
®
The All-Round Flashlight Expert

TIP/TIP CRI 
Особливості
· Металевий наключний ліхтар
· Доступно два типу температури світла
· TIP: оснащений CREE XP-G2 S3 світлодіодом з потужністю 360 люмен
· TIP CRI: оснащений Nichia NVSL219B світлодіодом, 3500K з потужністю 220 люмен
· Інтегрована “Прецизіонна Цифрова Оптична Технологія”
· Вбудований Li-ion акумулятор 500mAh
· USB перезаряджаємий ліхтар
· Дві кнопки управління
· 4 рівня яскравості з прямим доступом до мінімального і турбо режимів
· Функція пам'яті режимів
· Контроль температури за допомогою технології ATR
· Вбудований індикатор (Патент No. ZL201220057767.4)
· Кільце для підвіски витримує до 30кг на розрив
· Військове анодування корпусу класу HAIII
· Ударостійкість до 1.5м

Розміри 
Розмір: 60.8мм×24.5мм×13.8мм (2.39”×0.96”×0.53”) 

Вага: 23.5г (0.75oz, с акумулятором)

Аксесуари 
кільце для ключів

Характеристики 

ПРИМІТКА: Вищевказані дані були измерены в відповідно з міжнародними стандартами 
тестування ліхтарів ANSI / NEMA FL1 з використанням акумулятора 500mAh в лабораторних 
умовах. Дані можуть незначно відрізнятися в реальних умовах експлуатації в залежно від типу 
елементів живлення, і факторів навколишнього середовища.

* Час роботи в турбо режимі розраховується на основі теоретичної арифметики.

Інструкція по експлуатації 
Включення / Виключення
Натисніть кнопку      щоб увімкнути ліхтар, натисніть знову, щоб вимкнути.

Регулювання яскравості
При включеному ліхтарі, натисніть кнопку      для зміни режиму яскравості на наступного 
доступний рівень, яскравість буде зміниться послідовно Мінімальний-Середній-Високий. 
Існує функція пам'яті для цих режимів, поновлюється останній використовуваний 
режим, на якому був вимкнений ліхтар.

Прямий доступ до Турбо / Мінімального режиму
• Натисніть і утримуйте кнопку   довше 1 сек, для переходу в турбо режим 

(360 люмен / 220 люмен).
• При вимкненому ліхтарі, натисніть і утримуйте      кнопку довше 1 сек, для 

переходу в мінімальний режим (1 люмен).
Примітка: TIP / TIP CRI будуть знижувати яскравість на 1 крок після перебування в  
режимі турбо протягом 30 секунд, це призначене для запобігання перегріву і захисту 
вбудованого акумулятора.

ATR
Обидва TIP і TIP CRI поставляються з вбудованим модулем динамічного регулювання 
температури, дозволяючи регулювати світловий потік і адаптуватися до 
навколишнього середовища, для підтримки оптимальної продуктивності.

Блокування / Розблокування
Утримуйте обидві кнопки         поки головний світлодіод не блимне один раз, 
потім ліхтар перейде в режим блокування. Для розблокування повторіть 
процедуру.

Світлова індикація
Натисніть на кнопку     поки ліхтар вимкнений, щоб активувати вбудований 
індикатор живлення, число спалахів вказує приблизний  рівень заряду.

1.  3 блимання, рівень заряду больше 50%.

2.  2 блимання, рівень заряду меньше 50%.

3.  1 блимання, рівень заряду меньше 10%. 

Зарядка

Заходи обережності
1. Не направляйте в очі.
2. Поставте ліхтар на зарядку, якщо рівень заряду акумулятора нижче ніж 10%.
3. Ця упаковка містить дрібні деталі збірки, тримайте подалі від дітей, щоб уникнути 
удушення.
4. Не розбирати, не модифікувати цей продукт, це аннулює гарантію.

Дякуємо за придбання продукції NITECORE!

1.Підключіть TIP / TIP CRI до джерела живлення 
з USB-кабелем, як показано на малюнку. Повна 
зарядка займає близько 2 годин.
2.Вбудований червоний індикатор включається, 
щоб вказати на процес зарядки акумулятора, і 
загоряється зеленим світлом при завершенні 
зарядки.
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TIP TIP CRI

Інструкція користувача

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. 

NITECORE UKRAINE

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

ТУРБО ВИСОКИЙ     СЕРЕДНІЙ МІН. ТУРБО ВИСОКИЙ     СЕРЕДНІЙ МІН.

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




