
MH12SE Інструкція користувача 

Особливості 
· Використовує світлодіод Luminus SFT-40-W з максимальною потужністю 1800 люмен 
· Максимальна інтенсивність променя становить 41 000 кд, а максимальна дальність – 405 метрів 
· Оптична система в поєднанні з кристалічним покриттям і «Технологією прецизійної цифрової оптики» 

(PDOT) 
· Працює від літій-іонного акумулятору 21700, також сумісний з елементами живлення 18650 і CR123, що 

забезпечує час роботи до 1500 годин. 
· Доступні тактичний і щоденний режими 
· Тактичний торцевий перемикач і кнопка режиму керують 5 рівнями яскравості та 3 спеціальними режимами 
· Режим STROBE використовує частоту мерехтіння, що змінюються випадковим чином для сильнішого 

запаморочливого ефекту 
· Індикатор живлення під кнопкою режиму вказує на залишок заряду акумулятора 
· Індикатор живлення може відображати напругу акумулятора (±0,1 В) 
· Інтелектуальна схема зарядки літій-іонного акумулятора з портом USB-C 
· Літій-іонний акумулятор NITECORE 21700 в комплекті (NL2150 5000 мАг) 
· Високоефективна схема постійного струму забезпечує стабільний вихід світла 
· Вбудований модуль вдосконаленого регулювання температури (ATR) (патент № ZL201510534543.6) 
· Електронний захист від зворотної полярності 
· Оптичні лінзи з двостороннім покриттям, стійким до подряпин 
· Виготовлений зі сплаву авіаційного алюмінію 
· Анодована поверхня військового класу HA III 
· Водонепроникність і пилонепроникність відповідно до IP68 (занурення на 2 метри) 
· Ударостійкість до 1 метра 

Характеристики 
Довжина: 141мм 
Діаметр голови: 25.4мм 
Діаметр корпусу: 25.4мм 
Торцевий діаметр: 27.2мм 
Вага: 80г (Без акумулятору) 
 
Аксесуари 
Акумулятор NITECORE 21700 (NL2150, 5000 мАг), зарядний кабель USB-C, кліпса, темляк, запасне ущільнювальне 
кільце, перехідник для акумуляторів 18650/CR123, тактичний чохол NTH10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сумісність 
 Тип Номінальна 

напруга 
Сумісність 

Літій-іонний аккумулятор, що перезаряджається 21700 (струм 
розряду понад 8А) 

21700 3.6V/3.7V Так 
(Рекомендовано) 

Літій-іонний аккумулятор, що перезаряджається 18650 (струм 
розряду понад 8А) 

18650 3.6V/3.7V Так (Сумісно) 

Звичайна літієва батарея* CR123 3V Так (Сумісно) 
Літій-іонний аккумулятор, що перезаряджається* RCR123 3.6V/3.7V Так (Сумісно) 

Літій-іонний аккумулятор, що перезаряджається 21700 (струм 
розряду нижче 8А) 

21700 3.6V/3.7V Ні (Несумісно) 

Літій-іонний аккумулятор, що перезаряджається 18650 (струм 
розряду нижче 8А) 

18650 3.6V/3.7V Ні (Несумісно) 

* Примітка: НЕ намагайтеся використовувати MH12SE для заряджання батарей CR123/RCR123. 
 
Технічні параметри 

FL1 
STANDARD 

ТУРБО ВИСОКИЙ СЕРЕДНІЙ НИЗЬКИЙ МІН. СТРОБ МАЯК SOS 

 
1,800 

люмен 
1,050 

люмен 
260  

люмен 
45  

люмен 
1 люмен 

1,800 
люмен 

1,800 
люмен 

1,800 
люмен 

 *45хв 3год 15хв 8год 45хв 47год 1,500год ─ ─ ─ 

 405м 300м 165м 67м 7м ─ ─ ─ 

 41,000cd 23,500cd 6,800cd 1,140cd 11cd ─ ─ ─ 

 1м (Ударостійкість) 

 IP68, 2м (Вологостійкість та занурення) 
Примітка. Зазначені дані виміряно відповідно до міжнародних стандартів тестування ліхтариків ANSI/PLATO FL 1-2019 
за допомогою 1 літій-іонного акумулятора 21700 (5000 мАг) у лабораторних умовах. Дані можуть відрізнятися в 
реальному житті через різне навантаження на акумулятор або умови навколишнього середовища. 
* Час роботи ТУРБО протестовано без активної функції регулювання температури. 
* Наявність ТУРБО: Рівень ТУРБО доступний лише при використанні літій-іонного акумулятора 21700/18650 із струмом 
розряду понад 8А. Він недоступний при використанні батарей CR123/RCR123. 
 
Функція зарядки 
MH12SE оснащений інтелектуальною системою зарядки. Як 
показано на малюнку, вставивши батарею та затягнувши 
задню кришку, за допомогою USB-кабелю під’єднайте 
зовнішнє джерело живлення (наприклад, USB-адаптер або 
інші USB-пристрої для заряджання) до зарядного порту, щоб 
розпочати процес заряджання.  

· Під час заряджання індикатор живлення під кнопкою 
режиму повільно блимає, щоб проінформувати 
користувача. 

· Коли акумулятор буде повністю заряджено, MH12SE 
припинить процес заряджання, а індикатор живлення 
почне постійно світитися, щоб проінформувати 
користувача. 

· Коли світло увімкнено, підключення до джерела 
живлення автоматично вимкне світло. Світло повернеться до попереднього стану, коли його від’єднають від 



джерела живлення. 
· Час зарядки літій-іонного акумулятора 21700 (5000 мАг) становить прибл. 3 години 50 хвилин. (Заряджається 

через адаптер 5V/2A) 
 
Інструкції з користування 
Встановлення/Виймання акумулятора 
Як показано на малюнку, відкрутивши торцеву 
кришку, вставте/витягніть акумулятор(и) і закрутіть 
торцеву кришку. 
 
