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Parametry 
• prąd maksymalny trybu turbo 8-10 A (zależy od modelu i stanu naładowania akumulatora) 
• 4 tryby pracy 2%-25%-50%-Turbo 100% mocy 
• tryb turbo 3600 lm ograniczony jest do kilku (kilkunastu) minut pracy przez elektroniczne 

zabezpieczenie przed przegrzaniem latarki 
• pamięć ostatniego trybu (po wyłączeniu latarka startuje od poprzednio używanej mocy) 
• możliwość przestawienia na 1 tryb taktyczny 100% mocy 
• możliwość obsługi włącznikiem na kablu - 1 tryb taktyczny 100% mocy 
• strumień świetlny uzyskany w modelach C8 3x XP-L około 3600 lm 
• ukryty stroboskop taktyczny 16 Hz 
• zabezpieczenie termiczne - kontrola temperatury głowicy latarki, ochrona elektroniki przed 

przegrzaniem - istotna funkcjonalność sterownika przy dużej mocy latarki 
• ochrona ogniwa ustawiona na około 2,8 V - przejście w niższy tryb pracy 
• zasilanie: wyłącznie 1x akumulator (ogniwo) Li-ion 18650, przemysłowy bez 

zabezpieczenia (nie protected) 
• zakres napięcia zasilania 2,8-4,5 V 

Tryby 2% (60 mA), 25% (700 mA bez PWM) oraz 50% (1400 mA bez PWM) realizowane są 
przez cztery  źródła prądowe AMC7135.  
Tryb turbo 100% (8-10 A) przez tranzystor MOSFET o bardzo niskiej rezystancji rzędu 1 mΩ. 

Zasada sterowania 
Sterownik kontrolowany jest przyciskiem niskoprądowym typu „microswitch” umieszczonym 
w głowicy latarki. Na podstawie stanu wciśnięcia przycisku procesor sterownika podejmuje 
decyzję o wykonywanych działaniach. 

Sterownik latarki umożliwia podłączenie włącznika na kablu i sterowanie On/Off 100% mocy 

Definicje pojęć używanych w dalszej instrukcji 
Klik - oznacza naciśnięcie przycisku na czas poniżej 0,5 sekundy (krótkie naciśnięcie przycisku 
i jego puszczenie)  
Wieloklik - czyli n-klik, np. 2-kilk, 8-klik oznacza wykonanie n kliknięć z przerwami około 0,5 
sekundy pomiędzy kolejnymi klikami, czyli w tempie wielokliku standardowej myszki 
komputerowej (krótkie naciśnięcia klawisza latarki w równym, dość szybkim tempie).  
Przytrzymanie - oznacza naciśnięcie i przytrzymanie przycisku na czas powyżej 1 sekundy, 
a następnie jego puszczenie 

Uwaga odnośnie klików: w sterowaniu driverem istotny jest czas wciśnięcia bądź 
przytrzymania przycisku. Kliki w tempie 0,5 sekundy, czyli w miarę szybkie. 

Lista dostępnych opcji sterowania: 
Przytrzymanie klawisza   włączenie i wyłączenie latarki (ON/OFF) 

1-klik zmiana trybu na kolejny 
2-klik zmiana trybu na poprzedni 
3-klik stroboskop taktyczny 16Hz 
6-klik wskaźnik napięcia (5 kroków) 
8-klik wejście do / wyjście z profilu taktycznego - 1 tryb taktyczny 100% 
10-klik wejście do / wyjście z trybu obsługi włącznikiem na kablu, 1 tryb taktyczny 100%  
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Opis dostępnych opcji 
[3-klik] Stroboskop taktyczny 16 Hz 

• włączasz latarkę 
• wybierasz interesujący Cię tryb, o ile jest inny niż aktualny 
• czekasz 1 sekundę (lub dłużej) 
• wykonujesz 3-klik 
• powyższa czynność uruchamia tryb stroboskopowy taktyczny 16 Hz 
• start stroboskopu następuje po 0,5 s od wykonania 3-kliku 
• moc stroboskopu odpowiada mocy trybu, z którego został uruchomiony 
• stroboskop nie jest zapamiętywany, po ponownym uruchomieniu (kliku) latarka przechodzi 

w tryb ciągły o identycznej mocy 

[6-klik] Wskaźnik napięcia zasilania 

• włączasz latarkę 
• czekasz 2 sekundy (lub dłużej) 
• wykonujesz 6-klik 
• LED świeci około 1 sekundę, wtedy też następuje pomiar napięcia akumulatora 
• LED gaśnie 
• driver informuje za pomocą krótkich błysków o aktualnym stanie akumulatora 
• następnie po 3 sekundach latarka przechodzi do aktualnego trybu (sprzed pomiaru) 

odczyt napięcia 
5 błysków >3,8 V  
4 błyski 3,8-3,6 V  
3 błyski 3,6-3,4 V  
2 błyski 3,4-3,2 V  
1 błysk <3,2 V 

Odczyt napięcia ma charakter poglądowego wskaźnika stanu naładowania akumulatora i nie 
może być traktowany jako precyzyjny woltomierz. Dokładność wskazań wynosi do 10% (zwykle 
znacznie dokładniej, kilka %). Zgodnie z kartą katalogową procesora ATtiny, taką precyzję 
posiada źródło napięcia odniesienia będące podstawą pomiaru. 

