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The All-Round Flashlight Expert

MH20 Інструкція користувача

Особливості

4.2V3.5V 3.7V 3.9V

Низький заряд Повний заряд

6.4V4.8V 5.6V 6.0V

Низький заряд Повний заряд

18650×1:

CR123×2:

Дякуємо за придбання продукції NITECORE!

Характеристики 

· Самий компактний і яскравий заряджаємий USB ліхтар на 1x18650
· Світлодіод CREE XM-L2 U2
· Максимальний світловий потік 1000 люмен
· Інтегрована технологія рефлектора “Precision Digital Optics Technology”.
· Інтенсивність світлового потоку 12,500cd і максимальна дальність 220 метрів
· Передова технологія регулювання температури (ATR)
· Інноваційна двоступенева кнопка управління режимами
· Світловий індикатор миготіння показує напругу аккумуляторів (точність до 0.1V)
· Вбудований зарядний модуль micro-USB заряджає Li-Ion акумулятори в ліхтарі 
· Ефективний драйвер забезпечує до 235 годин безперервної роботи
· Моментальний доступ до Мінімального і Турбо режимів
· Знімна кліпса
· Загартоване мінеральне скло з антивідблискуючим покриттям
· Корпус з аерокосмічного алюмінієвого сплаву
· Анодування військового типу HAIII
· Вологозахист відповідає стандарту IPX-8 (занурення до 2-х метрів)
· Ударостійкість 1.5 метра
· Стійкий на торці

Не заряжайте CR123 або RCR123.

Аксесуари
USB кабель, чохол, кліпса, 
темляк,заглушка USB порту, 
ущільнювальне кільце

Розміри
Довжина: 105мм (4.13”) 
Діаметр голови: 31.8мм (1.25”) 
Діаметр корпуса: 25.4мм (1”) 
Вага: 87.3г (3.08oz) (без батарей)

Елементи живлення

*Увага: Заряджайте в ліхтарі тільки акумулятори 18650 Li-ion.

ТИП
Номінальна
 напруга Використання

Батарейка літієва * CR123 3V Да (Сумісний, але НЕ 
може бути заряджений)

Акумулятор 18650 Li-ion 18650 3.7V Да (Рекомендується 
і може бути заряджений

Акумулятор Li-ion * RCR123 3.7V Да (Сумісний, але НЕ 
може бути заряджений)

ПРИМІТКА: 
Наведені вище дані були 
виміряні в відповідності з 
міжнародними стандартами 
випробування ліхтарів 
ANSI/NEMA FL1 з 
використанням елементів 
живлення 18650（3 .7V, 
2600mAh) або 2 х CR123 
(3V, 1700mAh) в 
лабораторних умовах. 
Реальні дані можуть 
незначно відрізнятися в 
залежності від типу 
елементів живлення, 
індивідуальних 
особливостей застосування 
і факторів навколишнього 
середовища.

ТУРБО ВИСОКИЙ СЕРЕДНІЙ НИЗЬКИЙ
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220м (Максимальна Дальність)

12500cd (Інтенсивність Світлового Потоку)

 IPX-8, 2м (Водонепроникність и Занурення)

1.5м (Ударостійкість)

2×CR123
18650

Управління ліхтарем
Встановлення елементів живлення
Встановіть 1x18650 або 2xCR123 як вказано 
на зображенні.
ПРИМІТКА: Після установки елемента 
живлення додатковий світлодіод блиманням
покаже напруга батареї. Будь ласка,
зверніться до розділу "Світлова індикація".
УВАГА: 
Перконайтеся, що елемент живлення встановлений (+) 
полюсом до голови. MH20 НЕ включиться, якщо 
аккумулятор встановлена неправильно.

Включення/Виключення 
ПРИМІТКА: Режими в MH20 перемикаються двоступеневою кнопкою (аналог спуску затвора 
фотоапарата). Обраний режим залежить від глибини натискання кнопки.
Включення: Натисніть кнопку повністю до клацання.
Виключення: Натисніть кнопку повністю для вимикання ліхтаря і переходу в режим очікування.

Режим очікування
В режимі очікування, натисніть кнопку наполовину для активації вбудованого світлового 
індикатора, Котрий буде блимати 1 раз в 3 сек. для визначення місця розташування MH20 в 
темряві. Повторне напівнатискання відключає індикатор. При використанні 1x18650, MH20 може 
перебувати в такому режимі більше 12 місяців з включеним індикатором або більше 24 місяців з 
вимкненим.
ПРИМІТКА: Коли MH20 транспортується або НЕ використовується тривалий період, Nitecore 
рекомендує відкрутити задню кришку або вилучити елемент живлення, що запобіжить випадкове 
включення ліхтаря або протікання батареї.

Рівні яскравості
Коли світло включене, короткими натисканнями кнопки наполовину переключаються режими 
яскравості: мінімальний, низький, середній, високий і турбо. Якщо кнопку затиснути 
наполовину і утримувати - відразу включиться режим турбо.

Прямий доступ до Мінімального/Турбо режимів
Коли світло вимкнене, затисніть кнопку наполовину більше ніж на 1 сек. для включення 
мінімального режиму 1 люмен;
Когда світло вимкнене, затисніть кнопку повністю більше ніж на 1 сек. для включення Турбо 
режиму 1000 люмен.

Спеціальні Режими (Строб, SOS, Маяк)
Коли ліхтар включений, затисніть кнопку повністю більше ніж на 1 сек. для включення 
режиму Строб. Для перемикання спеціальних режимів натискайте кнопку наполовину. Для 
виходу зі спеціальних режимів і вимикання ліхтаря повністю натисніть кнопку. Функції пам'яті 
спеціальних режимів в MH20 немає.
ПРИМІТКА: В режимі Маяк або SOS затисніть кнопку наполовину і утримуйте для 
моментального включення режиму Строб. 

Функція Зарядки
MH20 може заряджати акумулятори 18650 Li-Ion через вхідного в комплект USB кабеля. 
Підключіть один роз'єм до ліхтаря, а інший до джерела живлення (USB зарядний, комп'ютер 
або інший джерело) як вказано на зображенні. Зарядка повністю розрядженого акумулятора 
18650 займає приблизно 6 годин. При нормальній зарядці світловий індикатор будет блимати 
двічі кожні 3 секунди. Коли зарядка завершится, світловий 
індикатор буде горіти постійно.
У випадку виникнення проблеми, MH20 зупинить 
зарядку і світловий індикатор почне блимати швидко.
Однією з причин може бути некорректно
встановлений акумулятор.

Світлова Індикація
Після встановлення елементів живлення світловий індикатор блиманням покаже напругу 
акумулятора (з точністю до 0.1V). Для прикладу, коли напруга аккумулятора 4.2V, світловий 
індикатор буде блимати спочатку 4 рази і після секундної паузи ще 2 рази. Різне значення 
напруги відповідає певному рівню заряду:

Технологія ATR
Технологія "Advanced temperature regulation" (ATR) забезпечує динамічну зміну яскравості в 
залежності від температури корпусу ліхтаря. Це забезпечує захист від перегріву і подовжує 
ресурс роботи ліхтаря.

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
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