1.Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
Promieniowanie laserowe
Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień laserowy!
Klasa lasera I.
-

Nakładka laserowa LC 14 jest urządzeniem laserowym klasy I, laser jest zgodny ze
standardem EN 60825-1 wyd. 2:2008.
Nie wolno otwierać lub w jakikolwiek sposób przerabiać LC 14, z wyjątkiem wymiany baterii.
Nigdy nie kierować promienia lasera w stronę ludzi, zwierząt lub strefy niekontrolowanej.
Przy manipulacji z bronią należy przestrzegać zasad manipulacji dotyczących broni
pneumatycznej.
Nigdy nie należy patrzeć bezpośrednio w promień laserowy lub za pomocą jakiegokolwiek
urządzenia optycznego.
Przed rozpoczęciem użytkowania LC 14 należy uważnie przeczytać Instrukcję obsługi.
Urządzenie może być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
Pistolet można wykorzystywać zgodnie z niniejszymi wytycznymi.
Pistolet należy chronić przed silnym promieniowaniem słonecznym i deszczem zgodnie
z zasadami UIPM, część 5.9.4 vi.

OSTRZEŻENIE! Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może narazić użytkownika na
działanie niebezpiecznego promieniowania laserowego!
2.Opis

1. Osłona baterii
2. Śrubki do regulacji pozycji lasera
3. Śrubki do ustawienia pozycji lasera

3.Przeznaczenie
Nakładka laserowa LC 14 służy do treningu i strzelania w zawodach w Pięcioboju Nowoczesnym.
Strzelanie do tarcz precyzyjnych (konkursowych) lub tarcz HITT&MISS odbywa się za pomocą LC 14
UIPM i sygnału laserowego 15,6 ms.
LC 14 służy do wysyłania promienia laserowego po naciśnięciu spustu.
4.Ustawienie lasera
Użytkownik może wyłącznie wymieniać baterie i nastawiać laser na punkt docelowy. Wszelkie zmiany
związane z sygnałem laserowym może przeprowadzać tylko producent lub uprawniona do tego
osoba!
Zdjąć oryginalny walec i w jego miejsce zamontować LC 14.
Sprawdzić prawidłowe położenie nakładki laserowej – zgodnie z rysunkami.

W przypadku konieczności zmiany położenia należy poluzować cztery śruby sześciokątne (nr 2 na
rysunku Opis), następnie ustawić położenie obracając nakładkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Po ustawieniu nakładki w prawidłowym położeniu należy dokręcić wszystkie cztery śruby.
5.Włączanie i wyłączanie
Przyłożyć chip (nr 5 na rysunku Opis) do LC 14 zgodnie z opisem na rysunku i uruchomić laser.

Pomarańczowa dioda LED (nr 6 na rysunku Opis) zacznie mrugać i równocześnie uruchomi się sygnał
dźwiękowy – kilka piknięć. Ilość mrugnięć /piknięć określa stan baterii:
-

Pięć mrugnięć/piknięć - 100% naładowania baterii
Cztery mrugnięcia/piknięcia - 75% naładowania baterii
Trzy mrugnięcia/piknięcia - 50% naładowania baterii
Dwa mrugnięcia/piknięcia - 25% naładowania baterii
Jedno mrugnięcie/piknięcie - należy wymienić baterię!
Pomarańczowa/niebieska dioda LED mruga i równocześnie pojawia się dźwiękowy sygnał
ostrzegawczy – bateria jest rozładowana, nakładka laserowa jest zablokowana, należy
natychmiast wymienić baterię.

Nakładka laserowa wyłącza się samoczynnie po 20 minutach od ostatniego wystrzału.
6.Ustawienie na punkt docelowy
Sprawdzić ustawienie punktu docelowego poprzez wystrzał do białej powierzchni z odległości 10
metrów. Strzał będzie widoczny w formie czerwonej plamki.
Ustawienie punktu docelowego jest możliwe za pomocą celowników tylnych lub korekty
bezpośrednio na nakładce.
W celu ustawienia w nakładce W PRAWO/W LEWO należy włożyć śrubokręt sześciokątny do śrubki,
zgodnie z opisem na rysunku.

Obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara należy ustawić laser w lewo.
Obracając przeciwnie do ruchu wskazówek zegara należy ustawić laser w prawo.
W celu ustawienia w nakładce DO GÓRY/W DÓŁ należy włożyć śrubokręt sześciokątny do śrubki,
zgodnie z opisem na rysunku.

Obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara należy ustawić laser w dół.
Obracając przeciwnie do ruchu wskazówek zegara należy ustawić laser w górę.

7.Wymiana baterii
Wyjąć baterię z uchwytu. Włożyć do uchwytu nową baterię 1,5V AA. Upewnić się, że zachowana
została prawidłowa polaryzacja.

8.Zasady użytkowania
-

Sygnał laserowy klasy I. Nie wolno patrzeć bezpośrednio w promień laserowy!
Nigdy nie kierować promienia lasera w stronę ludzi, zwierząt lub strefy niekontrolowanej –
należy przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad obchodzenia się z bronią!
W przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu należy wyjąć baterię.
Zgodnie z zasadami UIPM (artykuł 5.9.4. vi) należy chronić broń przed złą pogodą, zwłaszcza
w przypadku niesprzyjającej prognozy pogody.

9.Konserwacja
Nakładkę należy utrzymywać w czystości – wycierać wyłącznie suchą ścierką. Nie stosować żadnych
środków czyszczących, rozpuszczalników lub preparatów chemicznych. Nigdy nie wolno wywierać
nacisku na elementy optyczne za pomocą jakiegokolwiek narzędzia!
10.Ewentualne awarie i sposób ich usunięcia
Plamka lasera jest mało widoczna lub w ogóle.

Wymienić baterie.

Detektor (urządzenie oceniające) nie reaguje na wystrzał. Sprawdzić zasilanie. Wymienić baterie/ię.
Miejsce padania sygnału laserowego jest oceniane poza punktem docelowym. Przeprowadzić
ponowne ustawienie. Sprawdzić poprawność funkcjonowania tarczy.
11.Ochrona środowiska
Baterii nie wolno wyrzucać do kosza razem z innymi odpadami, tylko do specjalnie oznakowanego
pojemnika.
12.Parametry techniczne
Wymiary
Ciężar
Długość fali
Średnica plamki lasera
Zalecana odległość wystrzału
Ilość wystrzałów z jedną baterią
Zasilanie
Warunki eksploatacyjne

150 wersja krótka, 180 wersja długa
I według EN 4546/5615
do 10-ciu metrów
minimum 50 000/ w 20°C
1,5V AA bateria alkaliczna
od +10°C do 50°C

13.Certyfikat klasy lasera wykorzystanego w LC 14

