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KONTAKTEERUGE OTSE 
MEIEGA VEEBILEHE 
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1. ÜLEVAADE

1 Pildi teravuse /
fookuse 
reguleerimisrõngas  
2 Suurendamise 
reguleerimise rõngas 
3 Patarei kate 
3.1 Patarei (CR123A) 
3.2 Reguleerimis-

vahend 
3.3 Torx mutrivõti 
4 Kõrguse 
regulaatori kate 
5 Kõrguse regulaator 
6 Horisontaalsuuna 

regulaatori kate 

7 Horisontaalsuuna 
(parem/vasak) 
regulaator 
8 Parallaksi trummel 
9 Mõõtmisnupp  
10 Risti heleduse 
reguleerija „+“ 
11 Risti heleduse 

reguleerija „-“ 
12 LED Bluetooth®* 
13 Läbipaistvad 

sihiku katted 

*Bluetooth on ettevõtte
Bluetooth SIG Inc.
kaubamärk.



2. KASUTAMINE

2.1 FOOKUSE REGULEERIMINE 
Pöörake lihtsalt pildi 
teravuse reguleerimis-
rõngast, et saavutada 
enda niitristi indivi-
duaalsete seadete jaoks 
parim fookus.  

Kõigepealt keerake pildi teravuse 
reguleerimisrõngas täiesti vasakule 
(vastupäeva) ja seejärel paremale, kuni 
rist on optimaalselt fokuseeritud. Kui niitrist 
on teravalt fookuses, on ekraan samuti terav. 

2.2 SUURENDUSE MUUTMINE 
Võite soovitud 
suurenduse seadistada, 
keerates (astmeteta) 
suurenduse reguleerimis-
rõngast 180°.    
Reguleerimisrõnga skaala 
võimaldab seadet lihtsalt 
lugeda. Parema 

orientatsiooni jaoks on reguleerimisrõnga 
pehmest rihmakattega nina.  Suurenduse 
muutmisel muutuvad sihtimispunkt ja 
tuulejooned vastavalt. 

2.3 NIITRIST ASUB TEISEL 
FOKAALTASANDIL 

Kui suurendus suureneb, siis jääb niitristi 
suurus samaks – pildi suurus suureneb, niitrist 
ega kuva ei suurene. Isegi suurte suurenduste 
korral on vaid väike osa sihtmärgist kaetud. 



2.4 PARALLAKSI TRUMLI KASUTAMINE 
Parallaksi trumlit 
kasutades saate
reguleerida parimat 
fookust  iga sihtmärgi 
kauguse jaoks, vältides 
nii parallaksi tõttu 
tekkivaid sihtimisvigu. 
Parallaksi trumlit saab 

seadistada alates 50 m kuni lõpmatuseni. 
Seadke suurendus nii kõrgeks kui võimalik ja 
keerake parallaksi trumlit kuni pilt on kõige 
teravam. Nüüd liigutage oma silma väljundava 
raadiuses küljelt küljele. Kui niitrist liigub 
sihtmärgilt ära, korrigeerige parallaksi 
seadistust, kuni niitrist enam sihtmärgi suhtes 
ei liigu. 

2.5 NIITRISTI VALGUSTUSE KASUTAMINE 
1. Sisse / välja lüliti

2. Heleduse
reguleerimine

Niitristi valgustuse 
sisselülitamiseks (öörist), 
vajutage samaaegselt 
poole sekundi jooksul 
pluss- ja miinusnuppe. 
Teise võimalusena võite 
vajutada pool sekundit 
ainult pluss- või ainult 
miinusnuppu. 

Kui niitristi valgustus on 
sisse lülitatud, saate 
heledust reguleerida „+“ 
ja “-„ nuppude abil ja 
valida 64 heledustaseme 
seast sobiv seade. 
Optimaalse heleduse 
kiireks leidmiseks hoidke 
nuppu all (püsiv vajutus), 
täpselt reguleerimiseks 
vajutage nupule üks kord 
(üks vajutus). 



