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MH27 Інструкція користувача

4.2V3.5V 3.7V 3.9V

Мінімальний заряд Максимальний заряд
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CR123×2:

Дякуємо за придбання продукції NITECORE!
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Особливості
• Спроектований для правоохоронних органів, полювання, тактичних цілей
• Світлодіод CREE XP-L HI V3
• Технологія “PDOT” забезпечує високу продуктивність рефлектора
• Максимальна інтенсивність потоку 53,500cd
• Максимальна дальність 462 метра
• Використовує 1х18650 Li-ion з максимальним часом роботи 708 годин
• Високоефективний драйвер забезпечує максимальний потік 1000 люмен
• Три додаткових тактичних/сигнальних світлодіоди (червоний, зелений і синій)
•  4 режиму яскравості і 6 спеціальних режими, перемикємі двома кнопками
• Прямий доступ до Турбо режиму і режиму червоного світла
• Передове регулювання температури (ATR)
•  Підпружинені контактні поглинають вібрацію, захист від зворотної полярності (патент: 

201220677948.7)
• Порт інтелектуальної зарядки Li-ion акумуляторів (Micro-USB порт)
• Світловий індикатор вбудований в бічну кнопку, показує заряд (з точністю до ± 0.1V)
• Інтелектуальна пам'ять режимів яскравості і спеціальних режимів (крім SOS і Маяк)
• Тактичний темляк в комплекті
• Безель з нержавіючої стали захищає внутрішні компоненти від ушкодження
• Загартоване мінеральне скло з антивідблискуючим покриттям
• Корпус из аерокосмічного алюмінієвого сплаву
• Жорстке анодування військового типу HAIII
• Вологозахист відповідає стандарту IPX-8 (занурення до 2-х метрів)
• Ударостійкість 1.5 метра
• Стійкий на торці

Аксесуари
Зарядний USB, чохол, кліпса, 
тактичне кільце, темляк, запасна 
заглушка USB порту, ущільнювальне 
кільце, запасна торцева кнопка

Розміри
Довжина: 154мм
Діаметр голови: 40мм
Діаметр корпуса: 25.4мм
Вага: 170г (без батарей)

Елементи живлення

Характеристики

*Увага: Заряджайте в ліхтарі тільки акумулятори 18650 Li-ion. НЕ заряджайте
в ліхтарі елементи живлення CR123 або RCR123.

ТИП
Номінальна
   напруга Сумісність

Літієва батарейка* CR123 3V

Акумулятор 18650 Li-ion 18650 3.7V Так (Рекомендується і
може перезаряджатися)

Акумулятор Li-ion* RCR123 3.7V

4год45хв

53,500cd (  Інтенсивність)

462м (  Максимальна Дальність)

 IPX-8, 2м (Вологозахист и Занурення)

1.5м (Ударостійкість)

ТУРБО ВИСОКИЙ СЕРЕДНІЙ МІН. ЧЕРВОНИЙ ЗЕЛЕНИЙ СИНІЙ 
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Так (Сумісна, але не може 
перезаряджатися)

Так (Сумісна, але не може 
перезаряджатися)

ПРИМІТКА:
Наведені вище дані були виміряні у відповідності з міжнародними стандартами випробування 
ліхтарів ANSI/NEMA FL1 з використанням Nitecore 1 x 18650 (3.7V, 3400mAh) і 2 x CR123 (3V, 
1700mAh) в лабораторних умовах. Реальні дані можуть відрізнятися в залежності від типу 
елементів живлення, індивідуальних особливостей застосування і факторів навколишнього 
середовища.

Інструкция по використанню
Встановлення елементів живлення
Встановіть 1х18650 або 2хCR123 як вказано 
на зображенні, позитивним (+) полюсом до 
голови ліхтаря.
Увага: Не направляйте промінь ліхтаря в 
очі людей або тварин.

