
PANORAMA 
Průhledový otevřený kolimátor. 

Návod 
 
Gratulujeme Vám, zakoupili jste si jeden z nejlepších průhledových otevřených kolimátorů na trhu. Vlastnosti tohoto 
kolimátoru zahrnují: 

- beztubusový vzhled se optikou o průměru 33mm poskytuje široký a nerušený pohled, vhodný pro dynamickou 
střelbu nebo střelbu na pohyblivé teče, stejně jako na běžnou terčovou střelbu. 

- Na výběr jsou varianty s více velikostmi záměrného obrazce (4 velikosti), nebo s více obrazci (4 tvary) 
- Korekce paralaxy a ohnisková vzdálenost v nekonečnu 
- Vertikální a horizontální nastavování bodu záměru pomocí imbus šroubků. 
- Uchycení na montáž (lištu na příslušenství) je také pomocí imbus šroubů 
- Montáž pro standardní lištu, netřeba znovu nastřelovat po odebrání a znovunasazení. 
- Velice lehká konstrukce, vodovzdorná a nárazuvzdorná. 
- Nízký odběr elektřiny z baterií zajišťuje dlouhou výdrž. 

 
BATERIE: 
Kolimátor Panorama je napájen 3V lithiovou baterií (typ CR2030 nebo ekvivalent). Pokud Váš záměrný bod příliš tmavne 
nebo nesvítí, je třeba vyměnit baterii. Pro výměnu baterie odšroubujte víčko baterie (na obrázku BATTERY COVER), 
vyjměte starou baterii a vložte novou baterie (kladnou stranou označenou + nahoru) a znovu zašroubujte víčko. 
 
MONTÁŽ: 
Kolimátor Panorama je vybaven standardní montáží, která rozměrově odpovídá standardním lištám pro montáž příslušenství. 
Tato montáž by měla vyhovovat většině zbraní. Díky vlastnostem tohoto kolimátoru je vhodné zachovat vzdálenost alespoň 
7,5cm mezi zadní částí kolimátoru a okem střelce. Umístěte kolimátor na lištu na Vaší zbrani a srovnejte šroubky tak, aby 
odpovídaly vybráním na liště a zapadly do nich. Pevně utáhněte uchycovací šroubky imbus klíčem přiloženým k Vašemu 
kolimátoru. 
 
NASTŘELENÍ: 
Vyberte si velikost nebo obraz jaký vám vyhovuje (otáčením voliče výběru obrazce, na obrázku RETICLE SELECTOR 
KNOB) a vyberte intenzitu podle světelných podmínek na střelnici. Zbraň, na které máte kolimátor namontovaný opřete o 
pevnou oporu a zamiřte na teč vzdálený 50 - 100 metrů. Zaměřovací střelba by měla být prováděna za stálých podmínek, aby 
bylo dosaženo maximální přesnosti nastřelení (tedy stejné osvětlení, stejný druh munice a stejná opora). Každý posun 
stavěcích šroubků o jeden dílek (jedno kliknutí) odpovídá posunutí bodu o jeden MOA (cca 1 palec na 100 yardů nebo 0,5 
palce na 50 yardů – 2,54cm na 91,5m nebo 1,27cm na 45,75m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPECIFIKACE: 
Zvětšení:  1X 
Průměr optiky:  33mm 
Zorné pole: 15,7m na 100m 
1 klik:  1 MOA 
Délka:  82mm 
Váha:  115gramů 
 
 
 
 
POPIS OBRÁZKU: 
LENS FRAME – rámeček optiky 
REFLEX LENS – optika (polopropustné zrcadlo) 
LOCKING SCREW FOR ELEV./WIND. ADJUSTMENTS – zámeček seřízeného nástřelu 
RAIL – lišta (montáž) 
BATTERY COVER – víčko krytu baterie 
ELEV. ADJ. SCREW – šroubek vertikálního nastavení nastřelení (elevation) 
L.E.D. & MIRROR HOUSING – kryt světelné diody a soustavy zrcadel 
RETICLE SELECTOR KNOB – volič výběru obrazce 
WIND. ADJ. SCREW – šroubek horizontálního nastavení nastřelení (windage) 
LOCKING SCREW – uchycovací šroubek  
CLAMPING PLATE – přítlačná destička držící kolimátor na zbrani 
SWITCH & INTENSITY CONTROL KNOB – vypínač / volič intenzity světelného bodu 
3V LITIUM BATTERY – 3V lithiová baterie 
RUBBER DUST CAP – gumová krytky optiky  
WRENCH FOR WIND./ELEV. KNOBS AND FOR CLAMPING BOLTS – imbus klíče pro všechny šroubky 
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