
Увага! 
Рівень яскравості ТУРБО 10 000 люмен дуже швидко виробляє величезну кількість тепла під час 
тривалого світіння. Щоб уникнути перегріву та запобігти випадковому пошкодженню, не вмикайте 
ТУРБО кілька разів підряд, якщо ліхтар став занадто гарячим. 
 Не закривайте голову ліхтаря і не ставте його близько до інших предметів, коли він увімкнений, 

щоб уникнути нещасних випадків. 
 Не занурюйте гарячий ліхтар в рідину. Це може призвести до непоправноı̈ шкоди ліхтарю через 

різницю тиску повітря всередині та зовні корпусу. 
 УВАГА! Можливе яскраве світло! Не дивись у світло! Може бути небезпечним для ваших очей. 

 
TM10K LTP Інструкція користувача 
 
Особливості 
 Працює на 6 світлодіодах CREE XHP35 HD для отримання максимальноı̈ потужності 10 000 люменів 
 Максимальна інтенсивність променя 20 000 cd і максимальна дальність 288 метрів 
 Легкий, жорсткий і швидко охолоджувальний корпус, виготовлений за технологією лиття 
 Багатофункціональний OLED-дисплей в режимі реального часу буде відображати яскравість у 

люменах, напругу, час роботи та температуру. 
 Вбудований літій-іонний акумулятор 21700, стійкий до низьких температур (4200 mAh) 
 Інтелектуальна схема зарядки літій-іонного акумулятора 
 Високоефективна схема постійного струму забезпечує стабільну роботу протягом 170 годин 
 Два бічних перемикачі і торцевий перемикач дозволяє контролювати 5 рівнів яскравості 
 Настроюваний високий рівень яскравості 
 Оптична система в поєднанні з кристалічним покриттям і «Технологією точноı ̈ цифровоı̈ оптики» 

(PDOT) 
 Оптичні лінзи з двостороннім покриттям, стійким до подряпин 
 Виготовлений з алюмінієвого сплаву авіаційного класу 
 Тверда анодована обробка військового класу HA III 
 Водонепроникність відповідно до IP68 (2 метри під водою) 
 Стійкість до ударів до 1 метра 
 Стійкий на торці 

 
Характеристики 
Розміри: 110 мм × 41 мм × 31 мм (разом з кліпсою) 
Вага: 248,7 г (разом з кліпсою) 
 
Аксесуари 
Кабель для зарядки USB-C, чохол, темляк 
 
Технічні дані 

 ТУРБО ВИСОКИИЙ  СЕРЕДНІИЙ  НИЗЬКИИЙ  МІН. 
Яскравість **10,000 люмен 1,000 люмен 300 люмен 100 люмен 3 люмени 
Час роботи ─ *1год 45хв 5год 45хв 12год 170год 
Дальність 288м 90м 49м 28м 5м 

Інтенсивність 20,000cd 2,050cd 600cd 200cd 7cd 
Ударостійкість 1м 
Вологозахист IP68 (2 метри занурення під воду) 

Примітка. Зазначені дані вимірюються за допомогою вбудованого акумулятора 21700 (1 x 4200 mAh, стійкого 



до низьких температур) при кімнатній температурі. Дані можуть відрізнятися в реальному світі через різне 
навантаження на акумулятор або умов навколишнього середовища. 
* Високий рівень яскравості можна налаштувати в межах від 400 до 2000 люменів (за замовчуванням: 1000 
люменів). Час його роботи перевіряється на яскравості за замовчуванням без регулювання температури. 
** Літій-іонний акумулятор не може працювати на повну потужність у надзвичайно холодних умовах. 
Активувати ТУРБО в цьому випадку не рекомендується. 
 
Зарядка 
TM10K LTP оснащений функцією інтелектуальноı̈ зарядки. Будь 
ласка, зарядіть виріб перед першим використанням. 
TM10K LTP можна заряджати як у стандартному режимі, так і в 
режимі QC.  Як показано на малюнку, відкрийте порт зарядки та 
підключіть його до USB-адаптера (доступний як додатковий 
аксесуар) за допомогою USB-кабелю. 
 Під час заряджання за допомогою адаптера QC, ліхтар 

автоматично отримає доступ до режиму QC, а на екрані 
відобразиться «Q.charge» та поточна напруга акумулятора. 
Під час заряджання через адаптер, який не відповідає QC, на 
екрані з’явиться повідомлення «Charging...» та поточна 
напруга акумулятора. 

