
EDC27 Інструкція користувача 

 
Особливості 

· Працює на 2 світлодіодах Luminus SST40 з максимальною потужністю 3000 люмен 
· Використовує оптичну лінзу із повним відображенням для рівномірного та м’якого світіння 
· Максимальна пікова інтенсивність променя становить 12 200 cd, а максимальна дальність – 220 метрів 
· Багатофункціональний OLED-дисплей відображає у реальному часі яскравість, напругу акумулятора 

та час роботи тощо. 
· Вбудований літій-іонний акумулятор ємністю 1700 мАг 
· Удосконалена технологія Power Cut-Off (APC) для наднизького енергоспоживання в режимі очікування 
· Високоефективна схема постійного струму забезпечує стабільний вихід світла до 37 годин 
· Два торцеві перемикачі забезпечують інтуı̈тивно зрозуміле управління для тактичних застосувань 
· Доступно 5 рівнів яскравості та 1 спеціальний режим 
· Технологія STROBE READY™ для швидкого доступу до режиму STROBE (патент № ZL201320545349.4) 
· Режим STROBE використовує частоти, що змінюються випадковим чином, для сильнішого 

запаморочливого ефекту 
· Вбудована схема зарядки літій-іонного акумулятора з портом USB-C 
· Функція пам'яті в інтелектуальному режимі 
· Доступні 2 режими блокування (режим половинного блокування та режим повного блокування) 
· Вбудований модуль вдосконаленого регулювання температури (ATR) (патент № ZL201510534543.6) 
· Оптичні лінзи з двостороннім покриттям, стійким до подряпин 
· Виготовлений зі сплаву авіаційного алюмінію 
· Анодована поверхня військового класу HA III 
· Захист водонепроникності та пилонепроникності відповідно до IP54 
· Ударостійкість до 1 метра 

 
Характеристики 
Довжина: 135,6 мм 
Ширина: 31,4 мм 
Висота: 20,7 мм 
Вага: 124 г 
 
Аксесуари 
Темляк, зарядний кабель USB-C 
 
Технічні характеристики 

FL1 
STANDARD 

ТУРБО ВИСОКИИЙ  СЕРЕДНІИЙ  НИЗЬКИИЙ  МІН STROBE 

 3,000 люмен 1,000 люмен 200 люмен 65 люмен 15 люмен 3,000 люмен 

 ─ 1год 45хв 3год 45хв 11год 37год ─ 

 220м 130м 57м 32м 14м ─ 

 12,200cd 4,340cd 840cd 270cd 55cd ─ 

 1м (Ударостійкість) 

 IP54 
Примітка. Зазначені дані виміряно відповідно до міжнародних стандартів тестування ліхтариків ANSI/PLATO 
FL 1-2019 за допомогою вбудованого літій-іонного акумулятора (1700 мАг) у лабораторних умовах. Дані 
можуть відрізнятися в реальному використанні через різні умови навколишнього середовища. 



Функція зарядки 
EDC27 оснащений інтелектуальною системою зарядки. Будь ласка, зарядіть 
акумулятор перед першим використанням. 
Підключення живлення: як показано на малюнку, використовуйте USB-кабель, 
щоб підключити зовнішнє джерело живлення (наприклад, USB-адаптер, блок 
живлення або інші USB-зарядні пристроı̈) до USB-порту, щоб розпочати процес 
заряджання. Час заряджання становить прибл. 1 година 15 хвилин. (Заряджається 
через адаптер 5V/2A) 
Індикація заряджання: під час процесу заряджання на екрані 
відображатиметься стан зарядки акумулятора. Коли акумулятор буде повністю 
заряджено, на екрані відобразиться повна панель процесу. 
Примітка. Виріб буде автоматично розблоковано під час заряджання в режимі блокування. 
 
Багатофункціональний OLED-дисплей 
EDC27 оснащений багатофункціональним OLED-дисплеєм. (Будь ласка, 
зніміть захисну плівку з екрана перед першим використанням.) Коли 
світло вмикається, на екрані послідовно відображатиметься поточна 
інформація (рівень яскравості та у люменах, час роботи, що залишився), 
перш ніж він згасне. Після того, як екран гасне, натиснувши кнопку 
живлення наполовину, можна знову активувати екран. 
 