3. Väljalülitamine
Niitristi valgustuse väljalülitamiseks vajutage
korraga sekundiks pluss- ja miinusnuppudele. 
Pärast 40, 60 või 80 sekundit (ajakava saab
rakenduses eelseadistada), lülitub niitristi
valgustus automaatselt välja. 

2.6 EKRAAN FUNKTSIOONIDE JA HOIATUSTEGA 

1 Valgustatud niitrist 

2 Sihtimistähis kauguse mõõtmiseks 
Mõõtmisnuppu vajutades ilmub valgustatud 
ring – kauguse mõõtmise sihtimispunkt (vt 
punkt 2.7 „Kauguse mõõtmine ja sihtimispunkti 
korrigeerimine“). 

3 Kaugus 
Rakenduses saate seadistada, kas täpselt 
mõõdetud kaugus ilmub meetrites või jardides. 

4 Õige sihtimispunkt 
Mõõtmine, vt punkt 2.7 „Kauguse mõõtmine 
ja sihtimispunkti korrigeerimine“. 

5 Tuule kiirus 
Rakenduses saate valida kahe tuulekiiruse ning 



meetermõõdustiku ja inglise mõõdustiku vahel. 

6 Tuulemärgid 
Tuulemärkide kaugused tulenevad kaugusest ja 
teie tulirelva ja laskemoona ballistikandmete 
kombinatsioonist. Neid saab rakendusest eraldi 
valida. 

Kui tuuletriiv horisontaalsuunas on liiga suur, 
võivad tuulemärgid ekraanilt väljas asuda. 
Sellisel juhul on need peidetud. Need on 
peidetud ka siis, kui tuuletriiv on liiga 
madal ja tuulemärgid on seetõttu liiga 
lähedal.  Iga peidetud väärtus asendatakse 
ekraanil märgiga „-“. 

7 Aja lõppemise hoiatus 
Liivaklaasi sümbol ilmub 10 sekundit enne 
ekraani deaktiveerimist (seadistamiseks, vt 
punkt 2.9 „Automaatne väljalülitus-
funktsioon“). 

8 Patareitaseme hoiatus 
Kui patarei sümbol ilmub, tuleb patarei ära 
vahetada. Enne on võimalik veel ligikaudu 100 
mõõtmist teha. Loomulikult saab dS-i ikkagi igal 
ajal kasutada ilma, et niitristi kuva sees oleks. 

9 ja 10 nool üles/alla 
Sihtimispunkt paikneb ekraani kohal/all. Kui 
vähendate suurendust, muutub sihtimispunkt 
uuesti nähtavaks. 

11 Üle ballistilise raadiuse 
Sihtpunkti ei saa arvutada, mis võib olla 
tingitud järgmisest: mõõtmiskaugus > 1024 m, 
nurk> 45° kuni 600 m, nurk> 30° vahemikus 
600–1024 m. 

12 Tabamisjõud (valikuline) 
Tabamisjõud antakse automaatselt mõõdetud 
vahemaa ja ballistiliste andmete põhjal (džaul/
jalg). Rakenduses saab kuvamisandmeid sisse ja 
välja lülitada ning meetermõõdustiku ja inglise 
mõõdustiku vahel valida. 

Märkus! 
Üldiselt saab rakendust kasutada 
mitmesuguste seadete valimiseks ja 
muudatuste tegemiseks (nt meeter/jard, 
tuulemärgid, tabamisjõud, kuvatavate 



elementide valimine, kuvamise kestus jne). 

2.7 VAHEMAA MÕÕTMINE JA 
SIHTIMISPUNKTI KORRIGEERIMINE 

Mõõtmisnupu vajutamisel 
ja mõõtmisfunktsiooni 
aktiveerimisel ilmub 
valgustatud ring – kauguse 
mõõtmise sihtimistähis. Kui 
vabastate mõõtmisnupu, 
tehakse mõõtmine ja 
kuvatakse sisestatud 

andmete põhjal arvutatud sihtimispunkt. 
Viitemärk on füüsilise niitristi sihtimispunkti 
keskpunkt. Mõõteseade mõõdab täpse distantsi ja 
arvutab kohe täpse sihtimispunkti, kasutades 
määratud suurendust, õhurõhku, temperatuuri ja 
nurka. 

