
NPL30 Інструкція користувача 

 
Особливості 

• Працює на 4-x світлодіодах CREE XP-G3 потужністю 1200 люмен 
• Використовує оптичну лінзу TIR (Total Internal Reflection) для гладкого і м'якого розсіювання світла 
• Максимальна дальність променя 113 метрів та інтенсивність 3300 cd 
• Живиться від 2 х елементів живлення CR123A з часом роботи 1 години 45 хвилин 
• Вбудований модуль вдосконаленого регулювання температури (ATR) (патент No ZL201510534543.6) 
• Електронний захист від зворотноı̈ полярності 
• Режим STROBE використовує випадкову зміну частоти для посилення ефекту запаморочення нападника 
• Високоефективна схема постійного струму забезпечує стабільний вихід світла 
• Обладнаний рейковим кріпленням Picatinny для простоти монтажу ліхтаря 
• Виготовлений з алюмінієвого аерокосмічного сплаву 
• Твердоанодоване покриття військового класу HAIII  
• Водонепроникний та пилозахищений відповідно до IP66 
• Ударостійкість до 1 метра 

 
Характеристики 
Розміри: 81.47×37×35.6мм 
Вага: 97г 
 
Аксесуари 
Елемент живлення 2 x CR123A 
 
Сумісність 

 Тип Номінальна напруга Сумісність 
Звичайні літієві батарейки CR123A 3V Так (Сумісний) 

Літій-іонний акумулятор, що перезаряджається RCR123A 3.6V/3.7V Так (Сумісний) 
 
Технічні характеристики 
Використання 2 x CR123A: 

FL1 STANDARD Постійне світіння STROBE 

 1,200 люмен 1,200 люмен 

 1год 45хв ─ 

 113м ─ 

 3,300cd ─ 

 1м (Ударостійкість) 

 IP66 
Примітка: Викладені дані вимірюються відповідно до міжнародних стандартів тестування ліхтариків ANSI/PLATO 
FL 1-2019, використовуючи 2 літієві батарейки CR123A (1600 mAh) у лабораторних умовах. Дані можуть різнитися 
в реальному використанні через різне навантаження на елемент живлення або умов навколишнього середовища. 
 
 
 
 
 
 
 



Використання 2 x RCR123A: 
FL1 STANDARD Постійне світіння STROBE 

 1,200 люмен 1,200 люмен 

 45хв ─ 

 113м ─ 

 3,300cd ─ 

 1м (Ударостійкість) 

 IP66 
Примітка: Викладені дані вимірюються відповідно до міжнародних стандартів тестування ліхтариків ANSI/PLATO 
FL 1-2019, використовуючи 2 акумулятори RCR123A (650 mAh) у лабораторних умовах. Дані можуть різнитися в 
реальному використанні через різне навантаження на елемент живлення або умов навколишнього середовища. 
 
Інструкції з користування 
Встановлення елементів живлення 
Як показано, підніміть ковпачок або натисніть на 
гвинт на тильній стороні, щоб відкрити відсік для 
елементу живлення. Вставте елемент живлення 
відповідно до міток полярності та натисніть на 
ковпачок, щоб закрити відсік. 
Увага: 

• Виріб не працюватиме, якщо акумулятор 
(батареı̈) вставлені неправильно. 

• ОБЕРЕЖНО! Яскраве світло! Не дивіться у 
світло! Може бути небезпечним для очей. 

• Якщо ліхтар тривалий час зберігається або 
залишається невикористаним, вийміть усі 
батареı̈, щоб запобігти випадковій активаціı̈ 
або витоку акумулятора. 

• Не відкручуйте гвинт на задній панелі, оскільки відсік для елемента живлення не буде закритий належним 
чином. 

 
Кріплення 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Завжди переконайтеся, що ваша вогнепальна зброя чиста та розряджена перед 
монтажем/демонтажем виробу або заміною елемента живлення 

Відкрутіть кріпильний гвинт проти годинниковоı̈ стрілки.

 

Зіставте стопор з канавкою рейки. 



 
Затягніть гвинт за годинниковою стрілкою. 
 
Тактичне миттєве увімкнення 
Натисніть і утримуйте будь-яку кнопку живлення, щоб на мить увімкнути світло. Відпустіть, щоб вимкнути його. 
 
Включення/Виключення 
Включення: Коли світло вимкнено, натисніть будь-яку кнопку живлення, щоб увімкнути його. 
Виключення: Коли світло ввімкнене, натисніть будь-яку кнопку живлення, щоб вимкнути його. 
 
Режим СТРОБ 
Коли світло увімкнене/вимкнене, тричі натисніть будь-яку кнопку живлення, щоб отримати доступ до режиму 
СТРОБ. Коли режим СТРОБ увімкнений, натисніть будь-яку кнопку живлення, щоб вимкнути світло. 
 
ATR (Вдосконалене регулювання температури) 
Вбудована технологія ATR регулює потужність NPL30 відповідно до робочих умов та навколишнього середовища 
для підтримки оптимальних показників працездатності. 
 
Увага! 
Завжди переконайтеся, що ваша вогнепальна зброя чиста та вивантажена, перш ніж встановлювати/демонтувати 
виріб або міняти елемент живлення. 
Завжди дотримуйтесь правил техніки безпеки під час експлуатаціı̈ вогнепальноı̈ зброı̈, щоб уникнути випадковоı̈ 
шкоди особистому здоров’ю чи майну. 
ОБЕРЕЖНО! Яскраве світло! Не дивіться у світло! Може бути небезпечним для очей. 
Завжди демонтуйте виріб під час обслуговування вогнепальноı̈ зброı̈. 
Якщо виріб не використовується, вийміть елемент живлення, щоб запобігти витоку або випадковій активаціı̈. 
 
Заміна елементів живлення 
Елементи живлення слід замінювати, коли через низьку потужність вироблене світло здається тьмяним. 
Примітка: Завжди переконайтесь, що ваша вогнепальна зброя чиста та вивантажена, перш ніж міняти елемент 
живлення. 


