
 

Návod Puškohled/ Kolimátor 4x32 Odeon SCP-P4032i 4x zvětšení 

 

Technické parametry:  

Zvětšení (mm) 4x32 

Výstupní pupila (mm) 8 

Zorné pole (°) 4,5 ° 

Oční reliéf (mm)  80 

Hodnota kliknutí 1/2 " 

Typ záměrné osnovy CQB 

IR R&G IR 

W/E Rozsah   > 30 

Rozsah zaostření 100 yardů 

Délka (mm) 137.5 

 

Montáž kolimátoru:  

Optimálního výkonu a správného fungování dosáhnete správnou montáží. Pokud nejste obeznámeni 

s montáží, doporučujeme, aby montáž provedla kvalifikovaná osoba například puškař. 

Níže uvedené kroky Vám pomohou s montáží kolimátoru:  

a) Zvolte správnou montáž určenou pro Vaši zbraň 

b) Vždy si pozorně přečte návod k obsluze  

c) Před dotažením šroubu vždy zkontrolujte, zda zbraň máte umístěnou v přirozené pozici ve, 

které běžně střílíte a zajistěte následující: 1) kolimátor je dostatečně vepředu, tak že je Vám 

umožněno vidět celé zorné pole. 2) Nastavte kolimátor tak aby záměrný kříž byl kolmý se 

zbraní. 3) Ujistěte se, že kolečko s nastavením výšky je umístěn na vrchní části kolimátoru.   

 

Nastavení zaostření okuláru:  

Zaměření okuláru je velmi rychlé a snadné. Jednoduše zaměřte svůj kolimátor na nějaké prázdné 

místo například stěna či prázdná obloha a otáčejte se zaostřovacím kroužkem, dokud obraz nebude 

ostrý a čistý.   

Zaměření a nastřelení kolimátoru:  

Velmi důležitý krok k tomu, aby záměrný bod kolimátoru a samotná zbraň mířila do stejného cíle. 

V závislosti na zbrani může být nutné použít laser pro nastřelení (Boresighter). Postup: Vložte zbraň 

do nastřelovací stolice, popřípadě jiného zařízení, které vám zajistí stabilitu zbraně tak aby se 

nehýbala a vložte laserová náboj do prázdné komory zbraně: Vždy je nutné použít laserový náboj 

který odpovídá ráži vaší zbraně. Následně srovnejte střed zaměřovacího kříže s bodem laserového 



náboje. Pro čisté zaměření a optiky a zbraně je nutné provést nastřelení zbraně pomocí cvičných střel 

do terče.  

Nastavení výšky: 

Kolimátor je vybaven chytrým otočným kolečkem pro ½ MOA úpravu zvýšení. (Minuta úhlu) = ½“ @ 

100 yardu, 1“ @ 200 yardů.  

 

Korekce přisvícení:  

Kolimátor je vybaven červený a zeleným přisvícení. Světelné přisvícení se nastavuje velkým otočným 

kolečkem, které se nachází na vrcholu kolimátoru. Při každém otočení kolečka směrem doprava se 

intenzita přisvícení zvětšuje. Kolimátor má 5 stupňů přisvícení červená a 5 stupňů přisvícení zelená. 

Mezi jednotlivými přisvíceními je vždy jeden stupeň, kdy je kolimátor vypnutý. Pokud měníte baterii, 

odšroubujte víčko tohoto kolečka a vložte novou baterii – 3v CR2032.  

 

Údržba:  

Kolimátor je navržen tak aby byla potřeba minimální údržba a všechny vnitřní pohyblivé díly a těsnění 

jsou namazány trvalým mazivem. Čočky kolimátoru by měly být čistění kartáčkem či hadříkem, který 

je určený pro čištění čoček tak aby byl odstraněn prach a jiné nečistoty ale nedošlo k poškození či 

poškrábání čočky. Pokud pro čištění používáte nějaký chemický čistící roztok, vždy používejte jen 

takový, který je k tomu určený, mohlo by dojít k poškození čoček. Tělo kolimátoru může být čištěno 

například měkkým hadříkem. I zde dbejte opatrnosti, tak aby tělo kolimátoru nebylo například 

poškrábáno.  

 

Upozornění:  

Vždy dodržujete pokynů uvedených v návodu. Nemanipulujte se zařízením v rozporu s běžným 

užíváním takovýchto zařízení. Nesnažte se zařízení sami opravit, může dojit k nevratnému poškození. 

Vždy vyhledejte specializovanou osobu, která má odborné znalosti a zkušenosti s opravou či úpravou 

takovýchto zařízení.  


