
ЛЮМЕН
6000

ЛЮМЕН
4500

ЛЮМЕН
2300

ЛЮМЕН
1000

ЛЮМЕН
320

ЛЮМЕН
2

ЛЮМЕН
2

ЛЮМЕН
320

ЛЮМЕН
1000

ЛЮМЕН
2300

*45хв *2год 4год30хв 11год15хв 1000год

1000год14год30хв5год*2год15хв*1ч

655м (Дальність)

107,200cd (Інтенсивність)

1.5 (Ударостійкість)

 IPX8, 2м 
(Вологозахист і Занурення)

ТУРБО ВИСОКИЙ СЕРЕДНІЙ НИЗЬКИЙ МІН.
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ТИП    Напруга       Сумісність

IMR 18650 18650 3.6V

Li-ion 18650 18650 3.7V Так (рекомендується)

Так (рекомендується)

Аксесуари
Чохол, адаптер для зарядки, темляк, 
силіконові кільця, заглушка для 
порту зарядки, перехідник для IMR 
акумуляторів.

Особливості:
•  Перезаряжаємий пошуковий ліхтар
• Оснащений інноваційними світлодіодами 4 x CREE XHP35H, максимальна

потужність становить 6000 люмен
• Живиться від елементів живлення 18650 Li-ion або IMR
• Максимальний безперервний час роботи до 1000 годин
•  Максимальна дальність світлового променя 655 метрів
•  Вбудований OLED дисплей забезпечує доступ в реальному часі до 

яскравості, статусу заряду батареї і напрузі
•  Рефлектор з технологієй PDOT
• Інтелектуальна схема зарядки
• Регулювання температури для запобігання перегріву
• 5 рівнів яскравості і 3 спеціальних режиму
•  Запатентована система управління з допомогою двоступеневої кнопки
включення і перемикання режимів

• Вбудований індикатор живлення
• Кріплення для штатива
•  Виготовлений з аэрокосмического алюминиевого сплаву
• Анодування військового класу HAIII
• Вологозахист відповідає стандарту IPX-8 (занурення 2 метра) 

Розміри
Длина:   
Голова: 

142мм
 56.6мм x 56.6мм (Висота.Ширина)

Діаметр корпуса: 50мм
Вага: 414г (без акумуляторів)          

Елементи живлення

          NBP68HD                     АКБ                     3.7V  Так (рекомендується)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не повинен використовуватися з CR123 / RCR123 

батареями. *Акумулятори Nitecore 18650 забезпечують повну сумісність.

Характеристики

Примітка: заявлені дані були виміряні в відповідності з міжнародними стандартами 
тестування ліхтарів ANSI / NEMA FL1, використовувалися Nitecore 4xIMR18650 акумулятори 
(3.6V, 3100mAh) або 4x18650 літієві акумулятори (3.7V, 3400mAh) в лабораторних умовах. 
Дані можуть змінюватися в реальному часі з-за різних умов використання акумуляторів або 
навколишнього середовища.

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

Встановлення елементів живлення
Вставте чотири 18650 літій-іонних або чотири 18650 IMR акумуляторів з 
позитивним контактом направленым в сторону голови, як показано на малюнку 
нижче. При використанні акумуляторів 18650 з плоским позитивним контактом 
переконайтеся, що перехідник встановлений правильно.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ：    
1. Вставте акумулятори з дотриманням полярності, в правильному напрямку,  як 
відзначено всередині батарейного відсіку, неправильно вставлені акумулятори 
приведуть продукт в неробочий стан і представляє небезпеку короткого замикання.
2. При використанні плоских акумуляторів IMR18650, переконайтеся, що плоский 
верхній контакт знаходиться на верхній частині позитивної клеми.
3. Не рекомендується використовувати продукт з менш 4 х 18650 акумуляторів, це може 
привести до того, що продукт буде функціонувати неправильно і скоротить термін 
служби акумуляторів.

®
The All-Round Flashlight Expert

TM28 Інструкція користувача

Благодарим за приобретение продукции NITECORE!

4. Не слід змішувати акумулятори різних марок / типів і різної потужності.

Вибір елементів живлення
Після кожної установки акумуляторів, на OLED-дисплеї з'являється вибір 
акумуляторів, Виберіть правильний тип акумулятора, натиснувши перемикач 
дисплея і натисніть кнопку живлення, щоб підтвердити:
1.  Li-ion. Звичайні li-ion акумулятори, максимальна потужність до 4500 люмен.
2.  IMR. Высокотокові li-ion акумулятори, максимальна потужність до 6000 люмен.
3.  АКБ. NBP68HD, акумуляторний блок, максимальна потужність до 6000 люмен. Якщо 
ніяких дій не робиться протягом 10 секунд після установки акумуляторів, дисплей OLED 
перейде в режим очікування. 