Увага: 

1. Переконайтеся, що батарея (батареї) 
вставлена плюсовим полюсом до голови. 
Пристрій не працюватиме, якщо 
акумулятор(и) вставлено неправильно. 

2. Будь ласка, використовуйте перехідник для 
акумуляторів коли використовуєте 1 x 18650 / 
2 x CR123 батареї, щоб уникнути деренчання батареї та забезпечити стабільний контакт. 

3. УВАГА! Можливе небезпечне випромінювання! Не дивись на світло! Може бути небезпечним для ваших очей. 
4. Коли рівень заряду низький, будь ласка, припиніть використання продукту та замініть або зарядіть батарею, 

щоб запобігти пошкодженню батареї. 
5. Якщо продукт зберігається в рюкзаку або не використовується протягом тривалого часу, вийміть усі батареї, 

щоб запобігти випадковій активації або витоку батареї.  
 
Тактичне миттєве освітлення 
Наполовину натисніть і утримуйте торцевий перемикач, щоб на мить увімкнути світло. Відпустіть, щоб вимкнути. 
 
Увімкнено вимкнено 
Увімкнено: коли світло вимкнено, натисніть торцевий перемикач, доки не почуєте клацання, щоб увімкнути його. 
Вимкнено: коли світло увімкнено, натисніть торцевий перемикач, доки не почуєте клацання, щоб вимкнути його. 
 
Вибір режиму користувача 
MH12SE має 2 користувацькі режими для різних користувачів та ситуацій. 

· Щоденний режим (налаштування за замовчуванням): у цьому режимі користувача доступно 5 рівнів 
яскравості та 3 спеціальні режими (СТРОБ, МАЯК і SOS). MH12SE запам’ятає та повторно отримає доступ до 
будь-якого з 5 рівнів яскравості або режиму СТРОБ (за винятком МАЯК і SOS) після повторної активації, якщо 
він не переключений на інший користувацький режим. 

· Тактичний режим: у цьому режимі користувача доступно лише 5 рівнів яскравості та режим СТРОБ. MH12SE 
запам’ятає та повторно отримає доступ до режиму ТУРБО або СТРОБ після повторної активації, якщо його не 
буде переключено в інший користувацький режим. 

 
Щоб вибрати потрібний режим користувача: 

1. Коли індикатор не світиться, натисніть торцевий перемикач, утримуючи кнопку режиму. 
2. Утримуйте кнопку режиму прибл. 3 секунди, і головний світлодіодний індикатор ліхтарика вкаже на обраний 

режим користувача, блимаючи один раз для щоденного режиму та двічі блимаючи для тактичного режиму. 
3. Відпустіть кнопку режиму, і ліхтарик автоматично ввімкнеться після цього процесу. 

 
Рівні яскравості 

· Щоденний режим: коли світло увімкнено, натисніть кнопку режиму, щоб перемикатися між наступними 



рівнями яскравості: МІН – НИЗЬКИЙ – СЕРЕДНІЙ – ВИСОКИЙ – ТУРБО. 
· Тактичний режим: коли світло увімкнено, натисніть кнопку режиму, щоб перемикатися між наступними 

рівнями яскравості: ТУРБО – ВИСОКИЙ – СЕРЕДНІЙ – НИЗЬКИЙ – МІН. 
 
Спеціальні режими (СТРОБ / МАЯК / SOS) 

· Щоденний режим: коли індикатор увімкнуто, утримуйте кнопку режиму, щоб переключатися між такими 
спеціальними режимами: СТРОБ – МАЯК – SOS. Відпустіть, щоб вибрати потрібний спеціальний режим. 

· Тактичний режим: коли світло увімкнено, натисніть і утримуйте кнопку режиму, щоб увійти в режим STROBE. 
Коли один із спеціальних режимів увімкнено, коротко/довго натисніть кнопку режиму, щоб вийти зі спеціальних 
режимів і повернутися до попереднього рівня яскравості; або натисніть торцевий перемикач, щоб вимкнути світло. 
 
Індикація потужності 

· Коли індикатор не світиться, натисніть торцевий перемикач, утримуючи кнопку режиму, а потім швидко 
відпустіть обидві кнопки, щоб отримати доступ до індикації живлення. Індикатор живлення під кнопкою 
режиму блимає, показуючи напругу акумулятора (±0,1 В). Ліхтар автоматично ввімкнеться після цього 
процесу. 

· Наприклад, коли напруга батареї становить 4,2 В, індикатор живлення блимне 4 рази, потім 1,5-секундна 
пауза та ще 2 спалахи. Різні напруги представляють відповідні рівні заряду батареї:

 
Примітка:  

· При використанні двох CR123/RCR123 послідовно, індикатор покаже середню напругу між двома батареями. 
· Коли індикатор горить і рівень потужності наближається до 50%, індикатор живлення блимає кожні 2 секунди 

для інформування користувача. Коли індикатор увімкнуто, а заряд майже вичерпаний, індикатор живлення 
швидко й безперервно блимає, щоб повідомити користувача. 

 
ATR (Автоматичне регулювання температури) 
Вбудована технологія ATR регулює потужність MH12SE відповідно до робочих умов і навколишнього середовища для 
підтримки оптимальної продуктивності. 
 
Заміна батарей 
Батареї слід замінити, коли світло стає тьмяним або ліхтар перестає реагувати через низьку потужність. 
 
Технічне обслуговування 
Кожні 6 місяців різьблення слід протирати чистою тканиною, а потім наносити тонкий шар мастила на основі кремнію. 
 


