
УКРАЇНСЬКА 
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДЛЯ ЛІХТАРЯ КОМПАНІЇ STREAMLIGHT SURVIVOR® 
Дякуємо за вибір ліхтаря Survivor - дійсно чудового портативного ліхтаря. Як і у випадку з будь-яким прецизійним інструментом, розумний догляд і обслуговування даного 
продукту забезпечить роки надійної служби. Будь ласка, прочитайте цю інструкцію перед використанням Вашого ліхтаря Survivor. В даному документі викладені важливі інструкції 

з техніки безпеки та експлуатації ліхтаря і його слід зберігати для можливого подальшого використання. Перед першим використанням ліхтар необхідно 
зарядити. 
Ліхтар Survivor*1 підходить для використання в безпечних місцях і наступних небезпечних зонах*: 
 
Маркування на продукції типу Div. 1: Class I Div. 1 Groups C & D Temp Code (температурний клас) T3C (лише США) 

Class I Div. 2 Groups A, B, C, D Temp Code (температурний клас) T3C 
Class II Div. 2 Groups C & D Class III Temp Code (температурний клас) T6 

Для зони 1 FTZU 04 ATEX 0353X 
C € © I I 2 G  EExeibllBT3 

Для зони 2 FTZU 04 ATEX 0179 
C € © I I 3 G  EEx nL IIC T3  
C € ©  II3DT80X 

Маркування на продукції у вигляді Div. 2: Class I Div. 2 Groups A, B, C, D Temp Code (температурний клас)  T2  
Class II Div. 2 Groups C & D Class III Temp Code (температурний клас)  T4 

*Див. маркування на продукції для отримання конкретних даних про Ваш пристрій. 
 
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 
A. ЗБЕРІГАЙТЕ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ. Даний документ містить важливі інструкції з техніки безпеки та експлуатації Вашого ліхтаря Survivor  та зарядного 

пристрою. 
B. Перед використанням зарядного пристрою прочитайте всі інструкції та попереджувальні написи на зарядному пристрої. 
C. Не використовуйте шнур не за призначенням. Ніколи не переносьте зарядний пристрій за шнур і не смикайте за шнур для його відключення від розетки. 
D. Підключайте зарядний пристрій безпосередньо до електричної розетки. Не використовуйте подовжувач.  
E. Ніколи не використовуйте пошкоджений зарядний пристрій. Негайно проводьте заміну пошкодженого шнура або штепсельної вилки.  
F. Не кладіть металеві предмети на зарядні термінали, розташовані у адаптері зарядного пристрою. Хоча не існує жодної небезпеки ураження електричним струмом, така дія 

може призвести до травм опікового характеру. 
G. Зніміть ліхтар Survivor з адаптера зарядного пристрою перед виконанням процедур його очищення або технічного обслуговування. Не намагайтеся ремонтувати пристрій 

або зарядний пристрій самостійно. Відправте його до спеціалізованого сервісного центру або поверніть його на завод.  
H. Використовуйте лише блок батарей компанії Streamlight №90337 (Div/Zone 1) або №90338 (Div/Zone 2) або №90130 (Zone 2). Дозволи на використання ліхтаря в небезпечних 

зонах дійсні лише у разі використання відповідних батарей компанії Streamlight . Дивіться етикетку з інформацією про продукт для визначення конкретної необхідної батареї 
для вашого ліхтаря. Не відкривайте батарею, не кидайте у вогонь або не допускайте короткого замикання - може призвести до виникнення пожежі, вибуху, витоку або 
нагрівання, що може стати причиною травмування. 

I. З екстремальних умов використання ліхтаря або температурних умов може статися невеликий витік рідини з елементів батареї. Це не обов'язково свідчить про несправність. 
У разі розгерметизації корпусу і потрапляння витоку на шкіру: 

1. Негайно промийте місце потрапляння витоку на шкіру водою з милом. 
2. Нейтралізуйте дію речовини за допомогою слабкої кислоти, такої як лимонний сік або оцет. 
3. У разі потрапляння акумуляторної рідини в очі, промийте їх чистою водою протягом як мінімум десяти (10) хвилин і негайно зверніться до лікаря. 
(Медична примітка: Рідина являє собою 25 -35% розчин гідроксиду калію.) 

