
TM9K LTP Інструкція користувача 
 
Особливості 

• Працює на 9-ти світлодіодах CREE XP-L2 HD V6 з максимальною потужністю 9 800 люмен 
• Максимальна інтенсивність потоку світла 19800cd і максимальна дальність 280 метрів 
• Оптична система в поєднанні з кришталевим покриттям та "Precision Digital Optics Technology" (PDOT) 
• Легка і жорстка конструкція литого корпусу, забезпечує чудове відведення тепла 
• Вбудований літій-іонний акумулятор 21700 на 4200mAh 
• Інтелектуальна літій-іонна схема зарядки з USB-C портом 
• Максимальний час роботи до 58 годин 
• Два торцевих перемикачі 
• Технологія TURBO READY (9 800 люмен) 
• Індикатор живлення поруч з подвійними перемикачами вказує на залишок заряду акумулятору 
• Індикатор живлення може відображати напругу акумулятора (± 0,1В) 
• Оптичні лінзи з двостороннім покриттям від подряпин 
• Виготовлений з аерокосмічного алюмінієвого сплаву 
• Жорстке анодоване покриття за військовою технологією HA III 
• Захист відповідно до IP68 (2 метри занурення) 
• Ударостійкість до 1 метра 

 
Характеристики 
Довжина: 125 мм 
Діаметр голови: 40 мм 
Діаметр корпусу: 26 мм 
Торцевий діаметр: 28 мм  
Вага: 218 г 
 
Аксесуари 
Кліпса, темляк, зарядний кабель USB-C, чохол 
 
Технічні дані 

FL1 STANDARD ТУРБО ВИСОКИИЙ  СЕРЕДНІИЙ  НИЗЬКИИЙ  МІН СТРОБ 

 

9,800 люмен 2,000 люмен 500 люмен 130 люмен 30 люмен 9,800 люмен 

 

─ 2год 30хв 3 год 15хв 13 год 58 год ─ 

 

280м 118м 59м 30м 15м ─ 

 

19,800cd 3,500cd 890cd 220cd 56cd ─ 

 

1м (Ударостійкість) 

 

IP68, 2м (Вологозахист і занурення) 
Примітка: Зазначені дані вимірюються за допомогою вбудованого акумулятору (акумулятор 21700, стійкого до 
низьких температур, 4200mAh) у лабораторних умовах. Дані можуть відрізнятися в режимі реального 
використання через різне навантаження на акумулятор чи умови навколишнього середовища. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Функція зарядки 
TM9K LTP обладнаний інтелектуальною платою зарядки. Будь ласка, 
зарядіть ліхтар перед першим використанням. 
TM9K LTP працює як у Стандартному режимі заряджання, так і у QC 
(Режим швидкого заряджання). Відкрийте зарядний порт і підключіть 
його до USB-адаптера (доступний як опціональний аксесуар) за 
допомогою зарядного кабелю USB, як показано на малюнку. 

• Під час заряджання через QC-адаптер, TM9K LTP автоматично 
перейде в режим QC, а синій індикатор живлення почне швидко 
блимати, щоб повідомити користувача. Під час Стандартного режиму індикатор буде блимати повільно. 

• Коли ліхтар буде повністю заряджений, він автоматично припинить процес зарядки, і індикатор буде 
постійно горіти, щоб повідомити користувача. 

• Коли світло увімкнене, після підключення до джерела живлення воно автоматично вимкнеться. Ліхтар 
повернеться до режиму світіння, коли TM9K LTP буде відключений від джерела живлення. 

• Час зарядки в режимі QC становить приблизно 2год 45хв. Час зарядки в стандартному режимі становить 
приблизно 4 год (адаптер 5В/2А). 

• TM9K LTP буде автоматично розблоковано, коли він заряджається в заблокованому режимі. 
• Час роботи в режимі очікування приблизно 12 місяців з моменту повноı̈ зарядки акумулятору. 