Інструкція по експлуатації
Примітка: Цей продукт використовує двохступеневу кнопку, для доступу до його 
різних функцій залежить від ступеня натискання кнопки.

Вкл. / Викл.
Коли світло вимкнене, при напівнатисканні або повному натисканні на кнопку 
живлення буде включене світло, натисніть кнопку повністю вниз ще раз, щоб 
вимкнути світло.

Режимы
- Щоденний режим: Цей режим має 4 рівня яскравості, натисніть кнопку наполовину, 

щоб увімкнути світло в щоденному режимі, натиснувши кнопку наполовину кілька разів, 
яскравість буде змінюватися циклічно: Мінімальний-Низький-Середній-Високий, цей 
режим має функцію пам'яті.

- Пошуковий режим: Цей режим має 2 рівня яскравості, натисніть кнопку вимикача 
живлення повністю, щоб увімкнути світло в режимі пошуку, натиснувши кнопку 
наполовину  кілька разів, яскравість буде змінюватися циклічно:  Високий-Турбо. В 
якості альтернативи, утримуйте кнопку повністю вниз, щоб увімкнути режим "Турбо", 
відпустіть кнопку для виходу з режиму. 

Спеціальні режими
Коли світло вимкнене, натисніть кнопку двічі в швидкій послідовності, щоб активувати 
режим стробоскопа, натиснувши кнопку наполовину, режими будуть змінюватися 
циклічно: Строб-SOS-Маяк, натисніть кнопку повністю, щоб вимкнути світло.

OLED дисплей
Цей продукт має вбудований OLED дисплей, Котрий надає розширену інформацію в 
реальному часу:

1. Коли світло включене на рівнях яскравості 1-5, OLED-дисплей покаже світловий потік (в 
люменах), режим яскравості, напругу і рівень заряду елементів живлення, час роботи, що 
залишився і температуру. Після декількох секунд демонстрації даних OLED-дисплей 
відключиться. Повторне включення дисплея і перемикання інформації виконується
кнопкою, розташованою поруч з дисплеєм.
2. При використанні спеціальних режимів, їх назви будуть відображатися на дисплеї. 

Блокування
Коли світло включене, утримуйте кнопку протягом 1 секунди, щоб увійти в режим 
блокування, це призначене для запобігання випадкового включення. Для того, щоб 
розблокувати, утримуйте кнопку протягом 1 секунди знову. Акумулятори пропрацюють 
в режимі очікування до 12 міс.

Увага: Правильний тип акумуляторів повинен бути обраний при установці, установка типу 
акумуляторів IMR при використанні звичайних 18650 li-ion акумуляторів може зробити 
продукт неробочим при перемиканні в турбо режимі (коли OLED показує 6000 люмен)

Рішення: Знову встановіть акумулятори і виберіть правильний тип при появі відповідного 
запиту. Для повної сумісності, рекомендується використовувати акумулятори Nitecore 
18650 / IMR18650. 

Note: When the product is expected to be left unattended for extensive period, it is advised to 
loosen the tail cap.

Power tips
When the product is turned on, the built-in power indicator under the switch will blink to 
indicate remaining battery:
1. When batteries are full, the indicator will stay lit.
2. When batteries reach 50%, the indicator will blink once every 2 seconds.
3 When batteries reach 10%, the indicator will blink rapidly.
Note: When the product is turned off, press the display switch and battery voltage information 
will be shown for 10 seconds.

Recharge
To initiate the charging process, connect the charging port to a power outlet with the adaptor 
provided:
1. Charging in progress: “charging…” will come up on the OLED display, the power  
    indicator will blink once every half a second.
2. Charging anomaly (damaged batteries/no batteries presented): “Error” will come up 
    on the OLED display, the power indicator will blink rapidly. This usually indicates no battery, 
    incompatible or damaged batteries, or flat-top batteries are installed without the battery 
    connector.
3. Charging complete: “Chg.Finished” will come up on the OLED display, the power 
    indicator will stay lit.
4. Charging duration: Fully charging four 18650 batteries takes approximately 7 hours.

Temperature regulation
Heat generated by the LEDs can be substantial, prolonged operation at “Turbo” level will 
significantly increase operating temperature. Therefore, it is not recommended to use “Turbo” 
for long period of time. The TM28 has temperature regulation, when operating temperature 
reaches 60° Celsius (max bearable temperature by human skin), the TM28 automatically 
lowers its output to prevent temperature from increasing.
Note: Do not submerge the product in water or any liquid when it has generated sufficient 
heat, doing so will cause pressure inequalities and significantly increase risk of water 
damages.

