
TINI2/TINI2 SS/TINI2 Ti Інструкція користувача 

Особливості: 

· Працює на двох світлодіодах OSRAM P8 з максимальною потужністю 500 люмен 
· Максимальна інтенсивність потоку світла 2,000cd і дальність 89 метрів 
· Світловідбиваюча оптична лінза для рівномірного і м'якого світла 
· Багатофункціональний OLED-дисплей у режимі реального часу буде відображати яскравість в 

люменах, напругу акумулятора та час до повного розряджання. 
· Вбудований літій-іонний акумулятор 280mAh 
· Наднизьке електроспоживання завдяки інтегрованій технології ACP в режимі очікування 
· Вбудований порт USB-C для зарядки літій-іонного акумулятору 
· Високоефективний контур постійного струму забезпечує стабільний вихід світла до 60 годин 
· Доступні 2 користувацькі режими (режим DEMO та DAILY) 
· Два перемикачі для зручного управління 
· Доступно 5 рівнів яскравості с прямим доступом до режиму ТУРБО 
· Функція зберігання використовуваного режиму яскравості 
· Доступні 2 режими блокування (режим напівблокування та режим повного блокування) 
· Вбудований модуль автоматичного регулювання температури (ATR) (патент № 

ZL201510534543.6) 
· Металеве кільце для підвісу здатне витримати вагу до 30 кілограмів 
· TINI2: Жорстке анодоване покриття по військовій технології HA III  

TINI2 SS: Нержавіюча сталь з титановим покриттям PVD 
TINI2 Ti: Використання високотехнічного титанового сплаву 

⋅ Стійкість до падіння з висоти до 1 метра 
 
Характеристики 
Розміри: 46,6 мм х 25 мм х 12,5 мм 
Вага:  

TINI2: 18,8 г 
TINI2 SS: 26 г 
TINI2 Ti: 21,5г 

 
Аксесуари 
Кільце для підвісу 
 
Технічні дані 

FL1 STANDART ТУРБО ВИСОКИЙ СЕРЕДНІЙ НИЗЬКИЙ МІН. 
Яскравість 500 люмен 200 люмен 65 люмен 15 люмен 1 люмен 
Час роботи *15 хв 45 хв 2 год 30 хв 8 год 60 год 

Інтенсивність 89 м 56 м 32 м 14 м 6 м 
Дальність 2.000 cd 800 cd 260 cd 55 cd 9 cd 

Ударостійкість 1 м 
Вологозахист IP54 

Примітка: Дані виміряні згідно міжнародного стандарту випробування ліхтарів ANSI/PLATO FL 1-2019, з 
використанням вбудованого літій-іонного акумулятору (280mAh) в лабораторних умовах. Дані можуть 
змінюватися в реальному часі в залежності від навантаження на акумулятор чи умов навколишнього 
середовища. 
* Час роботи режиму ТУРБО протестований без активної функції регулювання температури. 
 
 



 
 
 
Інструкція з експлуатації 
Багатофункціональний OLED-дисплей 
TINI2 оснащений багатофункціональним OLED-дисплеєм. 
(Будь ласка, видаліть захисну плівку перед першим 
використанням.) Коли світло увімкнеться, на екрані 
послідовно відображатиметься поточна інформація (Рівень 
яскравості та люмени, час до розрядження, обраний 
користувальницький режим) перед тим, як згасне. Після 
вимкнення дисплею короткочасне натискання кнопки Mode 
може знову його активувати. 
 
Демонстраційний режим 

⋅ Ця функція використовується лише для демонстрації. Вона не відображає фактичного стану 
ліхтаря. 

⋅ Коли світло вимкнено, натисніть і утримуйте кнопку живлення навіть після того, як ліхтар 
активується у Мінімальному режимі яскравості, поки світло не вимкнеться, щоб увійти до 
демонстраційного режиму. 

⋅ У цьому режимі екран буде відображати у кругову інформацію. Натисніть будь-яку кнопку, щоб 
вийти з даного режиму 

Включення/Виключення 
Включення: Коли ліхтар вимкнений, натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути його. 
Виключення: Коли ліхтар увімкнений, натисніть кнопку живлення, щоб вимкнути його. 

Режими для користувача 
TINI2 має 2 користувацькі режими, режим DEMO та DAILY. 
Режим DEMO: Світло автоматично вимкнеться, якщо протягом ЗО секунд не буде виконано жодної дії 
(вимкнена повторна активація екрана). Зворотний відлік відображатиметься на екрані. 
Режим DAILY: світло не вимикається автоматично, і його потрібно буде вимкнути вручну. 
Примітка. За замовчуванням встановлено режим DEMO. Рекомендується перевести його в режим DAILY 
при щоденному використанні. 
 
