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HOGYAN HASZNÁLJA A CÉLTÁVCSÖVET 

Tartsa a távcsövet körülbelül három hüvelyk távolságra a szemétől, és nézzen át a szemlencsén egy lapos, jellegtelen, jól megvilágított 
területre, például falra vagy nyílt égboltra  

FIGYELEM: KÖZVETLENÜL A NAPBA NÉZÉS VÉGLEGES SZEM KÁROSODÁST OKOZHAT. NE PRÓBÁLJON A 
NAPBA NÉZNI EZZEL A TERMÉKKEL VAGY CSUPASZ SZEMMEL  

Standard szemlencse: 

Ha a szemlencse nem tűnik élesnek és jól kidolgozottnak, lazítsa meg a szemlencse záró gyűrűjét, forgassa el a 
szemlencsét két irányban. Nézzen át újra a távcsövön. Ha az irányzék fókusza javult, de még mindig nem tökéletes, 
forgassa a szemcslencsét ugyanabban az irányba. Ha a fókusz állapot rosszabbodott, forgassa a szemlencsét az ellenkező 
irányba. Amikor a szálkeresz éles fókuszban jelenik meg, húzza meg újra a rögzítő gyűrűt.  

Gyors-Fókusz: 

Gyors fókuszú szemlencsével felszerelt modelleknél csak a szemlencse végét forgassa be vagy ki a korábban leírtak szerint. 
Ebben a rendszerben nincs rögzítőgyűrű.  

FIGYELEM: GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A FEGYVER TÖLTETLEN. GYAKOROLJA A BIZTONSÁGOS FEGYVER 
KEZELÉST RENDSZERESEN. 

Fegyverre előre felszerelt gyűrűk esetén nyissa szét az alsó és felső szerelék gyűrűket. Helyezze a távcsövet az alsó 
gyűrűfelek által kialakított bölcsőkbe. Hajtsa vissza a felső gyűrket, felsőket de ne húzza meg azokat.  Helyezze a távcsövet 
előre, amennyire azt tudja. Forgassa a távcsövet addig amíg a magasságállító torony a felülre kerül. 
Ha a lőfegyver stabil nyugalmi helyzetben van, lassan húzza a távcsövet hátrafelé, amíg a teljes látómező láthatóvá nem válik. 
Ellenőrizze a szálkereszt irányát. A függőleges és a vízszintes oszlopait a lőfegyver függőleges és vízszintes (furat) 
tengelyéhez kell igazítani. Ha a szög megfelelően van beállítva, és a retesz a tengelyekhez igazodik, húzza meg a gyűrűk felső 
feleit.  

FIGYELEM: Kerülje el a gyűrűk túlfeszítését. Ez megrongálhatja a távcsövet, befolyásolhatja a távcső működését de 
használhatatlanná is teheti azt Mindkét gyűrűkészlet bal és jobb oldalán, a felső és az alsó fele között enyhe egyenletes résnek 
kell lenni. 

FIGYELEM: GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A FEGYVER TÖLTETLEN. GYAKOROLJA A BIZTONSÁGOS FEGYVER 

KEZELÉST RENDSZERESEN  

Az elő nullázás elvégezhető manuálisan vagy kollimátor használatával 

Manuális beállításnál nyissa ki a fegyver zárszerkezetét. Ha a távcső objektíve állítható, forgassa a parallax gyűrűt  
50 yard helyzetbe. A változtatható nyagyítású távcsövet állítsa közepes állásba. 

Ha a lőfegyver stabil nyugalmi helyzetben van, távolítsa el a kupakokat a szél és a magasság állító csavarokról. Állítsa be a 
szél  és a magasság állító csavarokat, úgy, hogy a szálkereszt a célpont közepére kerüljön. Szélbeállításhoz forgassa a 
szélbeállító csavart az óramutató járásával megegyező irányba, hogy az a becsapódási pontot jobbra mozgassa, és az 
óramutató járásával ellentétes irányba, hogy a  becsapódási pontot balra mozgassa. Hasonló módon állítsa be a magasságot 
úgy, hogy a magasság beállító csavart az óramutató járásával megegyező irányba forgatva csökkenti a becsapódási pontot, és 
az óramutató járásával ellentétes irányba a becsapódási pont emelése érdekében. Ha nagymértékű állításra van szükség a 
szálkereszt beállításához, akkor állítsa be a szükséges szélállítás korrekciójának kb a felét, majd a szükséges magasság 
korrekció kb felét is. Fejezze be a szél és a magasságkorrekció egyensúlyának alkalmazásával.  