J. Не заряджайте ліхтар у потенційно небезпечних місцях. 
K. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Ксенонова лампа ліхтаря Survivor перебуває під тиском. Під час її заміни рекомендується вдягати захисні окуляри. Лампа дуже нагрівається. Не торкайтеся 

до лампи протягом її роботи голими пальцями. Використовуйте лише вузли ламп в зборі № 90320 (Div. 1/Zone 1) або 90314 (Div. 1/Zone 2). Дозволи на використання ліхтаря 
у вибухонебезпечних місцях дійсні лише у разі використання відповідних вузлів ламп компанії Streamlight. 

Дивіться етикетку з інформацією про продукт для отримання відомостей про необхідні лампи для вашого ліхтаря. 
L. Не намагайтеся відремонтувати або проводити заміну компонентів у потенційно небезпечних місцях.  

 
ОПИС ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ ТА ЙОГО МОНТАЖ 

Існує два основні варіанти зарядних пристроїв, ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ ШВИДКОЇ ЗАРЯДКИ [перезарядка протягом 1 (однієї) години] і СТАНДАРТНІ ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ [десять 
(10) годин перезарядки], ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ ШВИДКОЇ ЗАРЯДКИ оснащені або кабелем живлення від постійного струму або трансформатором змінного струму під'єднаного 
безпосередньо до системи розвантаження натягу на корпусі зарядного пристрою. СТАНДАРТНІ ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ комплектуються чотирма (4) взаємозамінними шнурами 
живлення від джерела змінного і постійного струму, які забезпечують їх підключення до різних джерел живлення постійного і змінного струму. Шнури з живленням від джерела 
змінного струму оснащені штекером для підключення до настінного зарядного пристрою. Усі зарядні пристрої типу PiggyBack проводять зарядку запасних батарей лише в 
звичному режимі. 
ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ ШВИДКОЇ ЗАРЯДКИ     ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ ТИПУ PIGGYBACK* 
№90011 120В змінного струму 60 Гц      №90111 змінного струму 120В 60 Гц 
№90012 постійного струму №1 12В постійного струму з перехідником для  №90112 постійного струму №1 12В постійного струму з перехідником для 
прикурювача  прикурювача 
№90013 постійного струму №2 12В постійного струму шнур для  №90113 постійного стурму №2 12В постійного струму шнур для 
безпосереднього підключення безпосереднього підключення 

 
ВСТАНОВЛЕННЯ НА ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ 
ВАЖЛИВО: Перед виконанням електричних з'єднань в транспортному засобі, завжди пам'ятайте, що коротке замикання автомобільної акумуляторної батарея може легко 
призвести до виникнення пожежі. Усі з'єднання виконуйте з використанням ізольованих перехідників або інших з'єднувальних елементів, призначених для виконання  таких видів 
робіт. 
 
