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KNAPPAR OCH FUNKTIONER
1.

Låsskruvar för rödpunkten

2.

Skruven skottställer siktet i
höjdled [Låsskruvar # 1 måste
först lossas!]

3.

Pilen indikerar
siktes/skjutriktningen

4.

Skruv för fäste i Weaverklack/
Picatinny skena

5.

ON/OFF samt 1-5 ljusintensitet
(håll knappen intryckt i 3
sekunder för ON/OFF)

6.

Skruven skottställer siktet i sidled
[Låsskruvar # 1 måste först
lossas!]

MONTAGE
Förarbete
[klack/skena medföljer ej!]
Grunden för ett bra montage är att den Weaverklack eller Picatinny skena som vapnet måste
vara utrustad med är fackmannamässigt monterad:
1. Detta innefattar stadig montering (2 skruv eller annat likvärdigt
stöd) samt
2. Att montaget är riktningsmässigt kalibrerad. Även små avvikelser
vid siktet (t ex snedborrning i lådan) leder till stora avvikelse på
50-100 meter. Detta kan i sin tur leda till att siktet tvingas justeras
till sina ändlägen eller inte alls kan skottställas på vapnet.
I de fall kunden kan välja rekommenderar vi stålklackar hellre än aluminiumklackar eftersom
dessa tål högre belastning

Montering på vapnet
1. Säkerställ att siktet är i korrekt riktning =>
låsskruvarna [#1] skall vara mot skytten när siktet
är monterat på vapnet
1. Lossa fästskruv [#4] och trä siktets fot över
klacken/skenan på vapnet
2. Verifiera att den genomgående skruvkroppen i
siktesfoten är i höjd med skåran i klacken/skenan.
3. Bäst montage fås om skruvkroppen ligger dikt an
mot framkanten på uttaget i klacken (detta
garanterar att siktet inte kan glida vid rekyl).
4. När siktet ligger i rätt position skruvas fästskruv [#4] åt. Använd en ordentlig
skruvmejsel och dra syltburkshårt, dvs lite lagom så att foten klämmer om
klacken/skenan men utan ta i med någon större kraft.

SKOTTSTÄLLNING
Torrsiktning (bore sighting)
För att spara tid och ammunition förespråkar vi att siktet först kalibreras med pipan manuellt
(bore sighting). Detta moment genomförs utan skytte så det behöver inte utföras på en
skjutbana:
1. Placera vapnet i ett stadigt stöd och ta ut slutstycke etc så att det går att titta genom
pipan
2. Titta genom vapnets pipa (i den normala skjutriktningen) och ta sikte på en tydlig
punkt i periferin, gärna mer än100 meter bort.
3. Säkerställ att vapnet ligger helt stilla, lossa båda låsskruvarna [ # 1] och justera sedan
siktet i höjdled [skruv # 2] och sidled [skruv # 6] så att rödpunkten pekar på samma
riktpunkt som pipan.
4. Glöm inte att åter fästa låsskruvarna [# 1] innan siktet skall användas skarpt. Dessa
skall dras åt lite åt gången tills båda är åtdragna. Verifiera slutligen ALLTID
skottbilden med verkligt skytte efter att låsskruvaran dragits åt.
Inskjutning
Vi rekommenderar varmt att siktet först torrsiktas enligt föregående eftersom det ger en god
förståelse för exakt hur rödpunkten rör sig vid justering på det berörda vapnet, och i slutända
sparar mycket tid och ammunition.
En noggrann och korrekt utförd torrsiktning kommer i många fall ge en fullgod skottställning
för de praktiska avstånd 50 meter (+/-30 meter) som är det primära avståndet för
rödpunktsikten av snabbskyttekaraktär.

Vid inskjutning är målet att få siktespunkten och träffbilden att sammanfalla. Om
skottetserien går högt, bör man därför tänka att siktet måste justerast så att rödpunkten pekar
mer uppåt. Om skottetserien tar till vänster måste siktet justeras så att rödpunkten pekar mer
vänster etc etc.
Glöm inte att åter fästa låsskruvarna [# 1] innan siktet skall användas skarpt. Dessa
skall dras åt lite åt gången tills båda är åtdragna. Verifiera slutligen ALLTID
skottbilden med verkligt skytte efter att låsskruvaran dragits åt.

BATTERIBYTE
Siktet använder 1 st CR 2032 3 Volts litiumbatteri. Batteriet
går att byta med siktet monterat på vapnet genom att dra ut
batterietlådan som sitter monterat med glidmontage på
siktets ena långsida. I fackets underkant finns en fals som
gör att det går att dra ut batterilådan med fingernaglarna
eller varsamt med en mejsel.

FELSÖKNING
Om rödpunkten är svag eller inte syns alls kontrollera att:
1. Siktet verkligen är på ON genom att trycka ON/OFF knappen [#5]
2. Siktet hålls i rätt riktning
3. Siktets glasruta är nära nog 90 grader mot sikteslinjen annars syns inte rödpunkten alls
i fönstret eller det uppstår sekundära reflektioner av rödpunkten vilket gör att
rödpunkten verkar mycket svag och diffus. (Detta problem uppstår lätt när siktet hålls
i handen men är mindre vanligt när det monterats på vapnet eftersom man automatiskt
kommer mer i rätt linje med siktet)
4. Siktena kommer levererade med nya batterier, därför bör dessa inte vara orsak till
felet. Dock kan ett batteribyte genomföras som slutligt test. Om detta skulle vara
orsaken ber vi er kontakta oss
Uppstår andra eventuella problem eller frågor ber vi er att kontakta oss direkt.

