
 

 Návod k obsluze 

 

1) Zaostření okuláru 

Puškohled disponuje „rychlým zaostřením“ pro snadné získání ostrého obrazu záměrného 

kříže. Podívejte se do okuláru a záměrný kříž by měl být ostrý a dobře viditelný. V opačném 

případě je třeba okulár doostřit. Doostření provedete otáčením zaostřovacího prstence 

v libovolném směru, dokud neuvidíte záměrný kříž jasně a ostře.  

 

Upozornění: Ujistěte se, že zbraň není nabitá a vždy dodržujte bezpečné zacházení se 

zbraní!!  

 

2) Montáž puškohledu na zbraň 

Tento puškohled má průměr tubusu 30 mm a je třeba použít odpovídající montáž – 

jednodílná montáž puškohledu či montážní kroužky / kroužky se základnou.   

1. Upevněte dolní část montáže na zbraň. 

2. Oddělte vrchní části od spodních. Vložte puškohled do uložení vzniklého ze spodní 

části.  

3. Opět vraťte horní části na původní místo, nasaďte šroubky a lehce zašroubujte.  

4. Natlačte puškohled co nejvíce dopředu, poté puškohled srovnejte tak, aby točítko / 

komínek výškové rektifikace byl nahoře.  

5. Zasaďte si zbraň do ramene nebo ji upněte do nastřelovací stolice, přibližujte a oddalujte 

puškohled až uvidíte úplné zorné pole. Jestliže je puškohled ve správné poloze a 

záměrná osnova srovnána s osou vývrtu, tak přitáhněte vrchní části montáže. 

 

3) Nastřelení / Vycentrování záměrné osnovy 

1. Vyhledejte vhodné místo pro střelbu a nastavte cíl ve vzdálenosti 50 metrů od místa kde 

stojíte. 

2. Zbraň upevněte do nastřelovací stolice nebo obdobného zařízení, které poskytne pevné 

a stabilní uchycení zbraně, tak aby bylo možné se zbraní pohodlně manipulovat. 

3. Použijte nastřelovací náboj nebo sadu pro nastřelení optiky (při využití nastřelovacího 

náboje nebo sady pro nastřelení optiky vždy postupujte v souladu s návodem, který je 

přiloženým k těmto produktům.   

4. Následně pomocí stranové a výškové korekce upravte pozici záměrného bodu, tak aby 

bod kříže odpovídal dopadu tečky laseru použité nastřelovací pomůcky. Úpravu 

provedete vytažení a otáčení komínku výškové či stranové korekce. === jedná se o 

hrubý nástřel  

5. Následně je třeba provést nástřel ostrým střelivem. Před tímto krokem se ujistěte, že 

byly odejmuty pomůcky pro nastřelení např. laserový nastřelovací náboj či nastřelovací 

laser. 



6. Zbraň upevněte, vložte do prázdné komory náboj a vystřelte na terč. Toto opakujte ještě 

2x, abyste získali skupinu tří ran. Následně triangulujte výstřely, abyste získali 

průměrný bod dopadu.  

7. Otáčejte komínky podle stupnice MOA na číselníku. Tento puškohled má hodnotu 

jednoho kliku 1/4 MOA, to znamená, že jedno kliknutí posune kulku o 1/4" na 100 

yardů. (Všimněte si, že pokud vynulujete na jinou vzdálenost, řekněme 50 yardů, jedno 

kliknutí posune kulku pouze o 1/8 " na 50 yardů.)  

8. Jakmile jste upravili výškovou i stranovou korekci, jste nyní připraveni na další 3 

výstřely. 

9. Tento postup opakujte, dokud nebudete s výsledky spokojeni.  

 

Poznámka: Je důležité nechat hlaveň vychladnout mezi třemi skupinami výstřelů, protože 

zahřátí hlavně může způsobit kolísání letu střely. Doporučuje se také otřít vývrt mezi výstřely 

suchým patchem.  

NEPOUŽÍVEJTE na patch žádnou čisticí kapalinu ani olej, protože to může ovlivnit let střely.  

 

4) Nastavení paralaxy  

- Puškohled je vybaven komínkem pro korekci paralaxy. Komínek pro korekci paralaxy se 

nachází na opačné straně, kde je umístěn komínek pro stranovou korekci. Paralaxa bude 

zafixována na 100 yardů.  

- Paralaxu nastavíte nastavením komínku pro korekci paralaxy na požadovanou hodnotu. 

 

5) Nastavení intenzity jasu 

- Tento puškohled má pokročilý systém osvětlení nitkového kříže, který je leptaný do skla. 

Na komínku korekce paralaxy je umístěn knoflík reostatu, který ovládá intenzitu osvětlení 

záměrného kříže.  

- Reostat má několik stupňů intenzity jasu 

1. Pro nastavení intenzity otáčejte s reostatem do požadované hodnoty. Hodnoty mají 

číselné označení, kdy čím vyšší číslo, tím vyšší stupeň intenzity jasu. 

2. Jas vypnete otočení reostatu do polohy s označením 0. 

- Osvětlení je napájeno 3V lithiovou baterií typu 2032, která je umístěna na stejném 

komínku. Pro vložení či výměnu baterie stačí odšroubovat krytku baterie a vložit baterii 

kladnou stranou nahoru.  

Poznámka: Pokud záměrný kříž nesvítí nebo ztmavne, bude nutné vyměnit baterii.  

 

 

6) Údržba 

1. Nikdy se nepokoušejte puškohled rozebírat nebo čistit vnitřek puškohledu 

2. Při čištění povrchu puškohledu odstraňte prach a nečistoty z čoček puškohledu. Čištění 

čoček provádějte přiloženým hadříkem, který je určený pro čištění optických povrchů, 

případně lze čistit i příslušenstvím, které je určeno k tomu účelu. Prach či částice 

nečistot odstraňujte od středu čočky směrem k vnějším krajům. 



3. Chcete-li odstranit drobné šmouhy nebo otisky prstů, začněte uprostřed čočky a 

krouživými pohyby čistěte směrem k vnějším krajům čočky.  

4. Pokud je třeba agresivnějšího čištění, kápněte na hadřík několik kapek tekutého čističe 

čoček.  

5. Puškohled skladujte v suchém prostředí  

 

 