MEGJEGYZÉS: Ha a szél állító gyűrűt használja, a korrekció nagy részét végezze ezzel. (a végső finom beállítást 
távcső belső állító rendszerével csinálja meg. 

UJJAL ÁLLÍTHATÓ TÁVCSÖVEK: Távolítsa el a védőkupakot és forgassa el az ujjal állítható szél és magasság állító 
tornyokat a szálkereszt közepére a fent leírtakkal megegyező módon. 

FIGYELEM: FEGYVERREL TÖRTÉNŐ MINDEN LÖVÉST HIVATALOS LŐTÉREN VAGY AZZAL 
EGYENÉRTÉKŰ BIZTONSÁGOS HELYEN KELL VÉGREHAJTANI. SZEM ÉS FÜLVÉDŐ HASZNÁLATA 
JAVASOLT 

Veszély: Ha lézeres belövőt vagy egyéb csőbe helyezhető eszközt használ, azt el kell távolítani a fegyver használata előtt, 
mert bármilyen akadály a fegyver súlyos károsodását, illetve súlyos személyi sérülést okozhat saját magának vagy a 
közelben tartózkodóknak.. 
A paraIlaxis állítóval rendelkező modelleket állítsa 100 yard pozícióba. Állítható nagyítású távcsőnél állítsa a távcsövet a 
legnagyobb nagyításra.  

Stabil nyugalmi helyzetből adjon le 3 lövést a 100 yard-ra lévő célpontra. Nézze meg a célponton becsapódási 
pontokat és állítson a szél eltérés és magasság állító csavarokkal és ha korrigáljon. Szükség esetén ismételje meg.  
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távolság/ 100 = N 
N* megadott kattintási érték = tényleges kattintási érték 

Miután a fegyver nullázása teljesen befejeződött, rakja vissza a szél- és magassá állító kupakokat 

UJJAL ÁLLÍTHATÓ TÁVCSÖVEK: A nullázás után a imbuszkulcs segítségével eltávolíthatja a szél és a magassági állító dobokat, 
majd újra úgy helyezheti vissza őket, hogy a nulla ("0") egy vonalba kerüljön az orsó jelzővonalával. Minden további szél- vagy 
magassági beállítás pontosabban elvégezhető a kattintások számának kiszámításával a nulla pontból, amikor a szél- és magassági 
dobokat elmozdították. 

A világítás erősség szabályzó a távcső tetején helyezkedik el. A szállítás során a véletlen lemerülés elkerülése érdekében műanyag 
szigetelőt helyeztek az elemtartóba. A műanyag szigetelő eltávolításához csavarja le az elemfedelet, és távolítsa el a műanyagot az 
elem mindkét oldaláról. Cserélje ki az elemet, ügyelve arra, hogy az elemet pozitív ("+") oldalával felfelé helyezze be. Szorosan húzza 
vissza az elemtartó fedelét, és bizonyosodjon arról, hogy jól zár. A világítási funkció az elemtartó mellett található kis gomb 
lenyomásával és felengedésével aktiválódik. A gombot  egy kattanásig kell lenyomni. Az első "kattintás" lesz a világítás  legkevésbé 
fényes beállítása. A későbbi "kattintások" világítás fényerejét növelik- legfeljebb hét kattintás lehetséges. A nyolcadik kattintás 
kikapcsolja a világítást. A világítást bármikor kikapcsolhatja, ha lenyomja és lenyomva tartja a gombot kb. A világítos szálkeresztel 
ellátott távcsövek 3V lítium 2032 típusú elemmel műkodnek. Ha a szálkereszt halványodik vagy egyáltalán nem világít, cserélje ki az 
elemet.  

