
Особливості
● Працює на світлодіоді Luminus SST-10-UV (потужність: 1000mW, довжина хвилі:

365nm)
● Працює з додатковими двома світлодіодами CRI (колірна температура

4500К)
● Основний ультрафіолетовий світлодіод знаходиться за лінзою TIR, яка

дозволяє рівномірно розсіювати світло
● Вбудований перезаряджаємий літій-іонний акумулятор
● Технологія APC для тривалого збереження рівня заряду в режимі очікування 
● Вбудована зарядна плата з можливістю зарядки через micro -USB порт
● Один перемикач керуючий двома джерелами світла
● Голова ліхтаря виконана з алюмінієвого сплаву, що забезпечує відмінне

тепловиділення
● Основна конструкція виконана з міцного полікарбонату (V0)
● Водонепроникний та пилозахищений відповідно стандарту IP66
● Ударостійкість до 1 метра

Характеристики
Довжина: 55 мм 
Діаметр голови: 14,7 мм
Вага: 10,5 г 

Технічні характеристики
УФ Додатковий білий CRI
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Випромінювання/яскраві
сть 1000mW 180mW

70
люмен

35
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Час роботи 1 год 2 год 30 хв 1 год 11 год
Дальність потоку

світла 12м 7м

Інтенсивність 36cd 15cd

Ударостійкість 1 м

Захист IP66

Примітка : Заявлені дані вимірюються з допомогою вбудованого
літій-іонного акумулятора (130mAh) в
лабораторних умовах. Ці дані можуть змінюватися в реальному світі
використовуваня через різне навантаження на акумулятор або умов
навколишнього середовища.           

Функція зарядки
TIKI UV обладнаний інтелектуальною системою
зарядки. Будь ласка, зарядіть акумулятор перед
першим використанням.
Підключення до зовнішнього джерела
живлення: як показано на малюнку,
використовуйте кабель USB для підключення
зовнішнього джерела живлення (наприклад, USB-адаптера, комп'ютера або інших



USB-пристроїв для зарядки) до роз'єму micro -USB, розташованому на одній стороні
корпусу, щоб почати процес зарядки. Час зарядки складає близько 1,5 години.

Інструкція користувачаTIKI
UV

Індикатор зарядки: під час процесу зарядки
індикатор зарядки, розташований під перемикачем, буде постійно горіти. Після
повного зарядження акумулятора, індикатор зарядки згасне.
Примітка : TIKI UV слід заряджати, коли світло стає тьмяним або ліхтар перестає
відповідати на натискання кнопки.

Основне УФ випромінювання
Включення / Виключення
● ВКЛ : коли світло вимкнене, двічі натисніть кнопку живлення для активації

УФ-НИЗЬКОГО рівня яскравості.
● ВИКЛ : коли світло увімкнено, натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб

його вимкнути.

УФ рівні яскравості
Коли УФ світло увімкнено, натисніть на кнопку живлення, щоб переключиться між
УФ-ВИСОКИЙ і УФ-НИЗЬКИЙ режимами. Примітка: буде керувати своєю
потужністю, щоб уникнути перегріву і продовжити термін служби під час роботи
ВИСОКОГО рівня яскравості протягом більше 1 хвилини. 

Швидкий доступ до УФ-ВИСОКОМУ
Коли світло вимкнене, натисніть і утримуйте кнопку живлення для активації
УФ-ВИСОКИЙ. Відпустіть, щоб вимкнути.

Додаткове біле світло CRI
Включення / Виключення
● ВКЛ: коли світло вимкнене, тричі натисніть кнопку живлення, щоб

активувати НИЗЬКИЙ режим яскравості додаткових світлодіодів.  
● ВИКЛ: коли світло увімкнено , натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб

його вимкнути .  .

Рівні яскравості
Коли додаткове біле світло увімкнено, натисніть на кнопку живлення для
перемикання між режимами « НИЗЬКИЙ CRI -> ВИСОКИЙ CRI -> СИГНАЛЬНИЙ CRI».

Запобіжні заходи



● Будь ласка, зарядіть акумулятор перед першим використанням.

● Будь ласка, перезаряджайте ліхтар кожні 3 місяці, якщо він не
використовувався протягом тривалого часу.

● УВАГА ! Можлива небезпечна радіація! Не спрямовуйте промінь світла в
очі !

● Конструкція ліхтаря містить дрібні деталі. Будь ласка, тримайте його подалі
від дітей, щоб уникнути проковтування.

● Не розбирайте, не змінюйте і не реконструюйте виріб, в іншому випадку
гарантія буде анульована, і виріб може бути пошкоджено.


