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Instrukcja obsługi celownika kolimatorowego WALTHER RS55

PRZED UŻYCIEM CELOWNIKA KOLIMATOROWEGO ZAPOZNAJ SIĘ
UWAŻNIE Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI!

WSTĘP

UWAGA! NIGDY NIE NALEŻY SPOGLĄDAĆ PRZEZ   KOLIMATOR
BEZPOŚREDNIO W KIERUNKU SŁOŃCA ANI    INNYCH

PRZEDMIOTÓW EMITUJĄCYCH JASNE ŚWIATŁO.
NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO ZALECENIA MOŻE  SPOWODOWAĆ

USZKODZENIE    WZROKU.    USZKODZENIE  WZROKU BYWA
CZĘSTO BEZBOLESNE W ZWIĄZKU Z CZYM NIE  JESTEŚMY W

STANIE  ODCZUĆ  ŻADNYCH   OBRAŻEŃ.

MONTAŻ

UWAGA! MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY OKULAREM
CELOWNIKA KOLIMATOROWEGO A OKIEM POWINNA WYNOSIĆ

MINIMUM 7.5 CM

Prezentowany celownik kolimatorowy jest urządzeniem celowniczym
z prostym układem elektronicznym. Kolimator zastępuje tradycyjną muszkę
i szczerbinkę. Patrząc przez zamontowany na pistolecie kolimator widzimy
kolorową kropkę, która jest wyświetlana na soczewce celownika. Podczas
celowania kropka ta musi się znaleźć na obiekcie do którego celujemy.

W celu zamontowania celownika kolimatorowego na szynie pistoletu należy
najpierw poluzować śruby montażowe celownika i umieścić go na szynie
pistoletu. Następnie należy dokręcić śruby montażowe zwracając uwagę na
to, aby nie były one zbyt mocno zaciśnięte, gdyż może spowodować to
uszkodzenie kolimatora.

2 7

WARUNKI GWARANCJI

1.    Producent udziela gwarancji na okres 12 miesi cy od daty zakupu.

2. Bez wype nionej poprawnie i ostemplowanej karty gwarancyjnej producent nie b dzie uwzgl dnia reklamacji.

3. Producent / Importer zapewnia dobr jako i sprawne dzia anie sprz tu na prawach gwarancji, na który wydana jest niniejsza

karta gwarancyjna.

4. Wady lub uszkodzenia sprz tu ujawnione w okresie gwarancji b d usuwane bezp atnie do 30 dni od dostarczenia sprz tu do

serwisu gwarancyjnego.

5. Kupuj cy przy odbiorze sprz tu zobowi zany jest sprawdzi jego kompletny stan, dzia anie itp.

6. Adres serwisu gwarancyjnego znajduje si na karcie gwarancyjnej.

7. Okres gwarancji ulega przed u eniu o czas trwania naprawy liczony od dnia dostarczenia sprz tu do punktu napraw do dnia

wyznaczonego terminu jej wykonania.
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8. Gwarancj nie s obj te uszkodzenia sprz tu powsta e na skutek niew a ciwego lub niezgodnego z instrukcj u ytkowania,

przechowywania, konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przeróbek wyrobu oraz dodatkowo wszelkie

uszkodzenia

9. Powy sze przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione mog spowodowa utrat gwarancji.

10. Gwarancj nie s obj te uszkodzenia wynikaj ce z dzia ania si y wy szej jak zjawiska atmosferyczne, powodzie, po ary itp.

11. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wy cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnie kupuj cego wynikaj cych

z niezgodno ci towaru z umow .

12. Reklamacje dot. niekompletnego wyposa enia nie b d uznawane.

1. Obowi zek dostarczenia reklamowanego towaru do serwisu spoczywa na kliencie.

2. W przesy ce koniecznie znale si musi:

opis uszkodzenia, dowód zakupu, oryginalna karta gwarancyjna z dat sprzeda y oraz piecz ci firmow , dok adny adres

nadawcy i nr telefonu.

3. Przesy ka powinna by odpowiednio zabezpieczona na czas transportu (wysy ki). W przypadku stwierdzenia uszkodzenia

przesy ki reklamacj nale y zg asza u kuriera lub w Urz dzie Pocztowym, w którym przesy ka by a nadana.

4. W przypadku braku opisu usterki towar nie b dzie przekazywany do serwisu.

5. Nie odpowiadamy za uszkodzenia towaru powsta e na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas transportu.

6. Przesy ki wysy ane na koszt odbiorcy nie b d odbierane.

7. Produkt sprawny technicznie przys any do serwisu w celu naprawy (jako niesprawny) zostaje odes any na koszt nadawcy

z doliczeniem kosztów przegl du.

8. Przy uzasadnionej reklamacji towar po naprawie gwarancyjnej wysy any jest kurierem DHL–Servisco na koszt firmy Kolter.
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WSZELKIE PRÓBY INGERENCJI SPOWODUJĄ UTRATĘ GWARANCJI!

WARUNKI DOSTARCZANIA PRZESY EK REKLAMACYJNYCH DO SERWISUŁ
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OBSŁUGACELOWNIKAKOLIMATOROWEGO

Regulacja jasności

Regulacja w pionie i poziomie

Odkręć zakrętki ochronne
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Regulacja krzyża

Regulacja pionowa

KONSERWACJA

UWAGA ! MODYFIKOWANIE URZĄDZENIA MOŻE SPOWODOWAĆ
JEGO USZKODZENIE LUB SPOWODOWAĆ JEGO NIEPRAWIDŁOWE

DZIAŁANIE.

Je

Obudowę urządzenia należy czyścić za pomocą wilgotnej ściereczki
a w przypadku konieczności wyczyszczenia soczewki kolimatora należy
zastosować delikatny pędzelek bądź specjalistyczny płyn do czyszczenia
soczewek dostępny w sklepach fotograficznych. Nie należy dopuścić do
zamoczenia urządzenia.

śli punkt trafienia jest zbyt nisko,
należy kręcić pokrętłem do regulacji
pionowej w kierunki strzałki UP.

Jeśli punkt trafienia jest zbyt po lewej,
należy kręcić pokrętłem do regulacji
poziomej w kierunki strzałki R.
W przypadku gdy punkt trafienia jest po
prawej stronie lub zbyt wysoko od środka krzyża,
należy kręcić w przeciwnych kierunkach.

Regulacja pozioma

Po zakończeniu regulacji należy zakręcić zakrywki ochronne.
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Wymiana baterii

Dane techniczne:
powiększenie: x3
średnica obiektywu: 32mm
waga (z montażem): 384g
długość: 144mm
ustawienie paralaksy: 10m
zasilanie: bateria CR 2032
siatka celownicza: krzyż z markowaniami odległości

Regulacja
w pionie

Regulacja
w poziomie

Otwórz pokrywkę
gniazda baterii
(np. przy pomocy
monety)

Wymień baterię.
Zwróć uwagę na
polaryzację.

Zamknij pokrywkę
gniazda baterii


