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Docter Unipoint seeria 

kasutusjuhend 

TÄHELEPANU! 
Optilise sihikuga ei tohi kunagi otse Päikesesse vaadata, kuna silma kontsentreeritud valgus 

põhjustab vähemalt tõsise nägemiskahjustuse. Soovitatav on vältida vaatamist ka Päikese 

suunas. 

Docter Unipoint optiline sihik on kõrge kvaliteediga, usaldusväärne, täpne peenmehaaniline ja 

elektrooptiline tööriist. Kuna tegu on keerulise seadeldisega, tuleb sellega tahtmatute kahjustuste 

vältimiseks hoolikalt ümber käia ning järgida kasutusjuhendit. 

Kuna sihiku suurendust saab reguleerida suures ulatuses, saab sihikut kasutada erinevates 

olukordades nii päeval kui hämaras.  

Optiline sihik on valmistatud moodsaimate tehnoloogiatega, see on vastupidav, väga hea 

pildikvaliteediga, meeldiva välimuse ning ülimalt funktsionaalne. Lihtne, kuid toimiv ka kõige 

raskemates oludes mistahes maastikul ja ilmaga. 

Põhiomadused 
• Niitristi suurus ei muutu suurendust muutes, samuti ei liigu niitrist külg- ja kõrgusparandusi 

tehes sihikupildi tsentrist eemale. 

• Kvaliteetsest alumiiniumsulamist korpus, mis on kõvaanodiseeritud ja korrosioonikindla 

pinnaga. 

• Optilise sihiku korpus on 30 mm toruga ning on piisavalt suure kinnituspinnaga, võimaldades 

rõngaste asukohta pikisuunas suures ulatuses reguleerida.  

• Sihikul on kõrgekvaliteedilised läätsed ning suur suurendusvahemik (miinimum ja maksimum 

erinevad 4x). 

• Niitristi saab teravustada ja okulaari korrigeerida vastavalt kasutaja silmale ±2,5 dioptri 

ulatuses. 

• Külg- ja kõrgusparanduse klikid on täpsed ja praktilise väärtusega, kogu reguleerimisulatus on 

mõlemas suunas piisavalt suur. Täpseid väärtusi vaata tehniliste andmete tabelist. 

• Suurendusrõngas on suur, kiirelt ja mugavalt kasutatav. 

• Väljundpupilli suurus on seatav suures vahemikus. Väljundpupill on objektiivi läbimõõdu ja 

suurenduse jagatis, hämaras on inimese pupilli suurus ca 6-8 mm, sõltuvalt vanusest. 

• Sihik on väga vastupidav mistahes ilmastikutingimustele, sihik on tolmu- ja veekindel ning 

seest täidetud lämmastikgaasiga. 

• Väljaulatuvad mehaanilised komponendid on valmistatud kõrge kvaliteediga materjalidest, 

näiteks messing või roostevaba teras. 

• Optika on tehases seatud parallaksivabaks 100 m laskedistantsi jaoks. See teeb optika 

ehituse lihtsamaks ja töökindlamaks. 
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Tehnilised andmed 
 1-4x24 1,5-6x42 2,5-10x50 3-12x56 

Suurendus 1x – 4x 1,5x – 6x 2,5x – 10x 3x – 12x 

Objektiivi Ø [mm] 24 42 50 56 

Korpuse Ø [mm] 30 
Objektiivi väline Ø [mm] 30 48 56 62 

Pikkus [mm] 279 323 345 376 

Kaal [g] 1 490 560 640 680 

Vaateväli  

[m/100 m] 
31,0 – 10,6 19,1 – 7,0 11,3 – 4,2 9,4 – 3,5 

Parallaksivaba kaugus [m] 100 

Silma kaugus okulaarist [mm] >90 

Kliki väärtus [cm/100 m] 2,0 1,0 1,0 1,0 

Reguleerimisulatus [cm/100 m] 320 210 125 100 

Korrektuur [dptr] ±2,5 
Töötemperatuur -25 °C –  +40 °C  

Hoiustamise temperatuur -40 °C –  +55 °C 

Veekindlus Kuni 1 m 
1 Z- sihikukinnitusega on kaal 20 g võrra suurem 

 

 
 

Digitaalselt juhitav niitristi valgustus 
Docter'i insenerid on arendanud niitristi valgustuse reguleerimise uuele asemele, mis on 

energiasäästlik, mugav kasutada ning turvaline. 

Sihikul on uus energiasäästlik mikrokontroller, mis ühendab endas järgmised omadused: 

• valgustugevuse suur reguleerimisulatus, 

• mugav kasutamine, 

• ning kaitstus tahtmatu sisse- või väljalülitamise eest. 