[8-klik] Profil taktyczny - aktywacja/dezaktywacja 

• włączasz latarkę 
• czekasz 1 sekundę (lub dłużej) 
• wykonujesz 8-klik 
• LED miga 3-krotnie z częstotliwością 1 Hz (w tym czasie można zrezygnować z wyboru 

wyłączając latarkę) 
• czekasz 1 sekundę po ostatnim błysku (lub dłużej) 
• powyższa czynność zmienia stan opcji "profil taktyczny" na przeciwną (czyli przy włączonej 

wyłącza i odwrotnie) 
• "profil taktyczny" oznacza pracę latarki w jednym trybie 100% 
• wyłączenie "profilu taktycznego" oznacza standardową pracę latarki w 4 trybach 2%-25%-

50%-Turbo 100%   
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[10-klik] Obsługa latarki włącznikiem na kablu  - aktywacja/dezaktywacja 

• włączasz latarkę 
• czekasz 1 sekundę (lub dłużej) 
• wykonujesz 10-klik przyciskiem przy głowicy 
• LED miga 3-krotnie z częstotliwością 1 Hz (w tym czasie można zrezygnować z wyboru 

wyłączając latarkę) 
• czekasz 1 sekundę po ostatnim błysku (lub dłużej) 
• powyższa czynność zmienia stan opcji "obsługa włącznikiem na kablu" na przeciwną (czyli 

przy włączonej wyłącza i odwrotnie) 
• "obsługa włącznikiem na kablu " oznacza pracę latarki w jednym trybie 100%, sterowanie 

(włączanie i wyłączanie) odbywa się zewnętrznym włącznikiem/przyciskiem na przewodzie, 
nakręconym na gwint komory baterii 

• wyłączenie " obsługi włącznikiem na kablu" oznacza standardową pracę latarki 
i sterowanie przyciskiem przy głowicy 

 

Reset do ustawień fabrycznych 
Sterownik zapamiętuje wszelkie ustawienia tak długo, jak długo dostarczana jest energia z 
akumulatora. Po wyjęciu akumulatora lub po odkręceniu końcówki komory baterii o około 
pół obrotu (przerwanie obwodu elektrycznego) następuje całkowity reset do ustawień 
fabrycznych, czyli powrót do 4 trybów pracy 2%-25%-50%-Turbo 100% mocy. 
Reset brakiem zasilania nie dotyczy pracy z włącznikiem na kablu. 

 

Sterowanie latarką z opcją pamięci ostatniego trybu 
• włączasz latarkę, i klikasz, aż ustawisz interesujący Cię tryb (kliki w tempie poniżej 0,5 s, 

czyli podobnie do myszki komputerowej) 
• w dowolnej chwili można zmienić tryb kolejnymi kliknięciami 
• sterownik zapamiętuje tryb natychmiast 
• po wyłączeniu latarki na czas powyżej 1 sekundy ponowne uruchomienie odbywa się w tym 

samym trybie  

 

Ochrona ogniwa  
Sterownik bada napięcie na ogniwie, jeśli jest mniejsze niż 2,8 V zmniejsza jasność o połowę. 
Zmniejszenie poboru prądu powoduje wzrost napięcia na akumulatorze. Jeśli napięcie na 
ogniwie jest nadal niższe od zadanego progu, driver zmniejsza jasność, do skutku. Minimum 
ustawione jest na około 0,2% jasności maksymalnej. 

Latarka sama nie gaśnie, decyzję o wyłączeniu musi podjąć użytkownik. Uznałem, że 
w trudnym terenie (las, góry, itp.) często ważniejsza jest ta odrobina światła, niż możliwość 
uszkodzenia ogniwa za kilkadziesiąt złotych.  

Niski poziom akumulatora sygnalizowany jest również za pomocą diody podświetlającej 
przycisk sterowania. Po zadziałaniu zabezpieczenia LED podświetlenia miga. 
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Czas pracy od zadziałania zabezpieczenia w trybie 100% do całkowitej ciemności wynosi 2-3 
godzin (zależy to od modelu ogniwa), czyli mamy spory zapas czasu z w miarę użytecznym 
światłem. Zobacz na YouTube 

http://www.krypton.pl/
mailto:info@krypton.pl
https://www.youtube.com/watch?v=stbR01iHafU

	Parametry
	Zasada sterowania
	Definicje pojęć używanych w dalszej instrukcji
	Lista dostępnych opcji sterowania:
	Opis dostępnych opcji
	Reset do ustawień fabrycznych
	Sterowanie latarką z opcją pamięci ostatniego trybu
	Ochrona ogniwa