Cautions
◆ Avoid direct eye exposure, it may impair vision permanently.
◆ Do not disassemble, modify this product, doing so may damage the product and void the 
     warranty.
◆ Use quality protected batteries only. If the product will be left unattended for extensive 
     period, remove batteries to avoid leakage and explosion caused by inferior batteries. 
◆ This product incorporates voltage sensitive protection feature, when voltage drops below a 
     certain threshold, output will gradually decrease to the lowest level; When voltage drops 
     below 3V, the product will shut down to protect batteries.
◆ Replace the O-ring immediately when it is found damaged.
◆ Every 6 months, threads should be wiped with a clean cloth followed by a thin coating of
     silicon-based lubricant.

Warranty Details 
Our authorized dealers and distributors are responsible for warranty service. Should any 
problem covered under warranty occurs, customers can contact their dealers or distributors in 
regards to their warranty claims, as long as the product was purchased from an authorized 
dealer or distributor. NITECORE’s Warranty is provided only for products purchased from an 
authorized source. This applies to all NITECORE products.

Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local 
distributor/dealer within the 15 days of purchase. After 15 days, all defective / malfunctioning 
NITECORE® products can be repaired free of charge for a period of 60 months (5 years) from 
the date of purchase. Beyond 60 months (5 years), a limited warranty applies, covering the 
cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts.

The warranty is nullified if the product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by 
unauthorized parties, or damaged by batteries leakage.
For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local 
NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com.

※All images, text and statements specified herein this user manual are for reference purpose 
only. Should any discrepancy occurs between this manual and information specified on 
www.nitecore.com. Sysmax Industry Co., Ltd. reserves the rights to interpret and amend the 
content of this document at any time without prior notice.
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Features
·Rechargeable searchlight
·Utilises 4 CREE XHP35 HI LEDs, max output up to 6000 lumens
·Powered by 4 18650 batteries, compatible with li-ion/IMR batteries 
·Max runtime up to 1000 hours
·Max throw up to 655 metres
·Onboard OLED display provides real-time data for brightness, battery power, voltage
·Reflectors with PDOT incorporated
·Intelligent charging circuit
·Temperature regulation to prevent overheating
·5 brightness levels and 3 special functions available
·Dual-stage multi-functional single switch provides access to all functions (Patent No. 
    ZL201120062948.1)
·Built-in power indicator to report battery level (Patent No. ZL201220057767.4)
·Onboard tripod receptacle 
·Mineral optic lenses with anti-reflective coating
·Retaining rings protect core components from damages
·Made from aerospace grade aluminium alloy
·HAIII hard anodising
·Waterproof in accordance with IPX8 (2 metres submersible)
·Tail stand

Dimensions
Length:           5.59”
Head:             2.23”x 2.23” (Height/Width)
Tail diameter: 1.97”
Weight:          14.6oz (battery excluded)

Bettery options

         WARNING：Must not be used with CR123/RCR123 batteries.

*Nitecore 18650 are recommended to ensure complete compatibility.

Output & Runtime

NOTE:The stated data has been measured in accordance with the international flashlight 
testing standards ANSI/NEMA FL1, using 4x IMR18650 batteries (3.6V, 3100mAh) or 4 x 
Li-ion 18650 batteries (3.7V, 3400mAh) under laboratory conditions. The data may vary in 
real-world use due to different battery use or environmental conditions.
* Runtimes for turbo and high are calculated based on theoretical arithmetic.
* To use the 6000 lumens output, all 18650 batteries must be rechargeable and have at 
   least 8A discharge current each or use with NITECORE NBP68HD battery pack.

Battery installation
Insert four 18650 Li-ion or four 18650 IMR batteries with the positive terminal pointing towards 
the correct direction, as illustrated in the diagram below. When using flat top 18650 batteries,
ensure the flat top battery connector is placed on the positive terminal of the batteries.

WARNING：
1. Insert batteries with polarity pointing towards the right direction as labelled on inside of the
    battery compartment, incorrectly inserted batteries will render the product inoperative and
    poses risk of short-circuiting.
2. When using flat top IMR batteries, ensure the flat top battery connector is placed on top of
    the positive terminal.
3. It is not recommended to use the product with less than 4 x 18650 batteries, this may cause
    the product to function improperly and shorten battery life span.

®
The All-Round Flashlight Expert

Дякуємо за придбання продукції NITECORE!

4. Do not mix batteries of different brands/types and different capacity.

Battery selection
Upon each battery installation, a battery selection prompt comes up on the OLED display,
select the correct battery type by pressing the display switch and press the power switch to 
confirm:
1. Li-ion. Regular rechargeable li-ion batteries allowing for max output of 4500 lumens.
2. IMR. High discharge li-ion batteries allowing for max output of 6000 lumens.
3. Batt Pack. NBP68HD, optional battery pack allowing for max output of 6000 lumens.
If no action is taken for 10 seconds after battery installation, the OLED display will enter 
standby mode.

Operating instructions
Note: This product uses a two-stage power switch, access to its various functions depends on 
the extent the switch is pressed.