Швидка зарядка з живленням від джерела постійного струму 
Для забезпечення максимального терміну служби акумуляторної батареї ліхтаря, підключайте зарядний пристрій з живленням від джерела постійного струму безпосередньо до 
батареї автомобіля напругою 12В або до некомутованого виходу замка запалювання. Це дозволить звести до мінімуму непотрібні цикли зарядки, які будуть виникати протягом 
кожного вмикання замка запалювання. ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ ШВИДКОЇ ЗАРЯДКИ З ЖИВЛЕННЯМ ВІД ДЖЕРЕЛА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ здійснюють зарядку акумуляторної 
батареї прискорено, але практично не використовують енергії після заряду батареї. 
Зарядний пристрій з живленням від джерела постійного струму № 1 (від прикурювача) пропонується для тих, хто хоче швидко забезпечити  швидку зарядку ліхтаря в 
транспортному засобі, але не бажає встановлення такого зарядного пристрою на постійній основі. У разі можливості, використовуйте гніздо прикурювача, яке підключене до замка 
запалювання без процесу його знеструмлення. 
Зарядний пристрій з живленням від джерела постійного струму №2 (безпосереднього під'єднання) пропонується для тих, хто хоче постійно монтувати ліхтар Survivor в 
транспортному засобі. Під'єднайте дроти до акумуляторної батареї транспортного засобу або до некомутованого виходу замка запалювання через запобіжник номіналом в 5 
ампер; краще  інерційного типу. 
Під'єднання декількох пристроїв з живленням від джерела постійного струму №2 повинно здійснюватися відповідно до описаної вище процедури, але з використанням окремих 
запобіжників для кожного ліхтаря. 
Системи ШВИДКОЇ ЗАРЯДКИ З ЖИВЛЕННЯМ ВІД ДЖЕРЕЛА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ не споживають енергії у разі відключення ліхтаря від зарядного пристрою. 
 
Стандартний зарядний пристрій з живленням від джерела постійного струму 
Цей зарядний пристрій пропонується для тих, хто не має жодних вимог стосовно швидкої зарядки. Він доступний з двома (2) шнурами під'єднання: до гнізда прикурювача або 
шнур безпосереднього підєднання до джерела живлення. Зарядний пристрій може бути підключений безпосередньо до акумуляторної батареї транспортного засобу або до 
некомутованого виходу замка запалювання, якщо автомобіль експлуатується не кожен день. У разі якщо транспортний засіб не використовується протягом довших періодів часу, 
ніж декілька днів, або якщо планується встановлення на автомобіль декількох джерела споживання енергії, зарядний пристрій(ої)  повинен бути підключений до комутованого 
виходу замка запалювання або головного вимикача електроживлення; акумуляторна батарея автомобіля також може бути підключена до додаткової системи зарядки. 



Кожен зарядний пристрій має бути підключений через запобіжник номіналом в 1 ампер; краще інерційного типу. Система з декількох пристроїв повинна передбачати 
встановлення окремих запобіжників для кожного зарядного пристрою. Кожен СТАНДАРТНИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ з підключеним ліхтарем постійно споживає приблизно 0,2 
ампери в той час як зарядний пристрій без підключеного ліхтаря не споживатиме енергії. Стандартні зарядні пристрої типу PiggyBack споживають до 0,4A. 
 
Поляризація автомобіля 
Шасі більшості автомобілів має негативну полярність. У цьому випадку, смугастий дріт зарядного пристрою повинен бути підключений до виходу запобіжника. Немаркованих 
негативний дріт повинен бути підключений до шасі транспортного засобу. 
Якщо шасі транспортного засобу має позитивну полярність, смугастий дріт зарядного пристрою повинен бути підключений до шасі, а немаркований дріт повинен під'єднуватися 
до виходу запобіжника. 
 
ЗАРЯДКА ТА ВИКОРИСТАННЯ ЛІХТАРЯ 
Перед використанням ліхтар необхідно повністю зарядити. Для досягнення повної ємності акумуляторної батареї вимагається декілька циклів заряду і розряду. Конструкція 
ліхтаря Survivor  передбачає можливість його постійної підзарядки між періодами використанням. Це гарантуватиме постійну готовність ліхтаря для використання. 