Увімкнення/Вимкнення 
Увімкнення: коли світло вимкнено, натисніть кнопку живлення, щоб 
увімкнути його. 
Вимкнення: коли світло увімкнене, натисніть кнопку живлення, щоб 
вимкнути його. 
 
Рівні яскравості 
Коли світло та екран увімкнуто, наполовину натисніть кнопку живлення, щоб перемикатися між 
«МІНІМАЛЬНИМ – НИЗЬКИМ – СЕРЕДНІМ – ВИСОКИМ». Після повторноı̈ активаціı̈ ліхтар отримає прямий 
доступ до попередньо збереженого рівня яскравості. 
Примітка. Коли екран вимкнено, наполовину натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути екран, перш ніж 
регулювати рівні яскравості. 
 
Прямий доступ до МІНІМАЛЬНОГО 
Коли світло вимкнено, наполовину натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб отримати прямий доступ до 
МІНІМАЛЬНОГО. Відпустіть, щоб вимкнути. 
 
Прямий доступ до TURBO 
Коли світло ввімкнено/вимкнено, наполовину натисніть і утримуйте кнопку MODE (STROBE READY™), щоб 
отримати доступ до режиму ТУРБО (3000 люмен). Відпустіть, щоб повернутися до попереднього стану або 
вимкнути його. 
 
STROBE READY™ 
Коли світло ввімкнено/вимкнено, повністю натисніть і утримуйте кнопку MODE (STROBE READY™), щоб 
увійти в режим STROBE. Відпустіть, щоб повернутися до попереднього стану або вимкнути його. 
 
 
 



Блокування / Розблокування 

 

EDC27 має два режими блокування (режим половинного блокування та режим повного блокування). 
Режим половинного блокування (блокування 1): 

· Коли світло увімкнене, натисніть і утримуйте кнопку живлення, доки на екрані не з’явиться значок 
блокування 1, щоб отримати доступ до режиму половинного блокування. 

· У режимі половинного блокування кнопка живлення недоступна для активаціı̈ ліхтаря. Натиснення й 
утримання кнопки MODE (STROBE READY™) наполовину доступне для доступу до ТУРБО, а повне 
натискання й утримання кнопки MODE (STROBE READY™) доступне для доступу до STROBE. 

Режим повного блокування (блокування 2) (налаштування за замовчуванням): 
· Коли світло увімкнене, натисніть і утримуйте кнопку живлення навіть після доступу до режиму 

половинного блокування, доки на екрані не з’явиться значок блокування 2 для доступу до режиму 
повного блокування. 

· У режимі повного блокування обидві кнопки недоступні для активаціı̈ ліхтаря. 
Розблокувати: 
У будь-якому режимі блокування натисніть і утримуйте кнопку живлення, під час якоı̈ на екрані 
відображатиметься піктограма розблокування та індикатор прогресу, доки ліхтар не активується, щоб вийти 
з режиму блокування. Індикатор перейде на попередній запам'ятований рівень. 
 
ATR (Розширене регулювання температури) 
Вбудована технологія ATR регулює потужність EDC27 відповідно до робочих умов і навколишнього 
середовища для підтримки оптимальноı̈ продуктивності. 
 
Попередження 

1. Рівень яскравості ТУРБО (3000 люменів) швидко вироблятиме величезну кількість тепла під час 
тривалоı̈ активаціı̈. Будьте обережні під час роботи виробу на рівні яскравості ТУРБО, щоб уникнути 
перегріву, і опустіться на нижчий рівень яскравості, якщо виріб стає занадто гарячим для 
використання. 

2. Коли продукт зберігається в рюкзаку, будь ласка, активуйте режим повного блокування, щоб 
запобігти випадковій активаціı̈. 

3. НЕ розбирайте, не змінюйте та не реконструюйте виріб, інакше гарантія буде анульована, а виріб може 
бути пошкоджено. 

4. УВАГА! Яскраве світло! Не дивись на світло! Може бути небезпечним для ваших очей. 
5. Будь ласка, перезаряджайте продукт кожні 3 місяці, якщо він не використовується протягом 

тривалого часу. 
6. Утилізуйте пристрій/елементи живлення відповідно до чинних місцевих законів і правил. 

 


