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 The All-Round Flashlight Expert MT1U інструкція користувача

Дякуємо за придбання продукції NITECORE!

NITECORE UKRAINE

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

ʆʩʦʙʣʠʚʦʩʪʽ
• Міцний, зручний ліхтар ультрафіолетового світла
• Для використання в професійних цілях: перевірка підроблених документів 
і грошей, судово-медичної експертизи, витік бензину, пошук бурштину і
виявлення ювелірних виробів, активація флуоресценції
• Видає потужне УФ світло при довжині хвилі 365нм і 900mW потужності 
• Живиться від одніго 18650 літій-іонного акумулятора, до 4 годин роботи
• Зручна кнопка на торці ліхтаря
• Вбудована "PDOT технологія" забезпечує виняткову продуктивність 
рефлектора
• Загартоване мінеральне скло з антивідблискуючим покриттям
• Захист від зворотної полярності  і запобігає пошкодження от неправильно 
вставленого акумулятора
• Виконаний з аэрокосмічного алюмінієвого сплаву
• Міцне анодування військового класу HAIII
• Вологозахист відповідно з IPX-8 (занурення до 2х метрів)

Аксесуарʠ
Запасне ущільнювальне кільце, темляк, запасна кнопка, чохол

Характеристики
ɼʦʚʞʠʥʘ ʭʚʠʣʽ 365nm

900mW

4-5 годин при повному заряді

1 x 18650 / 2 x CR123 

Діаметр голови: 25.4мм (1”), 

Діаметр корпуса: 25.4мм (1”), 

Довжина: 124мм (4.88”)

75г (2.65oz, без акумулятора)
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Інструкція по використанню
Встановлення елементів живлення
Вставте один 18650 акумулятор або 
дві CR123 батарейки з позитивним 
контактом всередину.

Вкл. / Викл.
Щоб увімкнути MT1U, натисніть 
кнопку на торці ліхтаря, до "клацання".
Для вимикання MT1U, натисніть 
кнопку на торці ліхтаря 
знову, до "клацання".

Заміна елементів живлення
Акумулятори повинні бути замінені або поставлені на зарядку, якщо 
світло ліхтаря тьмяніє або ліхтар перестає вмикатися.

Обслуговування
Кожні 6 місяців, з'єднання потрібно протирати чистої тканиною, а потім 
змащувати тонким шаром силіконового мастила.

Застереження
1. Вставте елементи живлення позитивно. полярністю у всередину. 
В іншому випадку ліхтар НЕ буде працювати.

2. НЕ направляйте промінь в очі. Це може пошкодити зір.

3. НЕ залишайте UV ліхтар в доступному для дітей місці. Це НЕ 
іграшка.

4. НЕ направляйте УФ промінь в сторону шкіри. Тривалий вплив УФ-
випромінюванням може нанести шкоду шкірі.

5. НЕ дивіться прямо на УФ-світлодіоди. Тривалий вплив УФ-
випромінювання може нанести шкоду очам.

6. Найкращий ефект від використання ультрафіолету в темряві.

7. Зберігайте дрібні деталі в пакеті подалі від дітей, щоб уникнути 
задухи.

8. НЕ намагайтеся самостійно розбирати, переробляти або 
поліпшувати ліхтар неналежним чином. Це приведе до анулювання 
гарантії.

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:

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

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.