 
Зарядні пристрої швидкої зарядки 
Після встановлення ліхтаря на зарядний пристрій загориться червоний індикатор зарядки, що вказуватиме на початок процесу швидкої зарядки. Після завершення зарядки 
(година або менше) індикатор червоного кольору перестане світитися з подальшою активацією індикатора зеленого кольору. В подальшому акумуляторна батарея перебуватиме 
в режимі капельної зарядки протягом всього часу підєднання зарядного пристрою до джерела живлення. Обидва індикатори повинні погаснути уразі від'єднання ліхтаря від 
зарядного пристрою. Повторне встановлення ліхтаря на зарядний пристрій розпочне новий цикл заряду. 
Кращий термін служби акумуляторної батареї досягатиметься у разі здійснення швидкої зарядки акумулятора за помірних температур. Швидка зарядка за низьких температурних 
показників може призвести до невідворотної втрати певної ємності акумуляторної батареї. З цієї причини ПРИСТРІЙ ШВИДКОЇ ЗАРЯДКИ ВІД ДЖЕРЕЛА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ 
оснащений системою вимірювання температури, яка автоматично відрегулює струм для здійснення заряду акумуляторної батареї за низьких температурних показників. 
Найоптимальніша робота цієї системи забезпечується у разі температурних показників зарядного пристрою та ліхтаря на приблизно однакових рівнях. Уникайте встановлення 
ліхтаря Survivor, що використовувався за холодних температурних умов, такий як 40°F (4°C) або нижче, на теплий зарядний пристрій. Дайте можливість нагрітися ліхтареві 
Survivor впродовж приблизно півгодини, перш ніж встановити його на зарядний пристрій. Якщо температура ліхтаря і зарядного пристрою є нижчою за 40°F (4°C), індикатори 
заряду не горітимуть доки температура системи не підвищиться. 
 
Стандартний зарядний пристрій 
Після встановлення ліхтаря на зарядний пристрій загориться червоний індикатор зарядки, що вказуватиме на початок стандартного  процесу зарядки. Процес зарядки триватиме 
протягом усього часу під'єднання зарядного пристрою до джерела живлення. Ліхтар може безперервно заряджатися у стандартному зарядному пристрої за будь-яких 
температурних показників вище 0°F (-17°С). Індикатор згасне у разі від'єднання від зарядного пристрою. 
 
Зарядний пристрій типу PiggyBack 
Після встановлення ліхтаря на зарядний пристрій загориться червоний індикатор зарядки, що вказуватиме на початок стандартного  процесу зарядки. Процес зарядки триватиме 
протягом усього часу під'єднання зарядного пристрою до джерела живлення. Батарея може безперервно заряджатися на зарядному пристрої типу PiggyBack за будь-яких 
температурних показників вище вимог відповідно до стандарту CTF. Індикатор повинен погаснути у разі від'єднання ліхтаря від зарядного пристрою. 
 
Порядок використання ліхтаря 
Ліхтар може вільно використовуватися після його зарядки. У разі можливості, уникайте експлуатації батареї до низького рівня яскравості лампи. Не існує жодної необхідності у 
регулярній розрядці батареї або стиранні "пам'яті" батареї. Цей ефект виникає рідко і лише за особливих умов. 
Перемикач знаходиться у верхній частині ліхтаря. Поверніть важіль перемикача в напрямку фронтальної частини ліхтаря для його вмикання та до задньої частини для його 
вимикання. 
Для використання ліхтаря без рук просто зачепіть або закріпіть ліхтар за допомогою скоби на кишені, поясному ремені або ремінці або використовуючи конструктивний отвір для 
кріплення його до ременю за допомогою кільця. 
 
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
Очищення 
Очищення ліхтаря здійснюйте з використанням м'якого мила і теплої води. Уникайте використання сильно діючих миючих засобів, абразивних матеріалів та розчинників, які 
можуть пошкодити пластик. Для збереження характеристик ліхтаря завжди тримайте лінзу чистою. Ліхтар, акумуляторна батарея і зарядний пристрій можна довгостроково 
зберігати в прохолодному, сухому місці до п'яти (5) років без заподіяння шкоди компонентам. 
 
