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MH12GT

4.2V3.5V 3.7V 3.9V

Макс. потужністьМін. потужність

6.4V4.8V 5.6V 6.0V

Макс. потужністьМін. потужність

1 x 18650 

2 x CR123 

• Обладнаний інноваційним світлодіодом CREE XP-L HI V3
• Максимальний світловий потік становить 1000 люмен
• Максимальна інтенсивність світлового потоку 25700cd  і дальність світлового потоку 
320 метрів
• Інтегрована ”Прецизійна Цифрова Оптична Технологія” забезпечує чудову 
продуктивність рефлектора
• Високоефективна схема стабілізації струму забезпечує максимальну тривалість роботи 
до 520 годин
• Кнопка перемикання забезпечує доступ до 4 рівнів яскравості і 3 спеціальним режимам 
• Вбудований в кнопку перемикання режимами індикатор живлення 
(Патент: ZL201220057767.4)
• Індикатор живлення показує рівень заряду з точністю 0.1V
• Вбудований зарядний пристрій дозволяє заряджати встановлені акумулятори через 
micro-USB порт
• В комплект входить акумулятор типоразміром 18650 (3400mAh, NL1834)
• Інтелектуальний ефект пам'яті (крім режимів SOS і Маяк)
• Високоефективний світловий драйвер забезпечує постійний світловий потік
• Загартоване ультра-прозоре скло з антивідблискуючим покриттям
• Корпус з аерокосмічного алюмінієвого сплаву з анодуванням військового типу HAIII
• Вологозахист у відповідності стандарту IPX8 (занурення до двох метрів)
• Витримує падіння з висоти до 1.5 метра
• Стійкий на торці

Особливості:

Розміри
Довжина: 139.2мм (5.48”) 
Діаметр голови: 25.4мм (1”) 
Діаметр корпуса: 25.4мм (1”) 
Вага: 87г (3.07oz) (без батарей)

Елементи живлення

Аксесуари 
Аккумулятор Nitecore 18650 (NL1834 
3400mAh), USB-кабель, чохол, 
кліпса, тактичне кільце, темляк, 
запасна торцева кнопка, 
ущільнювальне кільце, запасна 
заглушка USB-порту.

ТИП
Номінальна
напруга Використання

18650 3.7V Так (Рекомендується)

CR123 3V Так (Рекомендується)

RCR123 3.7V Так (Рекомендується)

Літіевая батарейка

Акумулятор Li-ion 18650

Перезаряджаєма Li-ion батарейка

Увага: Зарядка тільки літіево-іонних акумуляторів 18650. НЕ заряджати CR123 і 
RCR123.

Моментальне освітлення
Наполовину затисніть торцеву кнопку для включення ліхтаря. Для вимикання світла 
просто відпустіть кнопку.

Включення/Виключення
ВКЛЮЧЕННЯ: Натиснути торцеву кнопку повністю до клацання. 
ВИКЛЮЧЕННЯ: Коли світло включене, натиснути торцеву кнопку повністю до клацання.

Рівні яскравості
При включеному світлі, натискайте кнопку перемикання режимів для вибору рівня 
яскравості: Мінімальний-Низький-Середній-Високий.
Примітка: Після 3-х хвилин безперервної роботи в максимальному режимі, МН12GT 
автоматично знизить рівень яскравості для запобігання перегріву і продовження терміну 
служби елементів живлення.

1. Переконайтеся, що елементи живлення 
встановлені позитивним (+) полюсом вперед 
до голови), інакше ліхтар НЕ буде працювати.

2. Уникайте прямого попадання променя на очі. 

NITECORE (SYSMAX) є членом PLATO, участь і допомогу в розробці стандарту виміру 
ANSI FL1. Дані технічних випробувань відповідають міжнародно визнаним науковим 
стандартам.

Інструкція по експлуатації
Встановлення елементів живлення 
Встановіть 1 х 18650 або 2 х CR123 
елементи живлення як вказано на малюнку. 

УВАГА:

ЛЮМЕН
280

ЛЮМЕН
1000

ЛЮМЕН
55

ЛЮМЕН
1

1год15хв 28год6год 520год

3год15хв 300год20год1год

320м (Максимальна Дальність)

25700cd (Інтенсивність світлового потоку)

 IPX-8, 2м (Вологозахист і Занурення)

1.5м (Ударостійкість)

1×18650
2×CR123

Характеристики
ПРИМІТКА: Наведені вище 
дані були виміряні в 
відповідності з міжнародними 
стандартами випробування 
ліхтарів ANSI/NEMA FL1 з 
використанням елементів 
живлення NITECORE 1х18650  
(3.7V, 3400mAh) или 2 x 
Nitecore CR123 (3V, 
1700mAh)  в лабораторних 
умовах. Реальні дані можуть 
незначно відрізнятися в 
залежності від типу елементів 
живлення, індивідуальних 
особливостей застосування і 
факторів навколишнього 
середовища.