ON/OFF
With the light turned off, pressing the power switch partway or all the way down will turn the 
light on, press the switch all the way down again to turn the light off.  

Modes
The TM28 comes with 2 modes:
-Daily mode: This mode has 4 brightness levels, press the switch partway down to turn the 
                            light on in daily mode, pressing the switch partway down repeatedly cycles 
                            the brightness through Ultralow-Low-Mid-High, this mode has memory 
                            feature.
-Search mode: This mode has 2 brightness levels, press the power switch all the way 
                                down to turn the light on in search mode, pressing the switch partway 
                                down cycles brightness through High-Turbo. Alternatively, hold the switch 
                                all the way down to turn the light on at “Turbo”,  releasing the switch turns 
                                the light off.

Special functions
With the light turned on, press the switch twice in quick succession to enter strobe, press the 
switch partway down repeatedly to cycle through Strobe-SOS-Beacon, press the switch all the 
way down to turn the light off.

OLED display
This product has an onboard OLED display that provides real-time operating data:
1. When the light is turned on at level 1-5, a series of data sets will be shown in the order of 
    brightness level-battery voltage-battery level-remaining runtime-operating
    temperature-standby, with a 1.8 second delay before the next data set comes up on display.
2. When using any of the special functions, the name of the function will be displayed.

Lockout
With the light turned on, hold down the switch for 1 second to enter lockout mode, this is 
designed to prevent accidental activation. To unlock, hold down the switch for 1 second again. 
Batteries are expected to last for 12 months in lockout mode.

Примітка: Під час транспортування ліхтаря або тривалого невикористання, Nitecore 
рекомендує трохи відкрутити торцеву кришку або вилучити елементи живлення, 
попереджаючи випадкове включення ліхтаря або протікання акумуляторів.

Світлова індикація
Коли світло включение, вбудований індикатор живлення під вимикачем почне 
блимати вказуючи залишок заряду акумуляторів:
1. Коли акумулятори повністю заряджені, індикатор буде горіти.
2. Коли заряд акумуляторів 50%, індикатор буде блимати один раз кожні 2 секунди.
3.  Коли заряд акумуляторів 10%, індикатор почне блимати швидко.
Примечание: Коли світло вимкнене, натисніть на кнопку біля дисплея і напруга 
акумуляторів буде відображатися протягом 10 секунд. 

Зарядка акумуляторів
Для того, щоб почати процес зарядки, підключіть порт зарядки до розетки з допомогою 
адаптера для зарядки:

1. Йде зарядка: "charging ..." буде з'являтися на OLED-дисплеї, індикатор живлення 
буде блимати один раз кожні півсекунди.

2. Помилки зарядки (пошкоджені / не вставлені акумулятори): "Error" буде 
з'являтися на OLED-дисплеї, індикатор живлення буде швидко блимати. Як 
правило, це вказує на відсутність акумуляторів, несуміснісні або пошкоджені 
акумулятори, або не встановлений адаптер для IMR акумуляторів.

3. Зарядка завершена: "Chg. Finished" буде з'являтися на OLED-дисплеї, індикатор 
живлення буде горіти

4. Тривалість зарядки: Повна зарядка 4 x 18650 займає близько 7 годин.

◆ Уникайте прямого попадання на очі, це може погіршити зір на постійній основі.
◆ Не розбирати, модифікувати цей продукт, це може привести до пошкодження 

пристрою і втраті гарантії.
◆ Використовуйте тільки якісні захищені акумулятори. Якщо продукт буде залишений 

без нагляду протягом тривалого періоду, вийміть акумулятори щоб уникнути 
витоку і вибуху.

◆ Цей продукт включає в себе функцію напруги чутливого захисту, коли напруга 
падає нижче певного порога, вихід буде поступово зменшуватися до самого 
низького рівня; Коли напруга падає нижче 3V, продукт буде вимкнений для захисту 
акумуляторів.

◆ Негайно замініть ущільнювальне кільце, якщо воно пошкоджено. 

Примітка: Після завершення 
зарядки, закрийте кришку порту 
для запобігання попадання пилу 
і води.

Регулювання температури
TM28 є дуже компактним ліхтарем і тривала робота в Турбо режимі може привести до 
значного збільшення температури корпусу. Не рекомендується використовувати режим 
Турбо безперервно протягом тривалого періоду. TM28 має інтегровану систему 
термозахисту, яка запобігає перегрів. Коли світло включене в режимі Турбо, для 
безпеки користувача і захисту ліхтаря від ушкодження TM28 автоматично зменшить 
світловий потік при досягненні температури корпусу 60°С.

Заходи обережності: в випадку збільшення температури корпусу ліхтаря не 
намагайтеся охолодити його шляхом занурення в рідину. З-за різниці внутрішнього і 
зовнішнього тиску це може привести до поломки ліхтаря.

Застереження

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

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

NITECORE - Украина




