LB 16 Laser Barrel
Kezelési útmutató
1. Biztonsági utasítások és fontos figyelmeztetések
Lézer sugárzás
Tilos közvetlenül a lézersugárba tekinteni!
I. lézer osztály

-

Az LB 16 lézer-konténer az I. lézerosztályba van besorolva, és megfelel az EN 60825 szabvány
követelményeinek.
Az LB 16 lézer-konténert tilos felnyitni, és a tápelemek cseréjén kívül a szerkezetébe tilos
bármi módon beavatkozni
Minden esetben tilos az embereket, állatokat, illetve az ismeretlen területi pontokat célba
venni
A fegyverrel való manipulálás alatt tartsa be az eredeti légpisztoly kezelési szabályait
Tilos közvetlenül, illetve valamiféle optikai segédeszköz útján a lézer-sugárba tekinteni
Mielőtt az LB 16 konténert használatba venné, olvassa el figyelmesen a kezelési utasítást
A jelen készüléket csak kizárólag a rendeltetési céljára használja
Az LB 16 konténert a jelen utasítások betartásával kell használni
Az LB 16 konténert meg kell óvni az intenzív napsugárzás és az eső hatása ellen, kötelezően
be kell tartani az UIPM, 5.9.4 fejezetben részletezett szabályokat

FIGYELEM! A jelen utasítások be nem tartása miatt a használót veszélyes lézersugárzás érheti!
2. Leírás

1. LB 16 konténer
2. Optika
3. Adapter a fegyverre való rögzítéshez
4. Rektifikációs csavarok
5. LED dióda
6. Tápelem ház burkolata
7. Rögzítő csavarok
8. Nézőke (nem képezi a szállítmány részét)
3. Rendeltetés
Az LB 16 lézer-konténer a Modern Öttusa versenyekhez való edzéshez, lövészethez van rendeltetve.
A lövészethez használatos homologizált céltáblák: PENTASHOT – S BOX, S BOX II. vagy HITT&MISS.
Egyéb gyártóktól származó céltáblák esetében győződjön meg arról, hogy képesek 15,6 ms lézer
jelzést fogadni.

4. A lézer állítása
A használónak lehetősége van arra, hogy a tápegységet kicserélje, illetve a lézert az adott bemérési
pontra állítsa be. A Laser-signal megváltoztatását csak a készülék gyártója vagy más szakilletékes
személy végezheti el!
Emelje le az eredeti léghengert. Ennek a helyére tolja be az LB 16 egységet. A fegyver vázára
felerősítendő lézer konténert rögzítő csavarokat húzza megfelelően szorosra
Vizsgálja meg a lézer-konténer megfelelő helyzetét – az alábbi szemléltető ábrák szerint

A hatszögű csavarokat (A és B) lazítsa ki, és nyissa fel a tápelem házat.

Az elemtartó részbe illessze be az 1 db alkáli 1,5V AAA tápelemet. Ügyeljen az elem megfelelő
polaritására!!!

+

5. Lézer konténer be-/kikapcsolása.
A chip egységet (A) a szemléltető ábra szerint helyezze rá az LB 16 idomára. A lézert így elindítja.

6. LED dióda
A kék fényű LED dióda (a Leírás ábrán az 5. sz. pozíció) villogni kezd. A villogások száma a tápelem
feltöltési állapotát is mutatja:
-

A villogások száma öt - a tápelem kapacitása 100%
A villogások száma négy - a tápelem kapacitása 75%
A villogások száma három - a tápelem kapacitása 50%
A villogások száma kettő - a tápelem kapacitása 25%
A villogások száma egy – a tápelemet haladéktalanul újra kell cserélni!
A kék LED dióda folyamatosan villogni fog - a tápelem lemerült, a lézer-konténer le van
blokkolva , és a tápelemet azonnal cserélni kell.

Az utolsó lövést követő 20 perc után a lézer-konténer automatikusan kikapcsol.

7. A bemérési pontra állítás
A lézer nyom helyzetének a bemérési ponttal való megfelelőségét vizsgálja meg a 10 méter
távolságban levő fehér felületre való kilövéssel. A lövés találata a lézernyomot vörös pontként fogja
megjeleníteni.
A lézer nyom helyzetének a bemérési ponttal való megfelelőségét elsősorban a célzók segítségével
próbálja meg állítani. Szükség esetén a korrekció közvetlenül a lézer- konténeren is végrehajtható.

8. Üzemeltetési szabályok
- A lézer-szignál az I. osztályba van sorolva. Tilos közvetlenül a sugárba tekinteni!
- Minden esetben tilos az embereket, állatokat, illetve az ismeretlen területi pontokat célba
venni – be kell tartani a fegyverkezelések általános szabályait!
- Ha a sugár forrását hosszabb időn át nem használja, akkor a tápelemet cserélje ki.
- Az UIPM (5.9.4. vi fejezet) szabályai szerint a lőfegyvert a kedvezőtlen időjárási
hatásoktól meg kell óvni, és ennek érdekében elsősorban a kedvezőtlen időjárási
előrejelzéseket
figyelembe kell venni. A konténert meg kell óvni a magas hőmérsékletű
hőforrások hatásától is!

9. Karbantartás
A konténert tisztán kell tartani – kizárólag csak száraz ronggyal törölje le. Tilos bármiféle tisztító szert,
oldószert vagy egyéb vegyi készítményt alkalmazni. A készülék optikai egységét tilos bármi féle
tárggyal benyomni!
10. Lehetséges üzemzavarok és ezek helyreállításai
A lézer célpont csak nehezen látható, illetve ez egyáltalán nem
látható

A tápegységet cserélni kell.

A kilövésre a céltábla (kiértékelő egység) nem reagál

Vizsgálja meg a tápfeszültséget.
A tápegységet cserélje újra.

A lézer-szignál a célponton kívüli megjelenése van kiértékelve.

A beállításokat ismét végezze
el.
Vizsgálja meg úgyszintén a
céltábla
megfelelő működőképességét
is

11. Környezetvédelem
Tilos a tápelemeket a kosárba dobni. A tápelemeket gyűjtse össze, és ezeket az erre a célra
rendeltetett gyűjtőközpontokban szolgáltassa be.

12. Technikai paraméterek
Méretek

20 mm x 23 mm x 152 mm (adapter nélkül)

Tömeg

120 g (tápelemmel együtt, adapter nélkül)

Biztonsági osztály

I. osztály a ČSN EN 60825 szabvány
értelmében

Hullámhossz

650 nm ±5% nm

Lézer-pont átmérője

4 mm±5% / 10m

Lézer teljesítmény

3,4 mW max

Lézer-szignál

15,6 ms UIPM lézer-szignál 2016

Javasolt lőtávolság

10 m

1 db 1,5V AAA tápelemes lövések száma i

min. 40 000/ 20°C hőmérsékleten

Lézer konténer tápellátása

1 db 1,5V AAA alkáli tápelem

Üzemelési hőmérséklet állomány

+10°C és +50°C között, IP 52