2.8 EKRAAN MÕÕTMISVIGADE 
KORRAL 
Kui kauguse mõõtmisel kuvatakse ekraanil „----“, 
siis on kas mõõtmisraadius ületatud või objekti 
peegeldustegur on ebasobiv. 

2.9 RAADIUS 

Maksimaalset mõõtmisraadiust mõjutavad 
järgmised tegurid: 

RAADIUS SUUREM RAADIUS VÄIKSEM 

Sihtmärgi värv Hele Tume 

Pind Läikiv Matt 

Nurk sihtmärgini Täisnurk Teravnurk 

Objekti suurus Suur Väike 

Päikesevalgus Vähe (pilves) Palju 
(ere päikesepaiste) 

Atmosfääriti
ngimused 

Selge Udu 

Objekti struktuur Tasapind 
(nt sein) 

Muutuv 
(nt põõsas, puu) 

Märkus: 
SWAROVSKI OPTIK ei võta endale vastutust, kui dS 
laser mõjutab või kahjustab teisi vahendeid (nt 
öise nägemise lisaseadmed jne). 



2.10 AUTOMAATNE VÄLJALÜLITUSFUNKTSIOON 

Niitristi valgustus ja ekraan lülituvad välja 
pärast 40, 60 või 80 sekundit (aega saab 
rakenduses eelseadistada).  Hoiatav signaal 
ilmub 10 sekundit varem.  Vajutage „+“ või „-“ 
nuppu või kallutage dS-i vähemalt 20 kraadi 
vasakule või paremale, et suurendada 
kuvamise kestust etteantud ajaperioodi võrra. 
Kui ekraan lülitub välja, tuleb mõõtmisnuppu 
selle aktiveerimiseks ja uue mõõtmise 
tegemiseks vajutada. 

2.11 PATAREI VAHETAMINE 
•   Lülitage niitristi 
valgustus välja. 
•   Keerake patareipesa 
kate vastupäeva keerates
ära.
•   Eemaldage vana patarei.
•   Uue patarei 
sisestamisel (tüüp 
CR123A) veenduge, et 
pool, millele on märgitud 
„+“, on õiges asendis (vt 
seadme märgistust). 

Hoiatus! Ärge kasutage taaslaetavaid patareisid. 
• Kruvige päripäeva keerates akukate tagasi
peale. 

   Patareid 
Patareisid ei tohi kõrvaldada 
olmejäätmete hulgas. Olete 
seadusega kohustatud 
kasutatud patareid tagastama. 
Kohalikud rajatised 

eksisteerivad kasutatud patareid tasuta 



tagastamiseks (nt jaemüügipunktides või 
kogumispunktides). Patareid on märgistatud 
läbikriipsutatud prügikasti märgiga. Palun aidake 
meil kaitsta meie keskkonda kahjulike 
saasteainete eest. 

2.12 PATAREI KASUTUSAJAD 
Vaadake lisatud tehniliste andmete lehte! 

WEEE/ElektroG 
See sümbol näitab, et seda toodet ei 
tohi kõrvaldada olmejäätmetena 
vastavalt elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmete 
direktiivile (elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmed) ja 

siseriiklikele õigusaktidele. See toode tuleb 
tagastada spetsiaalsesse kogumispunkti. 
Kogumispunktide kohta saate infot oma kohalikult 
omavalitsuselt või elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmete kõrvaldamise 
autoriseeritud punktist.  Selle toote õige 
kõrvaldamine aitab kaitsta keskkonda ja takistab 
võimalikku keskkonna kui ka inimeste tervise 
kahjustumist, mis võib juhtuda, kui tooteid ei 
käidelda nõuetekohaselt. 