Annak érdekében, hogy parallaxis mentes legyen, a célpontnak azon a távolságon kell lennie, amelyre a távcső fókuszál. 
Bármely más távolságban lévő célpontok parallaxist okoznak, amely a szemlencse látszólagos mozgásaként nyilvánul meg az 
álló célpont mellett. A fókuszálható objektívlencsével ellátott céltávcsövek lehetővé teszik a parallaxis korrekcióját a felhasználó 
által választott különböző tartományokban. A tartomány hatótávolságának beállításához forgassa el az objektív fókuszgyűrűt a 
kívánt távolságra.  
Megjegyzés: A parallaxis beállítása modelltől függően eltérő lehet. A beállító az objektíven is lehet a tubus előtt vagy a hatókör 
nyereg területén helyezkedhet el.  

Ne kísérelje meg szétszerelni vagy tisztítani a készülék belsejét. Ha a távcső javítást vagy beállítást igényel, akkor a teljes útmutatás 
megtalálható a garancia füzetbe..
A külső optikai felületeket időnként le kell törölni a mellékelt lencsetörlővel, puha, szöszmentes ruhával vagy optikai minőségű 
lencsepapírral. Tartsa a helyén a lencsevédő kupakokat, amikor a távcső nincs használatban. Távolítson el minden külső 
szennyeződést vagy homokot puha kefével, hogy elkerülje a felület karcolását. Törölje át a távcsövet nedves, majd száraz ruhával. 
Ezután menjen át a fém részeken egy szilikonnal kezelt ruhával, hogy megvédje a korróziótól. Ne érintse meg a lencse felületét szilikon 
ruhával. Tárolja a távcsövet száraz környezetben.  

TÁVOLSÁGMÉRŐS SZÁLKERESZT: 

A szálkereszt oszlopok vékonyabb szálainak (függőleges és vízszintes) végponttól végpontig terjedő távolsága 30 M.0.A., ami 30 inch-
nek felel meg 100 yard-on. Átlagos méretű felnőtt fehérfarkú szarvas bika fér bele a szálkereszt vékony részébe. Ha csak szarvas fele fér 
be, akkor az 50 yard-távolságon van. Ha az egész bika csak az egyik felét tölti kia szálkeresztnek akkor 200 yard távolságra van. Ha az 
egész bika csak egyharmad részét tölti ki a szálkeresztnek akkor 300 yard távolságra van. . 

MESTERLÖVÉSZ SZÁLKERESZT: 

Sörétes lőszer használat: Bár sok tényező befolyásolja a lövés sűrűséget, a szálkereszt belső köre mutatja  a lövésminta legsűrűbb részét.. 

Egy átlagos pulykára használt lőszer 40 yardon kb  36" inch átmérőt produkál. A szálkereszt belső köre A szálkereszt belső köre 
elkülöníti a minta belső ötödét, így a fej középpontjában lévő lövés minimális kárt okoz a húsban.  

Slug és Fekete Lőpor használat: A belső kör átmérője 15 M.O.A., ami 100 yard-nál 15 ". Egy átlagos méretű felnőtt bika teste a háta 
tetejétől a mellkasa aljáig 75 yard távolságban belefér a szálkereszt ezen részébe. Ha csak a bika kétharmada illeszkedik a háló részébe, 
akkor 50 yard-on van.. 

MEGJEGYZÉS: A szarvasok mérete a megnövekedett távolsággal arányosan csökkenni fog, és a 
megnövekedett nagyítással arányosan növekedni fog. Minden megadott számítás 4x nagyításon

Megjegyzés: A beállítás minden egyes kattintása 100 yard távolságon a széleltérés és magasság állító tárcsákon jelzett 
mértékkel változtatja a lövedék becsapódási pontját. A kattintások számának kiszámításához 100 yardtól eltérő távolságnál 
használja a következő képletet: ossza el a távolságot (yard-ok száma) 100-al. A kapott számot megszorotta a szél eltérés és 
magasság állító tárcsákon lévő kattintási értékkel megkapja a távcső aktuális számát az adott lőtávolságon. 



Fatus Ring

JELMAGYARÁZAT 

A   Standard tubus 
B   Záró gyűrű 
C   Zoom gyűrű 
D   Gyors fókusz állító 
E   Magasság állító 

F   Szél állító 
G   Elemtartó 
H   Nullázó Gomb 
I    Távolság Skála 
J   Fókusz gyűrű 
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