи живлення

Характеристики
ТУРБО ВИСОКИЙ СЕРЕДНІЙ
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УВАГА: Акумулятори IMR Li-ion НЕ оснащені платою захисту. Бережіть їх від

перерозряду.

Літієва батарейка СR123 3V                       Так (Рекомендується)

IMR18350 акумулятор Li-ion IMR18350 3.7V Так

Акумулятор Li-ion RCR123 3.7V Так

ТИП
Номінальна

напруга Сумісність

ПРИМІТКА:
Наведені вище дані були измерены в відповідно з міжнародними стандартами випробування 
ліхтарів ANSI/NEMA FL1 з використанням елементів живлення 1xIMR18350 Li-ion  (3.7V, 
700mAh) або 1 батарейки CR123 (3 V, 1700mAh) в лабораторний умовах.

Інструкція по використанню
Встановлення батарей 
Встановіть 1хCR123, як вказано на мал.

УВАГА
1.Переконайтеся, що елементи живлення встановлені 

позитивним (+) полюсом вперед.MT10С НЕ буде 

працювати, якщо вони встановлені неправильно.

2.Входить в комплект адаптер для (R)CR123 забезпечує 

надійну фіксацію батареї в корпусі і запобігає зміщення під 

час використання ліхтаря.

3. НЕ використовуйте IMR18350 з низьким зарядом. 

Моментальне освітлення
Моментальне освітлення включається шляхом полунажатия і утримування торцевої кнопки, 
коли ліхтар вимкнений. Для вимикання світла досить відпустити кнопку.

Включення/Виключення
ВКЛЮЧЕННЯ: Натиснути торцеву кнопку повністю до клацання.

ВИКЛЮЧЕННЯ: Коли світло включене, натиснути торцеву кнопку повністю до клацання.

IMR 18350

IMR18350:

3.2V2.4V 2.8V 3.0V

Низький заряд Повний заряд
CR123:




