
TLR-1® GAME SPOTTER® ЛІХТАР ДЛЯ ВІДСЛІДКОВУВАННЯ ДИЧИНИ НА ВЕЛИКИХ 
ВІДСТАНЯХ ТА З МОЖЛИВІСТЮ КРІПЛЕННЯ ДО ПЛАНКИ 

Матеріал корпусу/Лінза: Механічно оброблений алюміній з анодованим покриттям; Некрихка 
полікарбонатна лінза з стійким до подряпин покриттям. 
Герметизована за допомогою О-подібного ущільнювального кільця. 

Розміри/Вага: Довжина зі стандартним перемикачем: 4,83 дюйма (12,27 см) 
Довжина з виносною кнопкою: 5,25 дюйма (13,34 см)  
Корпус Ширина: 1,44 дюйма (3,66 см)    
Діаметр головної частини: 2,20 дюйма (5,59 см)  
5,3 унції (150,3 грами) зі стандартним перемикачем та з батареями 
(входять до комплекту). 
5,6 унції (158,8 грами) з виносною кнопкою та з батареями (входять 
до комплекту). 

Джерело світла:    Технологія C4®LED, стійкість до ударів, строк служби - 50000 годин 
Потужність світлового променя:    Максимальна інтенсивність променю - 31000 кандел;  150 люмен, 

відстань дії променю - 350 метрів 
Глибокий параболічний рефлектор створює концентрований 
промінь з оптимальною периферійною освітленістю. 

ПЕРЕМИКАЧ: Стандартний перемикач: Двопозиційний перемикач без фіксації/з фіксацією положення  зручний для користування як правою, так і 
лівою рукою. 
Виносна кнопка: Двопозиційний перемикач без фіксації/з фіксацією положення та гніздо для підключення виносної кнопки. 

Час роботи:     Стабілізований час роботи - 1,75 годин. Транзисторний регулятор струму забезпечує стабільний рівень освітленості.  
Батарея :    Дві 3В літієві батареї типу CR123A (входять до комплекту) 
Характерні особливості:   • Світлодіод зеленого кольору у поєднанні з глибоким параболічним рефлектором утворює інтенсивний світловий 

промін, що забезпечує гарантовану ідентифікацію дичини,  зберігає можливість нічного бачення та не відлякуватиме 
дичину 
• Двопозиційний перемикач без фіксації/з фіксацією положення  зручний для користування як правою, так і лівою рукою (лише 
стандартний перемикач) 
• Модуль швидкого кріплення/фіксації надає можливість кріпити/знімати ліхтар однією рукою та уникати контакту з дульним зрізом 
стволу 
• Можливість безпосереднього кріплення до усіх планок типу MIL-STD-1913 (Picatinny) та зброї з планками типу Glock 
• Безпечно підходить до широкого асортименту зброї ; До комплекту входять кріплення для планок типу Glock, Picatinny, Beretta 90two, 
S&W 99 та S&W TSW 
• Ретельні випробування на ударостійкість в умовах бойової стрільби 
• Температурний режим: -40°F (40°С) до +120°F (76°С) 
• Ступінь захисту IPX7; водонепроникний на глибині до 1 метру протягом  30 хвилин 

Дозволи:   Більшість моделей відповідають застосовним директивам Європейського співтовариства. Обмежена довічна гарантія 

компанії Streamlight. 

Гарантія 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. 

Розроблено та зібрано в США 

 

 
 

 

Найменування 
UPC (універсальний 

товарний код) 

 

№ деталі 

До комплекту TLR-1 GAME SPOTTER STD входять кріплення для планок 1913 Picatinny. Літієві батареї. 
Блістер 

080926-69227-5 69227 

До комплекту TLR-1 GAME SPOTTER RMT входять кріплення для планок 1913 Picatinny, виносна кнопка та  

блок виносної кнопки: Літієві батареї. Блістер 
 

080926-69228-2 
 

69228 

 
 
 

 

 

http://www.streamlight.com/support


 
 

Найменування UPC (універсальний 
товарний код) 

№ деталі 

Вертикальна рукоятка з планкою - вертикальна передня рукоятка для будь-якої 

руки з механічно обробленого алюмінію з твердим анодованим покриттям з 

обладнаною планкою Picatinny та відсіком для приладдя 

 

080926-69114-8 
 

69114 

Виносна кнопка TLR, блок перемикача в зборі (Серія TLR-1/ Серія TLR-2) 080926-69130-2 69130 

Виносна кнопка TLR, блок перемикача в зборі з "Безпечним режимом ВИМК" (Серія TLR-
1/ Серія TLR-2) 

080926-69161-2 69161 

Виносна кнопка TLR, стрічковий перемикача зі штекером (Серія TLR-1/ Серія TLR-2) 

Прямий виносний стрічковий перемикач підходить до більшості рукояток під праву руку 
та іншого додаткового обладнання 

080926-69132-2 69132 

Виносна кнопка TLR, натискний перемикач зі штекером та спіральним шнуром (Серія 

TLR-1/ Серія TLR-2) Виносний перемикач зі спіральним шнуром для малої 

вогнепальної зброї забезпечує подовження шнуру шляхом його розтягування 

 

080926-69134-6 
 

69134 

Виносна кнопка TLR, натискний перемикач зі штекером, прямий (Серія TLR-1/ Серія 

TLR-2) Виносний перемикач для зброї з довгим стволом кріпиться до лицьової сторони 

планки за допомогою скоб, що поставляються в комплекті 

 

080926-69135-3 
 

69135 

Серія TLR-1/ Серія TLR-2, набір кріплень TLR - включає кріплення до планок типу Glock 
style, 1913 Picatinny, S&W 99/TSW, та Beretta 90two й інструменти для монтажу 

080926-69175-9 69175 

Кріплення 12 ga. Mag Tube Mount 080926-69901-4 69901 

Планка M-16/AR-15 080926-69902-1 69902 

Планка REM 870 080926-69906-9 69906 

Літієві батареї (2), упаковка 080926-85175-7 85175 

Літієві батареї (12), упаковка 080926-85177-1 85177 

Літієві батареї (400), упаковка 080926-85179-5 85179 
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Довжина шнуру  
8 дюймів (20 см) 

Усі виносні кнопки комплектуються  

монтажним приладдям 

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


Система кріплення GL (Standard) 

виглядає більш тонкою в порівнянні 

з кріпленням Picatinny. 

Кріплення Picatinny більш широке 

ніж система кріплення GL 

(Standard). 

Кріплення S&W має відмінну від 

інших кріплень форму. 

 

Сумісніcть з ліхтарями TLR 
КРІПЛЕННЯ 

 

Кріплення GL (Standard) підходять до планок Glock або “універсальних” планок. Вони мають поперечний паз 
шириною приблизно 5/32 дюйми. 

1913 (MIL-STD-1913 “Picatinny”) ТА 1913 Кріплення 1913 більш широке в порівняння зі стандартним кріпленням 
через те, що номінальна ширина пазів становить 0,206 дюйма. (Трішки більше ніж 3/16 дюйма). Стандартне 
кріплення підійде до планки Picatinny, але ліхтарик рухатиметься вперед-назад в результаті віддачі, якщо фіксатор 
не буде сильно затягнутим. Деякі види зброї з планкою Picatinny все ще вимагатимуть використання стандартного 
кріплення в залежності від конструкції самої планки. Ми визначимо такі кріплення окремо для кожного типу зброї 
після їх тестування. 
 

 

Колодка кріплень SMITH & WESSON ТА TSW/99 дещо більше випирає в задній частині в порівнянні з 
іншими кріпленнями. Вони призначені для планок, що мають нестандартну (досить коротку) відстань між 
пазом та спусковою скобою. 

Кріплення BERETTA 90two виглядає таким, ніби воно призначене для планки Picatinny, але розмір є іншим. 
Використовуйте кріплення 90two з ліхтарями TLR. 
Примітки: Не слід використовувати ліхтарі серії М з кріпленням 90two оскільки вони будуть відвалюватися в 
результаті віддачі.  



Перелік сумісної зброї 
 

 
BERETTA: 
Cx4 Storm (карабін/гвинтівка) – ліхтарі TLR підходять до кріплення 1913. 

 

Px4 Storm (пістолет) – ліхтарі TLR підходять до стандартного кріплення. 

