
За замовчуванням для TM20K встановлено режим блокування, будь ласка, розблокуйте ліхтар перед 
першим використанням. 

УВАГА 
1. Під час роботи рівня яскравості ТУРБО з потужністю 20 000 люмен ліхтар швидко виробляє 

величезну кількість тепла. Щоб уникнути перегріву та запобігти випадковому пошкодженню, 
НЕ вмикайте ТУРБО кілька разів, якщо ліхтар стає занадто гарячим, щоб його не можна було 
використовувати. 

2. НЕ закривайте голову ліхтаря і не ставте його близько до інших предметів, коли він увімкнений, 
щоб уникнути нещасних випадків. 

3. НЕ занурюйте гарячий ліхтар в рідину. Це може призвести до непоправноı̈ шкоди ліхтарю через 
різницю тиску повітря всередині та зовні корпусу. 

4. УВАГА! Яскраве світло! Може бути небезпечним для ваших очей. 

 
TM20K Інструкція користувача 
Особливості 
 Працює на 19 світлодіодах CREE XP-L2 HD з максимальною потужністю 20 000 люмен 
 Максимальна інтенсивність променя 22200 cd і максимальна дальність 290 метрів 
 Легкий, жорсткий і швидко охолоджувальний, цільнолитий корпус 
 Вбудовані літій-іонні акумулятори 2 x 21700 (9600 mAh) 
 Інтелектуальна схема зарядки літій-іонного акумулятора завдяки порту USB-C 
 Дві тактичні кнопки, спеціально розроблені для тактичноı̈ діяльності 
 Змінні налаштування STROBE READY™ (патент № ZL201320545349.4) і TurboReady™ 
 У режимі STROBE використовуються випадкова зміна частоти для сильного запаморочливого ефекту 
 Високоефективна схема постійного струму забезпечує стабільне світіння до 13 годин 
 Інтегрована технологія регулювання температури (патент № ZL201510534543.6) 
 Оптичні лінзи з двостороннім покриттям, стійким до подряпин 
 Виготовлений з алюмінієвого сплаву авіаційного класу 
 Тверде анодування військового класу HA III 
 Водо- та пилонепроникний відповідно до IP68 (2 метри занурення під воду) 
 Стійкість до ударів до 1 метра 
 Можливість встановлення на торець 

 
Характеристики 
Довжина: 145,5 мм 
Діаметр голови: 50 мм 
Торцевий розмір: 50 мм × 26 мм 
Вага: 422 г (разом з кліпсою) 
 
Аксесуари 
Зарядний кабель USB-C, чохол, темляк 
 
 
 
 
 
 
 
 



Технічні параметри 

 ТУРБО ВИСОКИИЙ  СЕРЕДНІИЙ  НИЗЬКИИЙ  МІН. 
ДАЛЬНЄ 
СВІТЛО 

БЛИЖНЄ 
СВІТЛО 

СТРОБ 

Яскравість 
20,000 
люмен 

3,100 
люмен 

1,900 
люмен 

1,050 
люмен 

320 
люмен 

1,200 
люмен 

1,800 
люмен 

20,000 
люмен 

Час роботи ─ *45хв 1год 45 хв 4год 15 хв 13год 
3год 30 

хв 
2год ─ 

Дальність 290м 270м 260м 190м 120м 260м 73м ─ 

Інтенсивність 
потоку світла 

22,200cd 18,500cd 17,100cd 9,500cd 3,900cd 17,000cd 1,340cd ─ 

Ударостійкість 1м 

Вологозахист IP68, 2м (Водонепроникний і занурення) 

Примітка. Зазначені дані вимірюються за допомогою 2 x 21700 літій-іонних акумуляторів (3,6 В, 4800 mAh) у 
лабораторних умовах. Дані можуть відрізнятися в реальному світі через різне навантаження на акумулятор 
або умови навколишнього середовища. 
* Дані тестуються без активноı̈ функціı ̈регулювання температури. 
 