Моментальне включення
Коли світло вимкнене, затисніть торцеву кнопку 
наполовину для включення моментального 
освітлення. Відпустіть кнопку для вимикання 
ліхтаря.

Включення/Виключення
Для включення MH27: натисніть торцеву кнопку повністю до клацання;
Для виключення MH27: ще раз натисніть торцеву кнопку повністю до клацання.

Рівні яскравості 
Коли MH27 включений, натискайте кнопку ВГОРУ      для перемикання режимів: Синій, 
Зелений, Червоний, Мінімальний, Середній, Високий, Турбо.
Коли MH27 включений, натискайте кнопку ВНИЗ       для перемикання режимів в зворотному 
порядку.

Миттєвий доступ до режиму Турбо
Коли MH27 включений, затисніть кнопку ВГОРУ     на одну секунду для включення режиму Турбо 
(1,000 люмен);
Когда MH27 вимкнений, затисніть кнопку ВГОРУ      , і натисніть торцеву кнопку повністю для 
включення режиму Турбо (1,000 люмен).

Миттєвий доступ до режиму червоного світла
Коли MH27 включений, затисніть кнопку ВНИЗ     на одну секунду для включення режиму 
червоного світла;
Когда MH27 вимкнений, затисніть кнопку ВНИЗ      , і натисніть торцеву кнопку повністю 
для включення режиму червоного світла.

Спеціальні режими (Строб/Маяк/SOS/
Поліцейський проблисковий маячок)
Коли MH27 включений, затисніть кнопки ВГОРУ і ВНИЗ одночасно           для включення 
режиму Строб.
В режимі Строб, натисніть кнопку ВГОРУ       для включення режиму Маяк, і натисніть ще раз для 
включення режиму SOS (режими НЕ переключаються циклічно). Натискайте кнопку ВНИЗ       
для перемикання режимів в зворотному порядку. В режимі Строб, натискайте кнопку ВНИЗ     
для перемикання між режимами Строб, синій/червоний поліцейський проблисковий маячок, 
червоний поліцейський проблисковий маячок, синій поліцейський проблисковий маячок (НЕ 
циклічно). Натискайте кнопку ВГОРУ       для перемикання режимів в зворотному порядку. Для 
виходу з спеціальних режимів натисніть кнопки ВГОРУ і ВНИЗ              одночасно. MH27 
включається в останньому використовуваному раніше режимі.
ПРИМІТКА: В MH27 присутня функція пам'яті режимів. Коли включений, запам'ятовується 
останній використовуваний режим яскравості і спеціальний режим (крім SOS і Маяк).

Зарядка
В MH27 присутня інтелектуальна функція зарядки. Включайте MH27, підключайте порт зарядки 
ліхтаря до USB джерела живлення (USB-адаптер, комп'ютер і др.) при допомозі USB-кабелю. 
Оптимальний час зарядки 18650 становить 6 годин.

1. Якщо зарядка проходить коректно, синій індикатор в 
бічних кнопках буде блимати 1 раз в 1.5 сек. Коли зарядка   
завершена, синій індикатор буде горіти постійно.
2.Якщо під час зарядки виникла проблема, MH27 
зупинить зарядку синій індикатор почне блимати швидко. 
Зазвичай це відбувається з-за пошкодженого або 
некоректно встановленого акумулятора.

Світлова Індикація
Коли ліхтар вимкнений, натисніть одночасно усі 3 кнопки для активації індикації заряду 
акумулятора. Світловий індикатор блиманням вкаже напругу елементів живлення (з 
точністю до ±0.1V). Наприклад, при заряді акумулятора 4.2V, світловий індикатор блимне 4 
рази, і після паузи 1.5 секунди блимне ще 2 рази. Різна напруга 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

NITECORE UKRAINE

Офіційний сайт: www.nitecore-ua.com 
Вконтакті: www.vk.com/nitecore_ukraine 
Facebook: www.facebook.com/NitecoreUkraineOfficial