Kui niitristi valgustust ei kasutata, siis lülitub see ise välja, seega ei jää valgustus tahtmatult tööle ning 

patareid tühjendama. Lisameetmena on sihikul tagavarapatarei hoiukoht. 
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A. Patarei paigaldamine 
Esmalt tuleb eemaldada patareihoidiku kattekork (1). Seejärel asetage CR2032 (2) tüüpi 

liitiumpatarei patareihoidikus oma kohale, „+” pool väljapool, ning vajutage keskele, kuni patarei 

klõpsab paika. Jälgige, et patarei saab õigetpidi oma kohale, samuti tuleb patarei oma kohalt 

eemaldada õigesti. 

B. Patarei eemaldamine 
Kõigepealt tuleb eemaldada kattekork (1). Patarei (2) saab eemaldada nii, et vajutatakse tugevalt 

patarei servale, mis on ühe hoidiku korpuses oleva pilu (3) juures, objektiivi või okulaari suunas. 

Vajutamise tulemusena kerkib patarei üks pool hoidikust välja ja patarei on eemaldatav. 

C. Sisse-välja lülitamine 
Nii sisse- kui väljalülitamine toimub Docteri logoga nupule (4) kiire topeltvajutuse tegemisega, 

sarnaselt arvutihiire topeltklõpsule. See topeltvajutus peab olema piisavalt tugev ja kiire. Harjutage 

seda. 

D. Risti heleduse reguleerimine 
Niitristi valgustuse reguleerimiseks kasutatakse kuni 1 sekundi pikkust juhtnupule (4) vajutamist. 

Nuppu all hoides muutub niitrist heledamaks kuni kas maksimumini või nupu vabastamiseni. Seejärel 

jääb risti heledus paika. Järgmise vajutusega muutub niitrist tumedamaks kuni miinimumini või nupu 

vabastamiseni. Iga järgmine vajutus muudab heledust vastupidises suunas. 

Kui rist vilgub, siis on saavutatud kas suurim või vähim heledus ning nupp tuleb vabastada. 

E. Mälufunktsioon 
Valgustust sisse lülitades saab viimati kasutatud niitristi heleduse mälust välja kutsuda kolmekordse 

juhtnupule (4) vajutusega.   

F. Automaatne väljalülitamine 
Valgustust juhtiv mikrokontroller jälgib ka seda, millal on viimati juhtnupule (4) vajutatud. Kui ei 

tehta ühtegi vajutust 180 minuti jooksul, lülitatakse niitristi valgustus välja. 

G. Varupatarei hoidik 
Tagavarapatarei (on sihikuga ostest kaasas) on hoiustatav kõrgustrumli kattekorgi all (5) ning on oma 

kohal tugeva magneti abil. 

Sihiku paigaldamine 
Sihiku korpus on valmistatud tugevast ja 

kvaliteetsest alumiiniumisulamist. Seetõttu on 

ühes tükis korpus tugev ja kerge ning valmistatud 

suure täpsusega. 

Sihikuid on kahte tüüpi, rõngastega paigaldatav 

(kasutage kvaliteetseid 30 mm rõngaid) ning 

sisseehitatud kinnitusalusega.  
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Docter® Unipoint patendeeritud kinnitusrelss (6) on mõõtudelt ja paigaldamise seisukohast sama, 

mis Zeissil. See tagab sihiku õige asendi ja kalde ning kindla paigutuse. 

Suurenduse muutmine 
Sõltuvalt laskekaugusest ja valgustingimustest saab 

parima pildi jaoks optika suurendust reguleerida. 

Hämaras on see eriti hästi näha, kuidas suurendust 

muutes muutub nähtava pildi heledus ja selgus. 

Kuna inimese pupilli suurus on hämaras ca 6-8 mm, 

sõltuvalt vanusest ja silma tervisest, siis peab 

optika väljundpupill olema sama suur (objektiivi 

läbimõõt jagatud suurendusega). 

Suurenduse reguleerimiseks on okulaaril suur 

rõngas (7), sellele on märgitud vastavad täisarvud miinimumist maksimumini. Suurendus muutub 

ühtlaselt, ilma astmeteta, ilma igasuguse kaota pildikvaliteedis ning niitristi liikumiseta. 

Niitristi teravustamine 
Kuna inimesed on erinevad, siis ei näe ka laskurid niitristi ühtemoodi selgelt. Seetõttu tuleb niitrist 

iga laskuri jaoks ära teravustada. Selleks kasutatakse okulaari otsas olevat kummikattega rõngast (8), 

mille abil saab korrigeerida nägemishäireid ±2,5 dioptri ulatuses. 

Seda tehakse nii, et keeratakse suurendus maksimumile ning vaadatakse kas kaugel olevat 

ühevärvilist objekti, või taevast, ning rõngast (8) keerates teravustatakse niitrist enda jaoks. Keerake 

rõngast ühele poole, kuni niitrist on udune, siis keerake tagasi kuniks rist on selge ja teravate 

kontuuridega. Korraga tohib optikasse vaadata vaid mõned sekundid, seejärel hakkab silm uduse risti 

järgi kohanduma.  See, kas markeerimistäpike rõngal on korpusel oleva "0" kohal või mitte, ei ole 

tähtis, oluline on rist teravustada enda jaoks, nii on kaugemaid ja väikemaid märke kergem lasta ning 

koormus silmale on väiksem. 