Функція зарядки 
TM20K оснащений інтелектуальною функцією зарядки. 
Будь ласка, зарядіть ліхтар перед першим використанням. 
TM20K підтримує як звичайний режим зарядки, так і 
режим швидкоı ̈ зарядки (QC). Як показано на малюнку, 
відкрийте порт зарядки та підключіть його до USB-
адаптера (доступного як додатковий аксесуар) за 
допомогою USB-кабелю. 
 Під час заряджання через QC адаптер ліхтар 

автоматично отримає доступ до режиму швидкоı̈ 
зарядки, а індикатор живлення швидко 
блиматиме, щоб повідомити користувача; під час 
заряджання через QC адаптер, який не відповідає 
режиму швидкоı̈ зарядки, індикатор живлення 
буде повільно блимати. 

 Коли виріб повністю зарядиться, він автоматично 
припинить процес заряджання, а індикатор 
живлення буде постійно горіти, щоб повідомити 
користувача. 

 Коли ліхтар увімкнений, під’єднання кабелю для зарядки автоматично вимкне його. Ліхтар 
автоматично повернеться до останнього збереженого рівня яскравості, коли зарядний кабель буде 
від’єднано. 

 Час зарядки в QC режимі становить прибл. 4 години 30 хвилин. Час зарядки в стандартному режимі 
зарядки становить прибл. 7 годин 30 хвилин. (Заряджається через адаптер 5V/2A) 

 Після повноı ̈зарядки робота ліхтаря в режимі очікування становитеме прибл. 12 місяців. 
 
 
 



Блокування/Розблокування 
Блокування (режим за замовчуванням) 
 Пересуньте тумблер до значка блокування та зачекайте 2 секунди, щоб отримати доступ до режиму 

блокування. 
 У режимі блокування активація ліхтаря недоступна, навіть у випадку коли тумблер буде пересунутий 

в інше положення. Якщо перевести тумблер у положення «1» або «2» або натиснути будь-яку кнопку, 
коли тумблер знаходиться в положенні «1» або «2», індикатор живлення швидко блине 5 разів, щоб 
вказати стан блокування. 

 Коли світло увімкнене, то під час переходу в режим блокування, світло буде автоматично вимкнене. 
Розблокування 

1. Переконайтеся, що тумблер знаходиться біля значка блокування в режимі блокування. 
2. Пересуньте тумблер у положення «1» або «2», утримуючи кнопку Mode. Відпустіть, щоб вибрати 

потрібний режим користувача. 
3. Основний індикатор блимне один раз, вказуючи на стан розблокування. 

 
Вибір користувацького режиму 
TM20K підтримує 2 користувацьких режими: щоденний режим (режим 1) і тактичний режим (режим 2). 
Посуньте тумблер на хвостовій стороні, щоб перемикатися між різними користувацькими режимами. 

 Щоденний режим (Режим 1) 
Щоб отримати доступ до щоденного режиму, пересуньте тумблер у положення «1». У цьому 
користувацькому режимі доступні всі рівні яскравості та спеціальні режими. Кнопка живлення 
отримає доступ до постійного освітлення.  

 Тактичний режим (Режим 2) 
Пересуньте тумблер у положення «2», щоб отримати доступ до тактичного режиму. У цьому 
користувацькому режимі кнопка живлення отримає доступ до тактичного миттєвого ввімкнення 
збереженого рівня яскравості або спеціального режиму. 

Примітка: TM20K має функцію пам’яті. Після повторноı̈ активаціı̈ ліхтар автоматично активує попередній 
збережений рівень яскравості або спеціальний режим. 

 
Щоденний режим (Режим 1) 
Увімкнення/Вимкнення 
Увімкнення: коли світло вимкнено, натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути його. 
Вимкнення: коли світло горить, натисніть кнопку живлення, щоб вимкнути його. 
 
Рівні яскравості 
Коли світло горить, натисніть кнопку MODE, щоб перемикатися між наступними рівнями яскравості: МІН. – 
НИЗЬКИИЙ  – СЕРЕДНІИЙ  – ВИСОКИИЙ . 
 