 Коли виріб повністю зарядиться, він автоматично 
припинить процес заряджання, а на екрані відобразиться 
«chg.finished» та поточна напруга акумулятора. 

 Якщо під час процесу заряджання виникне несправність, на екрані з’явиться повідомлення «Error». 
 Коли світло увімкнене, під’єднання кабелю для зарядки автоматично вимкне його. Світло повернеться 

до останнього збереженого рівня яскравості, коли зарядний кабель буде від’єднано. 
 Час повноı̈ зарядки в режимі QC становить прибл. 1 год 45 хв. Час повноı̈ зарядки в стандартному 

режимі становить прибл. 4 год 15 хв (адаптер 5 В/2 А). 
 При повній зарядці час роботи в режимі очікування прибл. 12 місяців. 

 
Інструкції з користування 
Багатофункціональний OLED-дисплей 
TM10K LTP оснащений багатофункціональним OLED-дисплеєм. 
 Коли ліхтар увімкнено, на екрані буде послідовно відображатися поточна інформація (Рівень 

яскравості та люмени → Напруга акумулятору → Залишок живлення → Залишок часу роботи → 
Температура), перш ніж він згасне. 

 Коли ліхтарик вимкнено, на екрані відображатиметься «Standby» та поточна напруга акумулятора 
протягом прибл. 10 секунд до його згасання. 

 Після того, як екран згасне, коротке натискання кнопки режиму може знову активувати екран. 
 
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 та екран увімкнені, натисніть кнопку режиму, щоб перемикатися між режимами яскравості «МІН 
– НИЗЬКИИЙ  – СЕРЕДНІИЙ  – ВИСОКИИЙ ». (Під час повторноı ̈ активаціı̈ ліхтар отримає доступ до попередньо 
збереженого рівня яскравості.) 
 



Примітка: коли екран вимкнено, натисніть кнопку режиму, щоб активувати екран перед налаштуванням 
рівня яскравості. 
 
Прямий доступ до МІНІМАЛЬНОГО / ВИСОКОГО рівнів яскравості 
МІНІМАЛЬНИЙ: Коли світло вимкнено, утримуйте кнопку живлення, щоб отримати прямий доступ до 
МІНІМАЛЬНОГО режимі яскравості. 
ВИСОКИЙ: коли світло вимкнено, утримуйте кнопку режиму, щоб отримати прямий доступ до ВИСОКОГО 
рівня яскравості. 
 
Налаштування високого рівня яскравості 
Високий рівень яскравості можна налаштувати в межах від 400 до 2000 люменів (за замовчуванням: 1000 
люменів). 
 Коли світло активне у ВИСОКОМУ рівні яскравості, натисніть і утримуйте одночасно кнопку живлення 

та кнопку режиму протягом більше 3 секунд, щоб отримати доступ до режиму налаштування, під час 
якого екран буде блимати, щоб показати поточний рівень яскравості та люменів. 

 У режимі налаштування натискання кнопки живлення, буде збільшувати яскравість щоразу на 100 
люменів до максимальноı̈ яскравості 2000 люмен; при натискання кнопки Mode, буде виконуватися 
зменшення яскравість на 100 люмен кожного разу до мінімальноı̈ яскравості 400 люмен. 

 Коли налаштування буде завершено, натисніть і утримуйте одночасно кнопку живлення та кнопку 
Mode, доки світло не вимкнеться, щоб зберегти яскравість та вийти з режиму налаштування. 

 У режимі налаштування натисніть на торцевий перемикач, щоб повернутися до яскравості у 1000 
люмен за замовчуванням і вийти з режиму налаштування. 

 Перебуваючи в режимі налаштувань, не виконуйте жодних дій протягом 10 секунд, щоб вийти з 
режиму налаштувань, не зберігаючи своı ̈налаштування. 

 
Рівень яскравості ТУРБО 
Активація ТУРБО: Під час активаціı̈ режиму ТУРБО на дисплеı̈ з’явиться індикатор зворотного відліку. Після 
завершення зворотного відліку, світло автоматично буде вимкнене. 
 Натисніть і утримуйте торцевий перемикач, щоб отримати доступ до режиму ТУРБО. Відпустіть, щоб 

повернутися до попереднього стану. (Ця функція недоступна в режимі повного блокування. Додаткову 
інформацію див. у розділі «Блокування/розблокування».) 

 Коли світло горить, натисніть і утримуйте кнопку Mode, щоб отримати доступ до режиму ТУРБО. 
Відпустіть, щоб повернутися до попереднього рівня яскравості. 

