1. Biztonsági utasítások és fontos figyelmeztetések
Lézer sugárzás
Tilos a közvetlenül a lézersugárba tekinteni!
I. lézer osztály
-

Az LC 14 lézer-konténer az I. lézerosztályba van besorolva, és megfelel az EN 60825-1
ed.2:2008 szabvány követelményeinek.
Az LC 14 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 manipulálások alatt tartsa be az eredeti légpisztoly kezelési szabályait
Tilos közvetlenül, illetve valamiféle optikai segédeszköz útján a lézer-sugárba tekinteni
Mielőtt az C 14 konténert használatba venné, olvassa el figyelmesen a kezelési utasítást
A jelen készüléket csak kizárólag a rendeltetési céljára használja
A sportpisztolyt a jelen utasítások betartásával használja
A pisztolyt szükséges megóvni az intenzív napsugárzás és az eső hatása ellen, kötelezően
betartani szükséges az UIPM, 5.9.4 fejezetben részletezett szabályokat

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

1. Tápegység fele
2. Lézer pozíció arretálási csavarok
3. Lézer pozíció állítási csavarok
3. Rendeltetés

Az LC 14 lézer-konténer a Modern Öttusa versenyekhez való lövészeti edzéshez van rendeltetve. A
lövészeti precíz (versenyeken használatos) céltáblák, a hit vagy a HITT&MISS céltáblák az LC 14 UIPM
laser signal 15,6 ms részét képezik.
Az pisztoly ravaszának a lenyomásakor a LC 14 lézersugarat bocsájt ki.
4. Lézer állítása
A használónak lehetősége van, hogy 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 LC 14 készüléket.
Vizsgálja meg a lézer-konténer megfelelő helyzetét – az ábrák szemléltetése szerint.

Ha a helyzetet megváltoztatni szükséges, akkor a használónak a négy darab hatszögletes csavart kell
kilazítania (a Leírás ábrán a 2. sz. pozíció), majd kívánt pozíciót a konténer az óramutató járásával
megegyező irányba elfordításával lehet elérni. Amint a konténer a megfelelő pozícióba került, akkor
szükséges mind a négy csavart szorosra húzni.

5. Bekapcsolás és kikapcsolás
A chip-et (a Leírás ábrán az 5. sz. pozíció) az ábra szemléltetése szerint tartsa a testéhez, és így a
lézert elindítja.

A narancssárga LED dióda (a Leírás ábrán a 6. sz. pozíció) villogni kezd, és egyúttal hangjelzést –
néhány csipogást - is kibocsájt. A villogások/csipogások száma a tápelem feltöltési állapotát is
mutatja:
-

A villogások/csipogások száma öt - tápelem kapacitása 100%
A villogások/csipogások száma négy - tápelem kapacitása 75%
A villogások/csipogások száma három - tápelem kapacitása 50%
A villogások/csipogások száma kettő - tápelem kapacitása 25%
A villogások/csipogások száma egy – a tápelemet haladéktalanul újra cserélni szükséges!
A narancssárga /kék LED dióda villog / egyúttal hangjelzést –figyelmeztetést bocsájt ki – a
tápelem lemerült, a lézer-konténer leblokkolva van, és a tápegységet azonnal cserélni kell.

Az utolsó lövést követő 20 perc után a lézer-konténer automatikusan kikapcsolja magát.
6. A bemérési pontra állítás
A bemérési pont állítását vizsgálja meg a 10 méter távolságban levő fehér felültre való kilövéssel. A
lövés találata vörös pontként fog a fehér síkon megjelenni.
A bemérési pont állítását elvégezheti a hátsó célzók arretálásával vagy közvetlenül a konténeren
végrehajtható korrekció útján is.

A konténeren a JOBBRA/BALRA állításhoz az ábrautasítás alapján a hatszögletes csavarhúzót
helyezze rá csavarra.

A csavar az óramutató járásával megegyező irányú elfordításával a lézer balra állítható be.
A csavar az óramutató járásával ellenkező irányú elfordításával a lézer jobbra állítható be.
A konténer FEL/LE állításához az ábrautasítás alapján a hatszögletes csavarhúzót helyezze rá
csavarra.

A csavar az óramutató járásával megegyező irányú elfordításával a lézer alulra állítható be.
A csavar az óramutató járásával ellenkező irányú elfordításával a lézer felülre állítható be.

7. Tápegység cseréje
A tápelem házból a tápegységet emelje ki. Helyezze be ide az új 1,5V AA tápelemet. Ügyeljen a
tápegység megfelelő polaritására!

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 – szükséges betartani a fegyverkezelések általános szabályait!
Ha sugár forrását hosszabb időn át nem használja, akkor a tápelemet cserélje ki.
Az UIPM ( 5.9.4. fejezet ) szabályai szerint szükséges a lőfegyvert a kedvezőtlen időjárási
hatásoktól megóvni, és ennek érdekében elsősorban a rossz időjárási előrejelzéseket kell
figyelembe venni!

9. Karbantartás
A konténert tisztán kell tartani – ezt kizárólag csak a száraz ronggyal törölje ezt 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 nm látható. A tápegységet cserélni kell.
A kilövésre a detektor (kiértékelő egység ) nem reagál. Vizsgálja meg a tápfeszültséget. A
tápegységet/tápegységeket cserélje újra.
A lézer-szignál a célponton kívüli megjelenése van kiértékelve. Az állításokat ismét végezze el.
Vizsgálja meg szintén a céltábla megfelelő működését is.
11. Környezetvédelem

Tilos tápelemeket a kosárba dobni. A tápelemeket gyűjtse össze, és ezeket az erre a célra
rendeltetetett gyűjtőközpontokban szolgáltassa be.
12. Technikai paraméterek
Méretek
Tömeg
Hullámhossz
Lézer-pont átmérője
Javasol lőtávolság
Egy tápelemes lövések száma
Tápellátás
Üzemelési feltételek

rövid verzió: 150mm, hosszú verzió: 180mm
rövid verzió 210 gr, hosszú verzió 235 gr
I. osztály az EN 4546/5615 szabvány szerint
650 nm
10 méter alatt
minimum 50 000/ 20°C-nál
1,5V AA alkáli tápelem
+10°C ÷ + 50°C

