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Първи стъпки
ВНИМАНИЕ

Винаги проверявайте оборудването си преди да стреляте с 
арбалет. Винаги разбирайте целта си и какво се крие зад 
нея, преди да направите изстрел. Неспазването на вашата 
среда може да причини имуществени щети, нараняване или 
смърт. Вие носите отговорност за разбирането и спазването 
на всички приложими разпоредби за стрелба с арбалет. 
Това устр. има защитен корпус, който, когато е на място, 
предотвр. достъпа на човека до лазерно лъчение над доп. 
граница на емисиите (AEL) за лазерни продукти от клас 1. 
Това устр. не трябва да се модифицира или експлоатира без 
неговия корпус или оптика. Работата с това устройство без 
корпус и оптика или с модифициран корпус или оптика, които 
излагат лазерния източник, може да доведе до пряко излагане 
на лазерно лъчение и риск от трайно увреждане на очите. 
Отстр. или модиф. на дифузора пред лазерната оптика може 
да доведе до риск от трайно увреждане на очите. 
Вижте Important Safety и Product Information ръководство в 
продуктовата кутия за предупреждения за продукта и 
друга важна информация.

1 Инсталирайте две AAA литиеви батерии в устройството .

2 Монтирайте устройството на арбалета си .

3 Включете устройството.
4  Регулирайте фокуса на окуляра.

5 Следвайте инструкциите на екрана, за да калибрирате 
устройството на вашия арбалет .

Преглед на устройството 

 Бутон  за 
обхват 

Задръжте, за да активирате лазерния далекомер 
Натиснете, за да се върнете в режим на лов 

 OK (PWR) Натиснете, за да включите устройството 
Натиснете, за да изберете опции и да конф. устр. 
Натиснете, за да намалите яркостта
Натиснете, за да се придвижите през менюто 
Задръжте, за да видите менюто за бързи опции 
Натиснете, за да увеличите яркостта 
Натиснете, за да се придвижите през менюто 
Задръжте, за да видите менюто за бързи опции 

 MOA  Регулиране 
на височина 

 Настройка на 
монтажа на 
вятъра 

Завъртете, за да регулирате обхвата
за всяко кликване.

Завъртете, за да регулирате обхвата 
за всяко кликване

 MOA 

 Lock knob Разхлабете, за да направите корекции на вятъра и 
височината. Затегнете, за да закл. настройките .

Капак на 
батерията 

Извадете, за да инсталирате батерии или да 
получите достъп до micro-USB порта 

 Резе на 
капака на бат. 

Преместете, за да освободите капака на 
батерията 

 Порт  за 
дистанционно 
задействане 

Свързва се към кабела за дистанционно 
задействане 
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Монт.винтове Осигурява мерника на Picatinny или Weaver rail

 Етикет за 
лазерно 
съответствие 

Съдържа информация за идентификация и 
сертификация на производителя 

Инсталиране на AAA батериите
Устройството работи с две AAA литиеви батерии. 
Литиеви батерии са препоръчителни за това устройство.
1 Плъзнете резето на капака    на батерията към окуляра. 

Капакът на батерията се освобождава.
2 Поставете две AAA литиеви батерии в устройството, 

спазвайки полярността. 
3 Поставете капака на батерията. 
4 Проверете дали резето е в заключено положение. 

Монтиране
Устройството се монтира към релса Picatinny или Weaver. 
Мерника разполага с 62 мм (2,44 инча) релеф на очите. 
Трябва да монтирате устр. в положение, което ви дава ясен 
поглед през мерника.
1 Поставете устройството върху релсата. 

СЪВЕТ:  Трябва  да  се  уверите,  че  зъбчетата отдолу
 на устр. са разположени между каналите на шината. 

2 Използвайки  вкл.  винтове  и  шайби  ,  закрепете  скобата  за 
монт.       към устройството. 

3 Затегнете винтовете до максимален въртящ момент 
от 2,5 N-m (22 lbf-in.). 

2 Първи стъпки

Инсталиране на кабела за дист. задействане 
Можете да инсталирате кабел за дист. задействане, за да акт. 
далекомера, докато ръката ви е близо до спусъка на арбалета. 
Дистанционният спусък функционира по същия начин като бутона 
на мерника. Ако е необходимо, можете да разкачите кабела на 
спусъка от стойката на спусъка, за да повдигнете арбалета си. 
1 Свържете кабела за дистанционно задействане към порта.

2 Натиснете кабела за дист. задействане в порта и го завъртете по 
посока на часовниковата стрелка, докато се фиксира на място. 

3 Отстранете подложката        от  скобата на кабела на 
спусъка. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството включва две скоби за спускови 
кабели за плоски и извити монтажни повърхности. Трябва да 
изберете скобата на спусъка, която най-добре пасва на вашата 
монтажна повърхност. 

4 Натиснете скобата на кабела за дистанционно задействане 
върху дръжката на арбалета си, където можете удобно да 
го активирате, докато се насочвате. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да се уверите, че кабелът за 
дистанционно задействане е разположен така, че да не 
пречи на работата на арбалета. 

5 Плъзнете кабела на дистанционното спусъка в скобата на 
спусъка, докато щракне. 
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6 Закрепете кабела към арбалета с помощта на лента.
СЪВЕТ: Ако имате излишна дължина на кабела, можете 
да завъртите кабела или да го увиете около арбалета.