Заміна лампи 
Вузол лампи в зборі може бути легко замінений. Перевірте інформацію про відповідну заміну запасних частин з даними наведеними  на етикетці продукту. Використовуйте лише 
модулі ламп № 90320 (Div. 1) або 90314 для Div. 2 (див. попереджувальні символи). Переконайтеся, що перемикач знаходиться в положенні "вимкнено". Якщо лампа ще гаряча 
дайте можливість їй охолонути. Відкрутіть кришку головної частини ліхтаря. Від'єднайте від ліхтаря вузол лампи в зборі . 
Вставте новий вузол лампи в зборі прямо в корпус, дотримуючись обережності, щоб не погнути контакти або штекери лампи. Проводьте операції з обережністю, щоб уникнути 
контакту з поверхнею лампи. Рекомендується використовувати рукавички або чистий клаптик тканини при установці нового вузла лампи в зборі. Встановіть кришку головної 
частини; для отримання оптимального фокусу променя слід провести відповідні регулювання. Не докладайте зайвих зусиль під час затягування. Ліхтар Survivor знову готовий до 
використання. 
 
Заміна блоку батарей 
Блок акумуляторних батарей ліхтаря Survivor передбачає від 500 до 1000 повних циклів зарядки / розрядки. У разі використання нового акумулятора він повинен забезпечувати 
від 90 до 100 хвилин безперервної роботи, краще з переривчастим режимом його використанням. Якщо характеристики ліхтаря значно знижуються з часом або в результаті його 
використання, ви можете провести заміну акумуляторної батареї. 
Для заміни батареї; від'єднайте фіксатор або, для пристроїв класу Div. 1, вийміть два штифта з нержавіючої сталі, в нижній частині ліхтаря. Штифти можуть бути витіснені на 
відстань у 0.090 дюйма шляхом натискання на них. Сили рук під час натискання на штифт і колодку ліхтаря, як правило, вистачить для їх видалення. Відкрийте або від'єднайте 
колодку ліхтаря, звертаючи увагу на її орієнтацію відносно акумуляторної батареї. Стара батарея легко випаде з корпусу. Тепер можна вставити новий блок батарей. Батарею 
можна вставити лиши однією стороною; кришка ліхтаря закриється лише у разі правильної орієнтації батареї. Не докладайте зусиль під час закривання основи ліхтаря. Щільно 
утримуючи основу акумуляторної батареї на місці її кріплення до корпусу, переведіть фіксатор у закрите положення або вставте штифти в їх отвори до самого кінця. Не забувайте 
використовувати лише блоки акумуляторних батарей компанії Streamlight № 90338 (Div./Zone 2) або 90337 (Div./Zone 1). Див. інформацію про специфікацію акумуляторних 
батарей для вашого продукту на етикетці вашого пристрою (див. попередження).  

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Переконайтеся, що Ви використовуєте оригінальні запасні частини Streamlight*1. Ліхтар Survivor має дозвіл на використання в небезпечних умовах лише з 

лампами та блоками батарей компанії Streamlight.  Важливо: Для забезпечення безпеки і надійності продукції, ремонт за виключенням заміни лампи або батареї повинен 
здійснюватися на заводі компанії Streamlight. Завжди використовуйте затверджені запасні частини компанії Streamlight, використання інших компонентів може анулювати 
гарантійні дозволи. ПРИМІТКИ: Акумуляторна батарея, що міститься в цьому продукті підлягає вторинній переробці. В кінці терміну її корисного використання, відповідно до різних 
державних законів і законів штату, може бути незаконним викидати таку батарею разом комунально-побутовими відходами. Перевірте таку інформацію в органах місцевої влади 
щодо належної утилізації твердих відходів у вашому регіоні. 

 
ОБМЕЖЕНА ДОВІЧНА ГАРАНТІЯ КОМПАНІЇ STREAMLIGHT® 
Компанія Streamlight гарантує, що даний виріб не матиме дефектів протягом усього терміну служби. Ми відремонтуємо, проведемо заміну або відшкодуємо 
вартість покупки, за вашим вибором, будь-якого продукту компанії Streamlight, що не працює або зламається протягом усього терміну його використання. 
Звичайно, ця обмежена довічна гарантія виключає випадки неправильного використання ліхтаря, акумулятори та зарядні пристрої. Акумуляторні батареї 
та зарядні пристрої мають один (1) рік гарантії з підтвердженням покупки. 
Будь ласка, відправте ваш ліхтар компанії Streamlight на наш завод, щоб використати переваги даної гарантії. Перейдіть на сторінку www.streamlight.com 
для з'ясування місця розташування найближчого до вас авторизованого сервісного центру компанії Streamlight. 
 