 
Інструкції з користування 
Тактичне миттєве увімкнення 
Наполовину натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб миттєво 
увімкнути світло. Відпустіть, щоб вимкнути його. 
Увімкнення/Вимикання 
Увімкнення: Коли світло вимкнене, натисніть кнопку живлення, щоб 
увімкнути його. 
Вимкнення: Коли світло увімкнене, натисніть кнопку живлення, щоб 
вимкнути його. 
(TM9K LTP має функцію збереження використовуваного режиму. Після повторного ввімкнення ліхтар автоматично 
активує попередній збережений рівень яскравості або режим STROBE). 
 
Рівень яскравості 
Коли світло увімкнене, натисніть кнопку MODE, щоб перемикатися між "МІНІМАЛЬНИИЙ  – НИЗЬКИИЙ  – СЕРЕДНІИЙ  – 
ВИСОКИИЙ  ". 
 
TURBO READY 
Коли світло увімкнене або вимкнене, натисніть і утримуйте кнопку MODE, щоб активувати режим TURBO з 
яскравістю 9 800 люмен. Відпустіть, щоб повернутися до попереднього активного режиму. 
 
Режим STROBE 
Коли світло увімкнене або вимкнене, двічі натисніть кнопку MODE, щоб перейти до режиму STROBE. 
Коли увімкнений режим STROBE, натисніть кнопку MODE або кнопку живлення, щоб вийти з режиму STROBE. 
 
 
 
 
 
 
 



Блокування/Розблокування 
Блокування: Коли світло увімкнене, натисніть кнопку живлення, утримуючи кнопку MODE, і відпустіть обидві 
кнопки для переходу до режиму блокування. Світло спалахне один раз, перш ніж вимкнутись, вказуючи на 
активацію. Після цього індикатор живлення миготінням, покаже напругу акумулятора. (Для отримання детальноı̈ 
інформаціı̈ див. розділ «Індикація живлення» цього посібника.) 
Розблокування: У режимі блокування тричі натисніть кнопку MODE, щоб вийти з режиму блокування. Ліхтар 
спалахне один раз, вказуючи на деактивацію. 
 
Функція теплового захисту 
TM9K LTP має функцію теплового захисту. Він автоматично знизить свою потужність, для уникнення перегріву під 
час світіння у режимах ТУРБО або ВИСОКИИЙ  на відведений час. 
 
Індикація живлення 
Коли світло вимкнене, натисніть на торцевий перемикач, утримуючи кнопку «MODE», щоб отримати доступ до 
індикаціı̈ живлення. Синій індикатор живлення під кнопкою «MODE» буде блимати, показуючи напругу 
акумулятора (± 0,1 В). Ліхтар автоматично вмикається після цього процесу. 
Наприклад, коли напруга акумулятора становить 4,2 В, індикатор живлення зробить 4 миготіння з паузою в 1,5 
секунди і потім ще 2 миготіння. Різні напруги представляють відповідні рівні потужності акумулятора: 

  

Коли світло увімкнене, а рівень потужності близький до 50%, синій індикатор живлення миготить кожні 2 секунди. 
Коли світло увімкнене, а потужність близька до розрядження, синій індикатор живлення буде блимати швидко та 
безперервно. 
 
Застереження 
1. Не накривайте голову ліхтаря і не ставте його близько до інших предметів, коли світло увімкнене, щоб уникнути 
нещасних випадків. 
2. Не занурюйте ліхтар в рідину, коли він гарячий. Це може призвести до непоправноı̈ шкоди ліхтарю через різницю 
тиску повітря всередині і зовні корпусу. 
3. Коли ліхтар зберігається в рюкзаку або чохлі, будь ласка, активуйте режим блокування. 
4. Не спрямовуйте промінь світла на неозброєні очі. 
5. Будь ласка, заряджайте виріб оригінальним зарядним кабелем та адаптером 5В/2А або адаптером QC. 
6. Будь ласка, зарядіть ліхтар перед першим використанням. 
7. Будь ласка, заряджайте ліхтар кожні 6 місяців, якщо довго його не використовуєте. 