Включване или изключване на устройството 
1 За да включите устройството, натиснете и задръжте PWR.
2  За да изключите устройството, задръжте  PWR за 3 сек.

Регулиране на окуляра 
Устройството разполага с регулируем окуляр. Това ви 
позволява да фокусирате мерника за зрението си. Трябва 
да настроите окуляра, така че изображението на екрана и 
зрителното поле да са на фокус едновременно. 

Завъртете окуляра, за да регулирате фокуса. 
СЪВЕТ:  За  да  получите  номиналния  фокус,  завъртете 
окуляра докрай и го върнете с един пълен оборот. 

Преглед на настройките 
Първият път, когато включите устр., то ви превежда чрез 
използване на регулировките и монтажа, за да зададете 
първата си цел. След като зададете първата точка на прицел,
 можете да добавяте точки за прицелване на различни 
разстояния по електронен път. Можете да изберете да 
калибр. точки поотделно или може автоматично да калибрира 
точките, въз основа на скоростта на вашия арбалет. Можете 
да добавяте, изтривате или калибрирате точки.
Ако автоматично калибрирате прицелните си точки, трябва 
да проверите точността си на 50 метра или 50 ярда. 
Особено важно е да проверите точността си, ако въведете 
обявената от производителя на арбалет скорост. 

Регулиране на вятър и надморска височина 
Монтажът на устройството включва копче за заключване, 
което предотвратява неволното му регулиране. Трябва да 
разхлабите ключалката за заключване, преди да извършите 
корекции. Трябва да затегнете ключалката за заключване, 
преди да направите изстрел.
1 С помощта на 3,5 мм (шестограм отпуснете ключалката.

2 Завъртете  циферблата,  за  да  регулирате  вятъра  или 
височината.

Използване на мерника 3

3 Затегнете ключалката за заключване, докато щракне.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не щракайте ключалката за 
заключване повече от веднъж, докато заключвате.

Използване на мерника
Преди да можете да използвате мерника, трябва да го 
калибрирате за арбалета/
1 Насочете мерника към вашата цел. .
2 Задръжте бутона за измерване, докато измереният обхват се 

появи до прицела. 
СЪВЕТ: TARGET LOCKED се появява под прицела, когато 
показанията на далекомера са постоянно еднакви. 

3 Отпуснете бутона за измерване. 
Устройството показва точка за прицелване на измереното разс.

Преглед на устройството

Компас Показва посоката, в която насочвате 
устройството, когато насочвате целта. 

Цел точка Показва прицелната точка за 
измереното разстояние. 

Целева точка ниво Показва, че арбалетът е наклонен. 

 Индикатор 
за  стабилна 
цел 

Показва колко стабилно държите арбалета. 
Кръгът се разширява и свива с движението 
на арбалета, докато се насочва. 

Габарит Показва ъгъла, под който е наклонен 
арбалетът, в градуси. 

 Разстояние 
на видимост 

Показва измереното разстояние между 
лазерния далекомер и целта. 

Коригирано 
разстояние 

Показва хоризонталното разстояние до 
целта, което се изчислява с помощта на 
ъгъла на измерване. 

 Ъгъл на измерване Показва ъгъла нагоре или надолу от 
далекомера до целта. 

 Ниво на мехурчета Показва цифрово ниво, показващо 
ъгъла, под който е наклонен арбалетът. 
Показва оставащата мощност на батерията. 
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ANT® 2.4 GHz @ 4 dBm nominal

4

Показва броя на изстрелите, 
направени в текущата сесия.
Показва продължителността на импулса 
на предишния изстрел в милисекунди. 
Показва измерването на ролката на 
предишния изстрел. 
Показва състоянието на връзката на 
кабела за дистанционно задействане. 

Информация за устройството 

Спецификации на устройството 
Вид батерия Сменяема 1,5 V AAA литий 
Живот на батер.   До 1,200 лазерни обхвата при използване на

 20-секундно изчакване на дисплея
До 1 година в режим на готовност 

Диапазон  на 
температурата 
на  работа  / 
съхранение 

От -20 ° до 60 ° C (от -4 ° до 140 ° F) 

                           ЗАБЕЛЕЖКА 
Не излагайте устройството на температури 
над 60 ° C (140 ° F). 

ЗАБЕЛЕЖКА: Времето за изчакване на дисплея
 автоматично намалява до 10 секунди, докато 
работите с устр. при температури под 0 ° C.

Воден рейтинг IEC 60529 IPX7
Безжична честота / 
протокол 

Грижа за устройството 
ЗАБЕЛЕЖКА 

Избягвайте екстремен шок и грубо отношение, тъй 
като това може да влоши живота на продукта. 
Не използвайте остър предмет за почистване на устройството. 
Избягвайте  химически  почистващи  препарати,  които  могат 
да повредят пластмасовите компоненти и покрития. 
Не съхранявайте устройството там, където може да 
възникне продължително излагане на екстремни 
температури, защото това може да причини трайни повреди.
 
Почистване на устройството
1 Навлажнете мека, чиста кърпа без власинки с прясна вода. 
2 Внимателно избършете устройството. 

Получаване на повече информация 
Можете да намерите повече информация за този продукт на 
уебсайта на Garmin. 
• Отидете  на  support.garmin.com  за  допълнителни 

ръководства, статии и актуализации на софтуера. 
• Отидете на buy.garmin.com, или се свържете с вашия 

дилър на Garmin за информация относно 
допълнителни аксесоари и резервни части. 
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