 

http://www.streamlight.com/


Реєстрація продукту 
Для реєстрації Вашої продукції, перейдіть на сторінку www.streamlight.com/support/ протягом (10) днів з моменту його придбання. Зберігайте Вашу квитанцію 
або будь-яке інше підтвердження покупки. 
У випадку припинення роботи Вашого ліхтаря компанії Streamlight, звертайтеся до найближчого авторизованого сервісного центру або 
безпосередньо на завод за телефоном (610) 631-0600 або (800) 523-7488. 
 
 

ВАЖЛИВО - Переконайтеся, що Ви використовуєте оригінальні запасні частини Streamlight®. 
РЕЄСТРАЦІЯ ПРОДУКТУ: Для реєстрації продукту перейдіть на сторінку www.streamlight.com (реєстрація продукту в онлайн режимі). Зберігайте Вашу квитанцію або будь-яке інше 
підтвердження покупки. 
ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ: Продукція компанії Streamlight в якості портативного джерела світла призначена для використання в режимі високої інтенсивності, для використання 
у важких умовах експлуатації та з можливість перезаряджання акумуляторної батареї. Особливо не рекомендується виробником використання продукції компанії Streamlight для 
будь-яких інших цілей, аніж джерело світла. 
Акумуляторна батарея, що міститься в цьому продукті підлягає вторинній переробці. В кінці терміну її корисного використання,  
відповідно до різних державних законів і законів штату, може бути незаконним викидати таку батарею разом комунально-побутовими відходами. Перевірте таку інформацію в 

органах місцевої влади щодо належної утилізації твердих відходів у вашому регіоні. 
  

http://www.streamlight.com/support/
http://www.streamlight.com/


Запасні частини 

Номер 
найменування Кількість Номер деталі Опис 

  900145 Кришка головної частини в зборі; лише Div 1 
*1 1 900330 Кришка головної частини в зборі; Div 2, Zone 1 & 2 
*2 1 90314 Вузол лампи в зборі; Div 2, Zone 2 

  90320 Вузол лампи в зборі; Div 1 

  900554 Вузол лампи  в зборі; Zone 1 

3 2 900044 0-подібне ущільнювальне кільце, передній ободок ліхтаря та корпус 
** 4 2 900042 Штифт батареї 
*6 1 90338 Блок батарей в зборі; Div 2 

  90337 Блок батарей в зборі; Div 1, Zone 1 

  90130 Блок батарей в зборі; Zone 2 

*5  903039 Колодка в зборі з фіксатором; Div 2, Zone 2 

  903039 -1 Колодка в зборі; Div 1, Zone 1 

7 2 900046 Шуруп, корпусу 
8 2 900038 Пружина, контактна площадка батареї 
9 2 900022 Контакт, перемикача 
10   Не дост. 

11   Не дост. 

12   Не дост. 

13 1 900026 Перемикач 
14 1 900043 0-подібне ущільнювальне кільце, перемикача 
15 1 900310 Штифт 
16 1 900307 Скоба 
17 1 900309 Пружина подвійного скручування 
18 2 900047 Шуруп, скоби 
19 1 900308 Петля скоби 

*Деталі не є взаємозамінними. Використання невідповідних деталей поставить під загрозу безпечне використання продукту і призведе до невідповідності з вимогами існуючих дозволів. Перевіряйте маркування продукту для правильного підбору лампи та батареї. 
**1 контакт необхідний лише для ліхтарів моделей Survivor Div. 2 та Zone 2. 
 

 




