
MH25 V2 Інструкція користувача 

 
· Працює на високоефективному світлодіоді з максимальною потужністю 1300 люменів. 
· Максимальна інтенсивність потоку світла 57000 cd і максимальна дальність 475 метрів. 
· Оптична система у поєднанні з кристалічним покриттям та «Прецизійною цифровою оптичною 

технологією» (PDOT) 
· Живлення від літій-іонного акумулятора високої ємності 21700, сумісний з 18650 та CR123, що 

забезпечують час роботи до 1500 годин 
· Доступні тактичний і щоденний режим. 
· Тактичний торцевий перемикач та металевий бічний перемикач дозволяють керувати 4 рівнями 

яскравості та 3 спеціальними режимами. 
· Режим СТРОБ використовує випадкову зміну частоти мерехтіння для посилення ефекту 

запаморочення в нападаючого. 
· Індикатор живлення під боковим перемикачем показує заряд акумулятора, що залишився. 
· Індикатор живлення може відображати напругу акумулятора (± 0,1 В). 
· Інтелектуальна схема заряджання літій-іонного акумулятора з портом заряджання USB-C 
· Літій-іонний акумулятор NITECORE 21700 у комплекті (NL2150 5000 mAh) 
· Високоефективний ланцюг постійного струму забезпечує стабільне свічення. 
· Вбудований модуль удосконаленого регулювання температури (ATR) (патент № 

ZL201510534543.6) 
· Електронний захист від зворотної полярності 
· Оптичні лінзи з двостороннім покриттям, стійким до подряпин. 
· Виготовлений із авіаційного алюмінієвого сплаву. 
· Жорстке анодування військового класу HA III. 
· Водонепроникність та пилонепроникність згідно IP68 (занурення на 2 метри). 
· Стійкість до 2 метрів. 
· Стійкий на торці 

 
Характеристики 
Довжина: 157,2 мм 
Діаметр голови: 40 мм 
Діаметр корпусу: 25,4 мм 
Торцевий діаметр: 27,2 мм 
Вага: 137 г 
 
Аксесуари 
Літій-іонний акумулятор, що перезаряджається 21700 (NL2150, 5000 mAh), кабель для зарядки USB-C, 
кліпса, темляк, ущільнювальне кільце, адаптер для акумуляторів 18650/CR123, чохол 
 
Сумісність 

 Тип 
Номінальна 

напруга 
Сумісність 

Літій-іонний акумулятор, що перезаряджається 21700 21700 3.6/3.7 В 
Так 

(Рекомендовано) 
Літій-іонний акумулятор, що перезаряджається 18650 18650 3.6/3.7 В Так (Сумісний) 

Звичайна літієва батарейка CR123 3 В Так (Сумісний) 
Літій-іонний акумулятор, що перезаряджається RCR123 3.6/3.7 В Так (Сумісний) 

Примітка: Не використовуйте ліхтар MH25 v2 для заряджання акумуляторів CR123/RCR123. 



Технічні дані 
FL1 Standart ТУРБО СЕРЕДНІЙ НИЗЬКИЙ МІН. СТРОБ МАЯК SOS 
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 IP68, 2м (Вологозахист і занурення) 
Примітка: Зазначені дані вимірюються відповідно до міжнародних стандартів тестування ліхтариків 
ANSI/PLATO FL1-2019, з використанням 1х21700 (5000mAh) в лабораторних умовах. Дані можуть 
відрізнятися в режимі реального використання через різне навантаження на акумулятор чи умов 
навколишнього середовища. 

Функція зарядки 
МН25 V2 оснащений інтелектуальною системою 
зарядки. Щоб розпочати процес зарядки, після 
встановлення акумулятора та затягування торцевої 
кришки вставте кабель USB для підключення 
зовнішнього джерела живлення (наприклад, USB-
адаптера або інших зарядних пристроїв USB) до 
порту зарядки, див. малюнок. 

· Під час зарядки індикатор живлення буде 
блимати повільно. 

· Коли акумулятор повністю заряджений, 
МН25 V2 припинить процес зарядки, а 
індикатор живлення буде постійно 
увімкнений. 

· Якщо стан зарядки ненормальний 
(наприклад, елемент живлення зламаний/вставлений неправильно), МН25 V2 припинить процес 
зарядки, а індикатор живлення почне швидко блимати. 

· Час зарядки літій-іонного акумулятора 21700 (5000mAh) становить приблизно 3 годин 45 хвилин. 
(Заряджається через адаптер 5V/2A). 

 

Інструкції з користування 
Встановлення елементів живлення 
Вставте акумулятор (батареї), як показано на 
малюнку, і закрутіть торцеву кришку. 
Увага: 

1. Переконайтесь, що акумулятор встановлений 
позитивним кінцем до голови. Виріб не 
працюватиме, якщо акумулятор неправильно 
встановлений. 

2. Будь ласка, використовуйте адаптер-
перехідник під час використання 
1x18650/2xCR123, щоб уникнути 
розшатування акумулятора та для 
забезпечення стабільного контакту. 



