
 

 
Інструкція з експлуатації 

 

УКРАЇНСЬКА 

Дякуємо за вибір світлодіодного ліхтаря Siege компанії Streamlight.  

Характерні особливості: 
• Використання у вертикальному положенні або в якості верхнього освітлення 
• D-подібні дуги у верхній і нижній частинах ліхтаря для його підвішування в перевернутому або у вертикальному положенні 
• Ергономічна ручка, що дозволяє підвішувати ліхтар за будь-який виступ або перемичку; Передбачає фіксоване 

положення в вертикальному або похідному положенні 
• М'яке, рівномірне кругове освітлення 
• Знімний ковпак; Ліхтар може використовуватися з та без нього 
• Не потопає у разі його використання з ковпаком 
• Занурена кнопка вмикання запобігає випадковому спрацьовуванню 
• Червоний світлодіод використовується для збереження енергії в нічному режимі  
• Індикатор рівня заряду батареї 
• Кришка батарейного відсіку, що дозволяє проводити просту заміну батарей 
 

 

Обережно: Світлодіодне випромінювання (RG-2) - не наводьте промінь в очі. Може бути 

шкідливий для очей. 

 

Інструкція з експлуатації ліхтаря Siege  
1. Заміна батареї 

a. Утримуючи ліхтар за корпус поверніть нижню кришку проти годинникової стрілки приблизно на 1/8 обороту. Потягніть за кришку. 
b. Вставте три батареї типу D відповідно до схеми, нанесеної на стінці кожної порожнини відсіку для батарей. 
c. Зіставте центральну направляючу корпуса з гніздом на кришці. Натисніть на кришку при одночасному її обертанні за годинниковою 

стрілкою для її фіксації на місце. Ви почуєте клацання після входження замка у зачеплення. 
2. Функції ліхтаря 

a. Режими потужності білого світлодіода = Високий, Середній, Низький та вимкнено 
b. Режими потужності червоного світлодіода = Високий, режим SOS та вимкнено 
Для зміни кольору освітлення (променю) з білого на червоний або з червоного на білий натисніть 
та утримуйте кнопку вмикання/вимикання протягом двох секунд, до моменту зміни кольору. 
Відпустіть кнопку. 
Перемикання режимів потужності: Натискання кнопки протягом 1,5 секунди після останнього натискання кнопки призведе до зміни 

режиму освітлення. 
 

 Ви можете послідовно переходити через усі рівні освітлення з наступним вимиканням ліхтаря. 



Інструкція з експлуатації 

ПРИМІТКИ: У разі якщо ви натискатиме кнопку більше ніж через дві секунди 
наступне натискання кнопки призведе до вимикання ліхтаря. 

3. Від'єднання зовнішнього ковпака 
a. Утримуючи ліхтар за корпус поверніть ковпак проти годинникової стрілки приблизно на 1/4 обороту. Потягніть за ковпак. 
b. Для встановлення ковпака розмістіть основу ковпака в гніздо ліхтаря. Злегка натисніть на кавпак під час його обертання за 

годинниковою стрілкою. Виступи ковпака увійдуть у фіксуючі виступи корпусу. Ви почуєте і відчуєте клацання, коли ковпак 

зафіксується на своєму місці 
4. D-подібні підпружинені дуги - для встановлення D-подібних дуг у вертикальне положенні піддіньте їх пальцем . D-подібні дуги 

оснащені пружинами, що допомагають ховати їх у притиснутому до ліхтаря положенні й не заважати, у разі відсутності потреби їх 

використання. 
Вимірювач рівня потужності батареї- кнопка ліхтаря підсвічується світлодіодами. Колір індикатора рівня заряду батареї змінюється від 

зеленого, до жовтого, до червоного під час розряджання батареї, після чого починає блимати червоним світлом, що свідчить про повне 

розрядження батареї. 

 

 

Обмежена довічна гарантія компанії Streamlight 
Компанія Streamlight гарантує, що даний виріб не матиме дефектів протягом усього терміну експлуатації за винятком батарей і лампочок, неправильного 

використання та нормального зносу. Ми відремонтуємо, замінимо або відшкодуємо вартість даного продукту якщо ми визначимо такий виріб бракованим. 

Ця обмежена довічна гарантія виключає також акумуляторні батареї, зарядні пристрої, перемикачі та електроніку, які мають гарантію на 2 роки з моменту 

підтвердженої покупки. ЦЕ ЄДИНА ГАРАНТІЯ, ПЕРЕДБАЧЕНА АБО УМОВНА, ЩО ВКЛЮЧАЄ БУДЬ-ЯКУ ГАРАНТІЮ ТОВАРНОЇ ЯКОСТІ АБО 

ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ. ВИПАДКОВІ, НЕПРЯМІ ЧИ ОСОБЛИВІ ПОШКОДЖЕННЯ БЕЗПЕРЕЧНО ВІДХИЛЯЮТЬСЯ ЗА ВИНЯТКОМ 

ВИПАДКІВ КОЛИ ТАКІ ОБМЕЖЕННЯ ЗАБОРОНЕНІ ЗАКОНОМ.. Ви можете мати інші певні юридичні права, які змінюються в залежності від юрисдикції. 
 

Перейдіть на сторінку www.streamlight.com/support  для отримання повної копії гарантії, а також інформації про реєстрацію продукту та 

місцезнаходження авторизованих сервісних центрів.. Зберігайте Вашу квитанцію для підтвердження покупки. 
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