Переключення режимів 
Коли світло увімкнене/вимкнене, натисніть одночасно кнопку MODE і кнопку живлення, щоб 
перемикатися між режимами DEMO та DAILY. Світлодіод буде блимати, вказуючи поточний 
користувальницький режим: 1 миготіння вказує на режим DEMO, 2 миготіння, вказує на режим DAILY. (У 
цьому процесі на екрані з'явиться "DEMO" або "DAILY", щоб вказати поточний режим користувача.) 
Примітка: Повторне ввімкнення світла протягом 3 секунд після того, як воно автоматично вимкнеться 
в режимі DEMO, ліхтаря тимчасово отримає доступ до DAILY режиму до його вимкнення. 

Рівні яскравості 
Коли світло і екран увімкнені, натисніть кнопку MODE, щоб послідовно перемикатися між режимами 
"МІНІМАЛЬНИЙ - НИЗЬКИЙ - СЕРЕДНІЙ - ВИСОКИЙ". Ліхтар буде безпосередньо отримувати доступ до 
обраного раніше рівня яскравості при повторному включенні. 
Примітка: Коли екран вимкнено, натисніть кнопку MODE, щоб активувати екран перед регулюванням 
рівня яскравості. 



Швидкий доступ до Мінімального режиму яскравості Коли світло вимкнене, натисніть і утримуйте 
кнопку живлення, щоб отримати доступ до Мінімального режиму яскравості. 

Швидкий доступ до режиму Турбо 
Коли світло увімкнене/вимкнене, натисніть і утримуйте кнопку MODE, щоб отримати доступ до Турбо. 
Відпустіть, щоб повернутися до попереднього режиму. 

Блокування/Розблокування 

TINI2 має два режими блокування (режим напівблокування та режим повного блокування). 
Режим напівблокування (Lockout 1): 
⋅ Коли світло увімкнене, натисніть і утримуйте кнопку живлення, поки на екрані не з'явиться 

значок Lockout 1, щоб отримати доступ до режиму напівблокування. 
⋅ У режимі напівблокування, кнопка живлення недоступна для активації ліхтаря. Утримуючи 

кнопку MODE, можна отримати доступ до режиму Турбо. 
Режим повного блокування (Lockout 2): 
⋅ Коли світло увімкнене, натисніть і утримуйте кнопку живлення навіть після доступу до режиму 

напівблокування, поки на дисплеї не з'явиться значок Lockout 2. 
⋅ У режимі повного блокування обидва перемикачі недоступні для активації ліхтаря. 

 
Розблокування: 
Для розблокування натисніть і утримуйте кнопку живлення, під час чого на екрані відображатиметься 
значок розблокування та панель прогресу, поки ліхтар не буде активовано для виходу з режиму 
блокування. Ліхтар увімкниться у збереженому режимі яскравості. 

ATR 
Інтегрована технологія ATR регулює потужність TINI2 відповідно до робочого стану та навколишнього 
середовища для підтримки оптимальної працездатності. 

Індикатор живлення 
Коли світло вимкнене, натисніть кнопку MODE, щоб відобразити на дисплеї рівень заряду акумулятора, 
напругу акумулятора, запам'ятований рівень яскравості та поточний користувальницький режим перед 
тим, як він згасне. Різна напруга вказує на відповідний рівень потужності акумулятора: 

 
Примітка: Коли напруга акумулятора нижче 3,4 В, індикатор живлення під обома кнопками буде 
миготіти синім кожні 2 секунди, щоб повідомити користувача якнайшвидше зарядити акумулятор. 
 
Функція зарядки 
TINI2 оснащений інтелектуальною системою зарядки. 
Перед першим використанням зарядіть акумулятор. 
Підключення до зовнішнього джерела живлення: Як 
показано на малюнку, використовуйте кабель USB для 
підключення зовнішнього джерела живлення 
(наприклад, USB-адаптера, комп'ютера чи інших 
пристроїв USB-зарядки) до порту USB, щоб розпочати 
процес зарядки. Час зарядки - приблизно 1 година 45 
хвилин. 



 

 

Індикатор зарядки: Під час зарядки індикатор під перемикачами буде повільно блимати, і на екрані 
буде відображений поточний рівень заряду акумулятора. Коли акумулятор повністю заряджений, 
індикатор зарядки буде постійно увімкнений, і на екрані відобразиться повний рівень заряду 
акумулятора. 

Увага 
1. При роботі режиму ТУРБО з яскравістю 500 люмен, корпус ліхтаря буде швидко нагріватися. 

Будьте обережні, використовуючи режим ТУРБО! Щоб уникнути перегріву, знижуйте яскравість до 
мінімуму. 

2. ОБЕРЕЖНО! Яскраве світло! Не дивись у світло! Може бути небезпечним для очей. 
3. Будь ласка, заряджайте продукт кожні 3 місяці, якщо його тривалий час не використовуєте. 
4. Виріб містить невеликі складові частини. Будь ласка, тримайте його подалі від дітей, щоб 

уникнути небезпеки задухи. 
5. Якщо ліхтарик зберігається в рюкзаку, активуйте режим повного блокування, щоб запобігти 

випадковій активації. 
6. Не розбирайте, не змінюйте та не реконструюйте виріб, інакше гарантія буде анульована, а виріб 

може бути пошкоджено. 
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