ПРИМІТКИ Кріплення ліхтарів серії М є НАДЗВИЧАЙНО хитким. 

 

Vertec  - нове полімерне кріплення – 1913 
                 старе алюмінієве кріплення – GL (Standard). 

SP2022 -  полімерна рамка. Такі ж зауваження, що і для алюмінієвих рамок, 
ЗА ВИНЯТКОМ того, що полімерна рамка трохи товстіша і не має слідів від 
затискача оскільки відлита з матеріалу чорного кольору. Ліхтарі TLR 
підходять для PER SIG з кріпленням 1913. 

CZ: 
P-01  - повинно підходити до кріплення GL (Standard). (Не перевірялося; на 
основі подібної Європейської версії) 

SMITH & WESSON:  
На моделях TSW та 99 паз розташовується надто далеко для стандартного 
кріплення та вимагає використання спеціального кріплення S&W. Існує 
безліч різних моделей TSW, але оскільки маємо TSW З ПЛАНКОЮ, то 
використовується кріплення S&W.  
 
Автомат заряджання Smith & Wesson M&P вимагає використання кріплення 
Picatinny. 

FN: 
5,7 (з планкою типу Picatinny) - кріплення 1913. 

SIGMA – не підходить. 

GLOCK: 

Будь-яке з планками - кріплення GL (Standard) 

 
Не підходить для типів Glock, які НЕ обладнані заводськими планками.  
 
Після встановлення рамкової виносної кнопки на Glock з ліхтарем TLR-2 
скоріше за все вимагатиметься перевірка лазера пристрілкою нульової лінії 
прицілювання. 

ЗБРОЯ SPRINGFIELD: 
Operator (1911 з планкою) – кріплення Picatinny.  
 
 
 
XD (4 & 5 дюймові стволи) – кріплення GL (Standard). Не підходить для 3” 
стволів 

HK:  

USP (повнорозмірна) використовує наш перехідник HK 69085 з кріпленням 

GL (Standard).  
          (компактна) використовує наш перехідник HK 69091 з кріпленням GL 
(Standard). 
 
HK P2000 повинна обладнуватися планкою Picatinny. (НЕ ПЕРЕВІРЯЛОСЯ) 

WALTHER: 
99 - нові (моделі 2004 року), ПОВНОРОЗМІРНІ, практично подібні до S&W 
99 та використовують кріплення S&W. 
Більш старі моделі (не мають пазу поперек планки та бокові канавки 
ЗАКРИТІ з передньої сторони) не підходять для встановлення ліхтарів TLR. 

HK P30 - кріплення 1913.  

ПРИМІТКИ: Планка має несуттєвий нахил вниз від стволу. Це може 

призвести до складності виставлення лазеру на нуль на відстані меншій 

ніж 50 футів (15,24 метрів) в залежності від допустимих відхилень 

пістолета та лазера). 

99 Compact – не підходить. Надто коротка планка . 

KIMBER: 

TLE RLII (1911 з планкою) – кріплення Picatinny. 

 

RUGER: 
KP345 – кріплення GL (Standard). 

  SR-9 – кріплення  GL (Standard) 

P22 – не підходить. Нестандартна планка. 

SIG SAUER: 
GSR або 1911 з пласкою нижньою планкою - кріплення Picatinny. 

 

БУДЬ-ЯКА АЛЮМІНІЄВА РАМКА SIG З ОКРУГЛОЮ НИЖНЬОЮ 
ПЛАНКОЮ: В тому числі P220R, P229R, і т.д. Алюмінієва рамка SIG з 
округлою нижньою планкою не підходить до справжньої форми як 
кріплення 1913, так і кріплень загальних стандартів та може призвести до 
неправильної посадки. Ліхтарі TLR підійдуть до кріплення 1913, але 
ПРИЗВЕДУТЬ ДО ПОШКОДЖЕННЯ поверхні як зброї, так і ліхтаря.  
Фіксуючий гвинт повинен бути ТУГО ЗАТЯГНУТИМ. 

 

Більш сучасні моделі зброї Sig P обладнуються справжніми планками 
Picatinny.  Цей факт не перевірявся компанією Streamlight. 
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