3. ОБЕРЕЖНО! Яскраве світло! Запобігайте прямому попаданню світла в очі 
4. Коли рівень заряду низький, будь ласка, припиніть використовувати виріб та замініть або 

зарядіть акумулятор, щоб уникнути пошкодження акумулятора. 
5. Якщо виріб тривалий час зберігається в рюкзаку або залишається невикористаним, вийміть усі 

батареї, щоб запобігти випадковій активації або витоку акумулятора. 
 
Тактичне миттєве увімкнення 
Наполовину натисніть торцевий перемикач, щоб миттєво увімкнути світло. Відпустіть, щоб вимкнути. 

Включення/Вимикання 
Включення: Коли світло вимкнене, натисніть торцеву кнопку до клацання, щоб увімкнути ліхтар. 
Вимикання: Коли світло включене, натисніть торцеву кнопку до клацання, щоб вимкнути його. 

Вибір режиму користувача 
МН25 V2 працює у двох користувацьких режимах. 

· Щоденний режим (налаштування за замовчуванням): у цьому режимі для користувача доступні 4 
рівні яскравості та 3 спеціальні режими (СТРОБ, МАЯК та SOS). МН25 V2 запам'ятовує і повторно 
активує останній режим із 4 рівнів яскравості або режим СТРОБ (виключаючи МАЯК і SOS) під час 
повторного включення, якщо тільки ліхтар не був переключений в інший користувацький режим. 

· Тактичний режим: У цьому режимі для користувача доступні лише 4 рівні яскравості та режим 
СТРОБ. МН25 V2 повторно активує останній використовуваний режим: ВИСОКИЙ рівень 
яскравості або режим СТРОБ після повторної активації, якщо тільки ліхтар не був переключений в 
інший користувацький режим. 

Вибір набору режимів 
· Коли ліхтар вимкнений, натисніть торцевий перемикач, утримуючи кнопку «MODE». 
· Продовжуйте утримувати кнопку «MODE» близько 3 секунд, поки основний світлодіод ліхтаря не 

почне блимати. 
· Світлодіод вказуватиме на обраний набір режимів: 

• Одне миготіння - Щоденний режим 
• Два миготіння - Тактичний режим 

· Відпустіть кнопку «MODE» і ліхтар автоматично увімкнеться. 

Рівні яскравості 
· Щоденний режим: Коли світло увімкнене, натисніть кнопку Mode, щоб перемикатися між 

режимами: МІНІМАЛЬНИЙ - НИЗЬКИЙ - СЕРЕДНІЙ - ВИСОКИЙ. 
· Тактичний режим: Коли світло увімкнене, натисніть кнопку Mode, щоб перемикатися між 

режимами: ВИСОКИЙ - СЕРЕДНІЙ - НИЗЬКИЙ - МІНІМАЛЬНИЙ. 
Спеціальні режими (СТРОБ, МАЯК, SOS) 

· Щоденний режим: Коли світло увімкнене, продовжуйте утримувати кнопку «Mode», щоб 
перемикатися між режимами: СТРОБ - МАЯК - SOS. Відпустіть, щоб обрати потрібний спеціальний 
режим. 

· Тактичний режим: Коли світло увімкнене, довго утримуйте натиснутою кнопку «Mode», щоб 
перейти до режиму СТРОБ. 

· Коли один зі спеціальних режимів увімкнений, натисніть або натисніть та утримуйте кнопку 
Mode, щоб вийти зі спеціальних режимів та повернутися до попереднього рівня яскравості; або 
натисніть торцевий перемикач, щоб вимкнути світло. 

Індикація живлення 
Коли акумулятор вставлений, індикатор живлення під перемикачем блиматиме, вказуючи напругу 
акумулятора (±0,1В). Наприклад, коли напруга акумулятора становить 4,2В, індикатор живлення виконує 
4 миготіння з паузою 1,5 секунди та робить ще 2 миготіння. Різна напруга відповідає різній напрузі 



елемента живлення: 

 

Примітка. Якщо використовуються два елементи живлення CR123 або RCR123, індикатор покаже 
середню напругу між двома елементами живлення. 

· Коли світло увімкнене, а рівень потужності близько 50%, індикатор живлення миготить кожні 2 
секунди, щоб повідомити користувача. Коли індикатор увімкнений, а потужність близька до 
розрядження, індикатор живлення буде блимати швидко та постійно, щоб повідомити 
користувача. Елемент живлення слід замінювати або заряджати, коли світло стає тьмяним або 
ліхтар не відповідає на натискання перемикачів. 

ATR 
Інтегрована технологія ATR регулює потужність МН25 V2 відповідно до робочого стану та 
навколишнього середовища для підтримки оптимальної продуктивності. 

Технічне обслуговування 
Кожні 6 місяців різьблення слід протирати чистою ганчіркою, а після цього покривати тонким шаром 
мастила на основі силікону. 
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