Návod pro montáž setu světlovodných mířidel ke zbrani Sa vz.58
K montáži a demontáži budete potřebovat klíč mušky ze soupravy čištění, posuvné měřítko, vteřinové lepidlo nebo
barvu pro zakápnutí nastavení pozice mušky. Nejprve posuvným měřítkem změřte výšku vrcholu mušky na své
zbrani, údaj si zapište. Klíčem mušky povolíte a vyšroubujete mušku, a na její místo našroubujete rukou nebo
pomocí klíče mušky, mušku se světlovodným vláknem. Původní muška šla vyšroubovat s větším odporem, než jde
nová muška zašroubovat, což je ale normální stav. Světlovodnou mušku našroubujete tak, aby její vrchol byl ve
stejné výšce jako změřený vrchol původní mušky, vrcholem se
rozumí horní kovová hrana mušky, nikoliv světlovodné vlákno. Až
výška mušky před a po montáži bude stejná a zároveň její optické
vlákno bude ve směru vodorovném s hlavní, vezmete lepidlo nebo
barvu a mušku zafixujete, potom necháte dobře zaschnout. V další
fázi budete demontovat plátek hledí s posuvným jezdcem nastavení
výšky. Hrot klíče mušky použijete pro zatlačení listové pružiny v
místech předních pacek plátku hledí, respektive mezi nimi. Toto
listové pero pod plátkem hledí musíte pořádně zatlačit tak, aby
došlo k uvolnění plátku hledí ve směru dozadu k pažbě. Opačným
postupem provedete opětovnou montáž nového plátku hledí. Pokud
jste se alespoň občas drželi návodu, máte nainstalovaný světlovodný set, který slouží k rychlejšímu zamíření i ve
snížených optických podmínkách. Hmotnost 15,8 g + 2 g. Materiál ocel.
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