Montáž a použití kolimátoru Pilad 1X42

Děkujeme Vám za zakoupení výrobku.
Klasifikace: Výrobek není hlavní částí zbraně a z hlediska zákonů České republiky není jeho prodej v tuzemsku a
v zahraničí nijak regulován. Určeno pro všechny modely zbraní, vybavených weaver lištou nebo Picatinny lištou
Kolimátor VOMZ Pilad P1x42 Weaver
Výrobek ruské firmy VOMZ / BOM3 ( Вологодский Оптико-Механический Завод).
Otevřený kolimátor pro lovecké a sportovní zbraně, ideální pro střelbu na cíle v pohybu.
Snadné ovládání pouze dvěma tlačítky.Přední levé tlačítko- dlouhý stisk je zapnutí nebo vypnutí.
Tři volitelné záměrné znaky: bod / T / T s bodem. Dlouhý stisk, předního pravé tlačítko.
Devět úrovní jasu záměrného znaku s pamětí poslední navolené. Krátké stisky předního levého nebo pravého
tlačítka.
Napájení kolimátoru na 1ks baterie CR2032,snadná výměna baterie.
Automatické vypnutí kolimátoru po 30 minutách.
Pevná a odolná konstrukce,tělo vyrobeno z jednoho kusu hliníkové slitiny,barva černá.
Integrovaná montáž pro rybinovou lištu o šířce 8mm až 14mm.
Stránky výrobce : http://pilad-vomz.ru/
Technické parametry :
zvětšení...1x
oční reliéf...neomezený
zorný úhel...neomezený
velikost záměrného znaku typu bod... cca 3 MOA (10cm ve 100m)
krok rektifikace...3cm/100m
rozsah vertikální rektifikace...150cm/100m
rozsah horizontální rektifikace...360cm/100m
barva záměrného znaku...červená
napájení...3V / 1ks baterie CR2032
výdrž baterie...70 hodin nepřetržitého provozu
provozní teplota...- 40/+50 °C
rozměry okénka...34x26mm
rozměry kolimátoru...délka 82mm x výška 58mm x šířka 38mm
hmotnost ...160g.
Údržba: Po střelbě otřete kovové součásti suchým hadrem, při znečištění průhledového skla použijte jemný
hadřík pro čištění skla, nebo čistý líh a vatu na špejli

Montáž:
Před samotným použitím kolimátoru ho vybavíme přiloženou baterií. Použijeme plochý šroubovák k otevření
krytky baterie, baterii vložíme na střed odšroubovaného víka, kde je instalován malý magnet, který baterii udrží.
Kryt baterie, včetně jí samotné, zašroubujeme a zlehka dotáhneme. Kolimátor zapneme dlouhým stiskem
předního levého tlačítka ve směru střelby cca 3-4 vteřiny. V další fázi připojíme kolimátor ke zbrani. Kolimátor
Pilad má na boční straně dva imbusové šrouby pro povolení montáže. Dále na kolimátoru najdete dva šroubky pro
nastavení pozice bodu a to buď v horizontální, nebo vertikální rovině. Princip nastřelení obvykle vychází z toho, že
zapnutým kolimátorem míříte někam na střed požadované vzdálenosti. Po výstřelu se obvykle vstřel na terči
objeví někde jinde. Bod kolimátoru dotáhnete opticky na místo vstřelu. Jeden klik je zhruba 3 cm na vzdálenosti
100 metrů. Platí to pro obě roviny
Toť vše.
Výrobce neodpovídá za poškození výrobku neodbornou montáží a nedodržením pokynů v tomto návodu.
Záruka je 24 měsíců ode dne prodeje.

Prodejce: GuneXpert, Traxlerova 105, 55102, Jaroměř, Česká republika