Sihtimispunkti seadistamine 
Optilise sihiku siseehitusega on tagatud see, et niitrist on alati vaatevälja keskel. Seda nii suurendust 

muutes, kui kõrgus- või külgparandusi tehes. 

Külg- ja kõrgusparandustrumli reguleerimisosa moodustavad kaks ühesugust skaalaga ketast (13), 

nende abil on tehtavad muutused kontrollitavad ja korratavad. Trumlite reguleerimine toimib 

klikkidena (so konkreetse sammuga, mitte pidevalt ja sujuvalt), need klikid on nii tuntavad kui 

kuuldavad. Ühe kliki väärtus on trumlile peale märgitud, näiteks 1 cm / 100 m, nii palju liigub 

tabamuste keskpunkt antud kaugusel ühe klikiparanduse mõjul. 

Paranduste tegemiseks tuleb esmalt trumlite kattekorgid (11) maha keerata, kõrgusparanduse oma 

optika lael ning külgparanduse oma optika paremal küljel. Optilise sihiku trumlitel on peale märgitud 

nool koos tähega, kõrgustrumlil (9)"H" ning küljetrumlil (10) "R". See tähendab, et noolega märgitud 

suunas keerates liigub tabamuste keskpunkt vastavalt ülespoole või paremale sihtimispunkti suhtes. 
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Reguleerimisulatus nii kõrguses kui külgsuunas on piiratud, arvuline väärtus on kajastatud tehniliste 

andmete tabelis. Kui see piir tuleb ette, on seda tunda ka trumlist, nimelt ei saa seda enam edasi 

keerata, sellisel juhul ei tohi ka jõudu kasutada.  

Kui optilise sihiku nullimiseks tuleb trumleid reguleerimisulatuse keskkohast kaugele eemale seada, 

siis tuleb kontrollida optikakinnitust. Tavaliselt on kvaliteetse sihikukinnitusega nullpunkt üpris 

reguleerimisvahemiku keskel (eriti külgsuunas). 

Tagamaks maksimaalset veekindlust ning vältimaks juhuslikku trumlite pööramist, tuleb kattekorgid 

(11) oma kohale tagasi keerata. Iga kord kontrollige ka kummitihendeid (12), et need oleksid terved 

ja puhtad. 

Sisselastud nullpunkti jäädvustamiseks saate reguleerimistrumlit (13) ümber seada. Selleks keerake 

ristpeakruvi (14) lahti (ei pea täiesti eemaldama) ning pöörake trumlit ettevaatlikult nii, et 

indekseerimistäpid (15) trumlil ja korpusel oleksid kohakuti. Selle käigus jälgige, et liiguks vaid trumli 

välimine skaalaga osa, mitte sisemine (st et ei oleks tunda ega kuulda klikiparandust). 
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Lisavarustus 
Optilise sihikuga on tehase poolt kaasas optika kattekorgid (objektiivi ja okulaari jaoks). Tootja pakub 

lisaks okulaari külge kinnituvat kummilutti, mis tagab nii õige kauguse silma ja okulaari vahel, kui 

kaitseb kõrvalt silma langeva valguse eest. Nii on nähtav pilt erksam. 

Hooldus 
Kui optilist sihikut hästi hoida (kaitsta suuremate vigastuste eest, puhastada pindasid), siis on selle 

eluiga praktiliselt igavene. Suuremate vigastuste all mõtleme mõlke ja tugevamaid hoope, mitte 

pinnakriimustusi. 

Jälgige, et sihik ei saaks väga räpaseks ja ei puutuks kokku tugevate kemikaalidega. Kui sihik saab 

mustaks tuleb selle välispinnad puhtaks teha. 

Läätsede puhastamiseks tohib kasutada pehmet ja puhast riiet või pintslit. Soovitame selleks soetada 

spetsiaalne optikapuhastuskomplekt (puhastuspliiats koos sobiva lapi ja puhastusvedelikega), 

sobivad ka fotoaparatuurile mõeldud variandid. Kindlasti ei tohi kasutada suvalisi 

puhastusvahendeid, ainult läätsede puhastuseks mõelduid, kuna erinevad kemikaalid söövad ennast 

läbi tihendite ning põhjustavad sihiku vee- ja udutamiskindluse kaotamise. Samal põhjusel ei tohi 

sihikut ise hakata lahti võtma, muud komponentide eemaldust peale kattekorkide mahakeeramise ei 

ole kasutajal vaja teha. 

Korpuse puhastamiseks kasutage destilleeritud vett, vältimaks katlakivi teket, välised metallpinnad 

võib väga kergelt õlise lapiga üle käia, kuid kuskilt ei tohi märjaks jääda ning õli ei tohi ajada nii 

läätsedele kui reguleerimistrumlitele. 

Kui tekib probleeme, siis ärge püüdke ise parandama hakata, parem pöörduge müüja või volitatud 

hoolduspunkti poole. 

 