ВИСОКИЙ НИЗЬКИЙ МІН.СЕРЕДНІЙ

Інструкція користувача

Nitecore MH12GT поставляється з вбудованим модулем динамічного регулювання 
температури, дозволяючи регулювати світловий потік і адаптуватися до навколишнього 
середовища, для підтримки оптимальної продуктивності.

Спеціальні режими (Строб/SOS/Маяк) 
При включеному світлі, для активації режиму Строб натисніть і утримуйте кнопку більше 1 
секунди; в режимі Строб, натисніть і утримуйте кнопку більше 1 секунди для перемикання між 
режимами SOS-Маяк-Строб. Для виходу з спеціальних режимів і повернення до останнього 
використовуваного рівню яскравості, просто ще раз натисніть кнопку. 

Примітка: MH12GT має функцію інтелектуальної пам'яті режимів. При повторному включенні 
буде активований останній використаний рівень яскравості або режим Строб.

Функція зарядки
MH12GT здатний заряджати один літієвий акумулятор 18650 за допомогою вхідного в комплект 
USB кабелю. 
1.  Натисніть на торцеву кнопку для включення світла
2.  Підключіть USB-кабель до порту MH12GT і джерела живлення (зарядний пристрій 
USB, ПК або ін.) як вказано на малюнку, при працюючому ліхтарі. Повна зарядка 
акумулятора 18650 займає близько 6 годин. 

При нормальних умовах зарядки синій індикатор живлення буде блимати один раз в секунду. 
Якщо встановлені CR123 / RCR123 або батарея НЕ встановлена або торцева кнопка НЕ 
перебуває в положенні "Включено", синій індикатор буде блимати швидко, повідомлючи 
користувача. 
Коли зарядка буде завершена, MH12GT автоматично припинить процес зарядки, а синій 
індикатор живлення буде продовжувати горiти.

Світлова індикація
1. Коли ліхтар включений, світловий індикатор блимає один раз в дві секунди, якщо рівень 

заряду досяг 50%. Коли рівень заряду низький, світловий індикатор блимає швидше.
2. Коли ліхтар вимкнений, затисніть бічну кнопку і одночасно натисніть торцеву - світловий 

індикатор блиманням вкаже поточну напругу батареї (з точністю ±0.1V). Наприклад, якщо 
напруга 4.2V, індикатор буде блимати 4 рази, пауза 1 секунда, потім ще 2 блимання. Різна 
напруга відповідає різному рівню заряду 

Підзарядка/Заміна елементів живлення
Елементи живлення повинні бути замінені в наступних випадках: індикатор живлення швидко 
блимає, світло стає дійсно тьмяним, або ліхтар перестає відповідати на запити.

Обслуговування
Кожні 6 місяців слід протирати різьбове з'єднання чистою тканиною і наносити тонкий шар 
силіконового мастила.

Гарантійне обслуговування
Вся продукція NITECORE® має гарантію якості. Отримана набута або пошкоджена / дефектна 
продукція підлягає обміну через місцевого дистриб'ютора/дилера протягом 14 днів зі дня 
покупки. Після закінчення 14 днів зі дня покупки усі дефектні/несправні вироби NITECORE® 
будуть відремонтовані безкоштовно протягом 60 місяців зі дня покупки. Після закінчення 60 
місяців поширюється обмежена гарантія, покриває витрати на оплату праці і обслуговування, 
але НЕ вартість аксесуарів і запасних частин.
Гарантія повністю анулюється в кожному з наступних випадків:

1. Виріб(оби) розбиті, перетворені і/або замінені сторонніми особами.
2. Виріб(оби) пошкоджені з-за їх неправильного використання.
3. Виріб(оби) пошкоджені в внаслідок протікання елементів живлення.

Для отримання новітньої інформації про продукцію і послуги NITECORE®, будь 
ласка, надішліть електронного листа на адресу info@nitecore-ua.com 
В випадку будь-яких змін в даному товарі (технічні характеристики, гарантійні умови 
та ін.) інформаційна перевага знаходиться на сайті www.nitecore-ua.com




