
 

 

 

 

 

 

 

DVOJNOŽKA / BIPOD ODEON 

 

Děkujeme Vám za zakoupení dvojnožky / bipodu ODEON. 

 

Zakoupili jste si taktickou dvojnožku robustní konstrukce, zajišťující pevné 

podepření zbraně pro přesnou střelbu. Tato taktická dvojnožka se vyznačuje 

tuhým rámem duralové konstrukce, nastavitelným úhlem náklonu na nerovném 

povrchu, nastavitelným úhlem posazení obou nožiček dle vhodnosti vedení 

taktické střelby a nastavitelnou výškou nožiček dvojnožky, jež jsou vyrobeny 

z uhlíkových vláken / karbonu, zajišťujících lehkost a pevnost vysunuté nožičky. 

 

Před instalací si prostudujte návod k instalaci a ovládání dvojnožky ODEON. 

 

 

 

 

 

Výrobce / dodavatel 
 

 

ODEON OPTICS  

QIAN CHENG  spol. s r.o. 

U družstva ideál 21, Praha 4, 140 00 

Česká republika  

 

info @odeonoptics.cz 

+ 420 777 880 243 



Instalace dvojnožky ODEON 

 

Dvojnožka ODEON se instaluje na spodní / dolní lištu zbraně MIL STD 1913 - 

součástí balení jsou dva systémy připevnění – pevný šroub a rychloupínací páčka. 

Připevnění pomocí rychloupínací páčky: rychloupínač tvoří páčka s pojistkou, 

která přitlačí příložku rychloupínače na lištu zbraně a tím dojde k pevnému 

uchycení dvojnožky ke zbrani. 

Sílu přitlačení příložky pomocí rychloupínače seřizujeme tak, že pootáčíme maticí 

šroubu rychloupínače. Odjistíme pojistku páčky rychloupínače a uvolníme sevření 

spoje (páčku pootočíme cca o 120°). Následně na páčku rychloupínače zatlačíme 

ve směru osy šroubu – tím dojde k vysunutí matice, kterou pootočíme tak, abychom 

spoj utahovali nebo uvolňovali dle potřeby síly sevření. Opět vyzkoušíme upevnění 

na liště zbraně – tento proces opakujeme až do doby správného a pevného zajištění 

dvojnožky na liště zbraně pomocí rychloupínače. 

 

Výškové nastavení  

 

- Výšku lze nastavit od 17,5 cm po 26 cm 

- Stiskněte tlačítko na nastavovacím prstenci nožičky a nastavte požadovanou výšku vytažení či 

zatažením.  

 

Úhlové nastavení 

- Úhel lze nastavit od 30° po 90° 

- Pro nastavení úhlu stlačte nastavovací tlačítko a 

nastavte požadovaný úhel.  

 

Nastavení náklonu 

- Náklon nastavíte pomocí páčky 

- Páčku povolte a nastavte požadovaný náklon. Následně páčku opět utáhněte. 

- Páčku povolte a nastavte požadovaný náklon. Následně páčku opět utáhněte.  

 

Technické parametry 

Materiál: karbon / uhlíkové vlákno    Úhlové nastavení: 30°, 60°, 90° 

Min. výška: 17,5 cm     Náklon: + / - 30 max. 

Max výška: 26 cm      Upínání: MIL STD 1913 

Výškové stupně: volitelně po 7 mm od 17,5 cm do 26 cm 

 