Спеціальні режими (БЛИЖНЄ/ДАЛЬНЄ СВІТЛО) 
 Коли світло горить, натисніть і утримуйте кнопку MODE, щоб перемикатися між БЛИЖНІМ та 

ДАЛЬНІМ СВІТЛОМ. Відпустіть перемикач, щоб вибрати потрібний спеціальний режим. 
 Коли увімкнене БЛИЖНЄ/ДАЛЬНЄ СВІТЛО, натисніть кнопку MODE, щоб повернутися до попередньо 

збереженого рівня яскравості. 
 
Тактичний режим (Режим 2) 
Тактичне моментальне увімкнення 
Коли світло вимкнено, натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб отримати доступ до попередньо 
збереженого рівня яскравості. Відпустіть, щоб вимкнути його. 
 



Рівні яскравості 
Натисніть кнопку MODE утримуючи одночасно перемикач живлення, щоб перемикатися між наступними 
рівнями яскравості: МІН. – НИЗЬКИИЙ  – СЕРЕДНІИЙ  – ВИСОКИИЙ . 
 
TurboReady™ / STROBE READY™ 
TM20K оснащений 2 тактичними кнопками, які виконують активацію режимів TurboReady™ / STROBE READY™. 
(Налаштування за замовчуванням – TurboReady™) 
 Щоденний режим (режим 1): коли світло увімкнене/вимкнено, натисніть і утримуйте будь-яку 

тактичну кнопку, щоб отримати доступ до ТУРБО/СТРОБ. Відпустіть, щоб повернутися до 
попереднього стану. 

 Тактичний режим (режим 2): коли світло вимкнено, натисніть і утримуйте будь-яку тактичну кнопку, 
щоб отримати доступ до ТУРБО/СТРОБ. Відпустіть, щоб вимкнути його. 

 Щоденний режим (Режим 1) / Тактичний режим (Режим 2): натисніть кнопку MODE, утримуючи будь-
яку тактичну кнопку, щоб перемикатися між налаштуваннями TurboReady™ і STROBE READY™. 

Індикація живлення 
 Коли світло вимкнено в щоденному режимі (режим 1) / тактичному режимі (режим 2), натисніть 

кнопку MODE, і індикатор живлення почне блимати, показуючи напругу акумулятора (±0,1 В).  
Наприклад, коли напруга батареı̈ становить 4,2 В, індикатор живлення блимне 4 рази, потім 2-секундна 
пауза і ще 2 спалахи. 

 

 Коли світло горить, індикатор живлення вказуватиме залишок рівня яскравості: 
1. Постійне світіння вказує, що потужність вище 50%. 
2. Повільне миготіння вказує, що потужність нижче 50%. 
3. Швидке миготіння вказує, що потужність нижче 10%. 

Примітка: ліхтар слід заряджати, коли світло здається тьмяним або ліхтар перестає реагувати на натискання 
через низьку потужність. 
 
ATR (Розширене регулювання температури) 
Інтегрована технологія ATR регулює потужність TM20K відповідно до робочих умов і навколишнього 
середовища для підтримки оптимальноı̈ продуктивності. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Увага 
1. Під час роботи рівня яскравості ТУРБО з потужністю 20 000 люмен ліхтар швидко виробляє величезну 

кількість тепла. Щоб уникнути перегріву та запобігти випадковому пошкодженню, НЕ вмикайте 
ТУРБО кілька разів, якщо ліхтар стає занадто гарячим, щоб його не можна було використовувати. 

2. НЕ закривайте голову ліхтаря і не ставте його близько до інших предметів, коли він увімкнений, щоб 
уникнути нещасних випадків. 

3. НЕ занурюйте гарячий ліхтар в рідину. Це може призвести до непоправноı ̈ шкоди ліхтарю через 
різницю тиску повітря всередині та зовні корпусу. 

4. Якщо ліхтар знаходиться в рюкзаку або чохлі, обов’язково увімкніть режим блокування. 
5. УВАГА! Яскраве світло! Може бути небезпечним для ваших очей. 
6. Будь ласка, зарядіть виріб за допомогою оригінального зарядного кабелю та адаптера 5В/2А або 

адаптера QC. 
7. Будь ласка, зарядіть виріб перед першим використанням. 
8. Будь ласка, перезаряджайте виріб кожні 6 місяців, якщо він не використовується протягом тривалого 

часу. 
9. Акумулятор вбудований і не підлягає заміні. 