Примітка: 
 Якщо утримувати торцевий перемикач/кнопку Mode відразу після завершення зворотного відліку, 

ліхтар отримає доступ до Високого рівня яскравості, а індикатор зворотного відліку буде 
відображатися пустим. Відпустіть перемикачі, щоб повернутися до попереднього режиму роботи, і 
індикатор зворотного відліку буде відновлюватися. 

 Час перезарядки індикатору зворотного відліку залежить від температури корпусу ліхтаря. Під час 
процесу відновлення індикатору зворотного відліку натисніть кнопку Mode, щоб вийти з режиму 
відображення цього індикатора. Індикатор зворотного відліку може припинити відновлення, якщо 
корпус ліхтаря має високу температуру. 

 Якщо температура ліхтаря занадто висока для доступу до режиму ТУРБО, він отримає доступ до 
Високого рівня яскравості, а на екрані відобразиться «OVER HEAT». 

 При низькій температурі на яскравість режиму ТУРБО може вплинути недостатній заряд акумулятора. 
 
 
 
 



Блокування/розблокування  
TM10K LTP має два режими блокування (режим напівблокування та режим повного блокування). 
Режим напівблокування (блокування 1): 
 Коли світло горить, натисніть і утримуйте кнопку живлення, під час чого на екрані з’явиться 

«Locking…», доки світло не вимкнеться, щоб отримати доступ до режиму напівблокування. Після цього 
на екрані з'явиться «Lockout 1» і поточна напруга акумулятора. 

 У режимі напівблокування і кнопка живлення, і кнопка режиму недоступні для активаціı ̈ ліхтаря. 
Коротке натискання будь-якоı̈ кнопки активує лише екран. 

 У режимі напівблокування торцевий перемикач все ще доступний для доступу до режиму ТУРБО. 
Режим повного блокування (блокування 2): 
 Коли світло горить, натисніть і утримуйте кнопку живлення навіть після переходу в режим 

напівблокування, поки світло не блимне один раз і на екрані не з’явиться «Lockout 2», щоб отримати 
доступ до режиму повного блокування. 

 У режимі повного блокування всі 3 кнопки недоступні для активаціı ̈ ліхтаря. Натискання будь-якоı̈ 
кнопки активує лише екран. 

 
Розблокування: 
У будь-якому з режимів блокування натисніть, а потім натисніть і утримуйте кнопку живлення, під час чого 
на екрані з’явиться повідомлення «Unlock…», доки не буде активовано ліхтар, щоб вийти з режиму блокування. 
 
Індикатор місцеположення 
Увімкнення: коли світло вимкнено, натисніть і утримуйте кнопку живлення та кнопку Mode, доки на екрані 
не з’явиться «BEACON ON», щоб отримати доступ до індикаціı ̈ місцеположення. Синій індикатор, 
розташований на торцевому перемикачі, блиматиме кожні 2 секунди, щоб вказати місцеположення TM10K 
LTP. Час роботи в режимі очікування в цьому стані становить прибл. 3 місяці.  
Вимкнення: коли світло вимкнено, натисніть і утримуйте кнопку живлення та кнопку Mode, доки на екрані 
не з’явиться «BEACON OFF», щоб вийти з індикаціı ̈місцеположення. 
 
ATR (Удосконалене регулювання температури) 
Інтегрована технологія ATR регулює потужність TM10K LTP відповідно до робочих умов і навколишнього 
середовища для підтримки оптимальноı̈ продуктивності. 
 
Увага 

1. Рівень яскравості TURBO 10 000 люмен дуже швидко виробляє величезну кількість тепла під час 
тривалоı̈ роботи. Щоб уникнути перегріву та запобігти випадковому пошкодженню, не вмикайте 
режим ТУРБО кілька разів, якщо ліхтар став занадто гарячим для використання. 

2. Високий рівень яскравості можна налаштувати в межах від 400 до 2000 люменів. Щоб уникнути 
перегріву, не вмикайте ВИСОКИИЙ  режим яскравості на тривалий час, якщо ліхтар став занадто гарячим, 
щоб його не можна було використовувати. 

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

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

5. Якщо ліхтар лежить у рюкзаку чи чохлі, активуйте режим блокування. 
6. УВАГА! Можливе яскраве світло! Не дивись у світло! Може бути небезпечним для ваших очей. 
7. Будь ласка, зарядіть виріб за допомогою оригінального зарядного кабелю та адаптера 5В/2А або 

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



часу. 
10. Зверніть увагу, що під час роботи МІНІМАЛЬНОГО режиму яскравості будуть активні лише 2 

світлодіоди. 