3. SIHIKU SISSELASKMINE

3.1 PÕHILINE JOONDAMINE 
Selleks, et tagada sihiku täpne joondumine 
püssiga, palun laske sihik pädeval relvakaupmehel 
paigaldada. Niitrist on tehases seadistatud 
mehaanilisele keskmisele positsioonile. 

Märkus! 
Sihiku püssile kinnitamisel veenduge, et okulaari 
kaugus silmast vastab täpsustatule (vt tehniliste 
andmete lehte). 

3.2 SIHIKU JOONDAMINE PÜSSIGA 
Kui kuuli tabamispunkt erineb sihtimispunktist, 



saab seda kergesti ja täpselt kõrguse parandamise 
ja tuuletriivi trumlitega reguleerida. Vaatamata 
korrigeerimisele jääb niitristi keskmine punkt alati 
vaatevälja keskele. 

3.3 SIHIKU SISSELASKMISEKS ETTEVALMISTUMINE 

Enne sihiku sisselaskmist veenduge, et järgmised 
parameetrid on õigesti seadistatud: 
- Pildi teravuse korrigeerimine
- Kõrge suurendus
- Parallaks

Tehniliste andmete lehe koos 
sisselaskmise valemiga leiate kasutusjuhendi 
taskust. Kui see õigesti ära lahendada, aitab see 
teil rakenduses oma isiklikud püssi, laskemoona jne 
väärtused sisestada. DS töötab väga täpselt, mis 
tähendab, et peate andma täpse teabe. Täpse 
sihtimispunkti saamiseks soovitame teil mõõta 
enda laskemoona tegelik suudmekiirus 
kasutades soovitud laengut. 

3.4 KÕRGUSE JA HORISONTAALSUUNA 
REGULEERIMINE 

1 Avage patarei kate ja 
eemaldage Torx mutrivõti ja 
reguleerimisvahend. 

2 Kõrguse ja horisontaalsuuna 
regulaatorite katteid saab 
avada kaasasoleva Torx 
mutrivõtme (TX 6) abil. 
Reguleerimisriistaga saab 
avamisel kõrguse ja 
horisontaalsuuna regulaatorit 
reguleerida.

3. Kõrguse reguleerimine: Keerake 
reguleerimisriista kõrguse regulaatori keskel ... 



a) ... päripäeva, kui lask
on madal, või

b) ... vastupäeva, kui
lask on kõrge, et
tabamispunkt õigesti
korrigeerida (1/4 MOA
kliki kohta, 7 mm/100 m

või 0,25 toll/ 100 jardi). 

.4   Horisontaalsuuna regulaator:  Keerake reguleerimis-
riista horisontaalsuuna regulaatori keskel ...

a) ... päripäeva, kui lask
läheb vasakule, või

b) ... vastupäeva, kui
lask läheb paremale, et
tabamispunkt õigesti
korrigeerida (1/4 MOA
kliki kohta, 7 mm/100

m või 0,25 toll/ 100 jardi). 

5.   Kinnitage kaaned Torx mutrivõtmega tagasi, 
seejärel asetage kruvikeeraja ja reguleerimisriist 
tagasi ülemisse trumlisse. 

Leiate tabamispunkti korrigeerimise kliki kohta 
lisatud tehniliselt andmelehelt või püssi sihiku 
kõrguse regulaatorilt või tuuletriivi regulaatorilt. 

3.5 SIHIKU SEADISTAMINE RAKENDUSEST 
1. Installige dS-i 
seadistamis-rakendus oma 
nutitelefoni 
/tahvelarvutisse (Android 
või iOS). 



    

2.   Aktiveerige nutitelefoni ja DS-i Bluetooth®. Selleks 
vajutage püssisihiku „+“ ja „-“ nuppe samaaegselt 3 
sekundit, kuni LED vilgub.  

3.   Ühendage nutitelefon ja dS Bluetooth®-i kaudu. 
Selleks kasutage okulaari all olevat seerianumbrit. 
Ühenduse edukal loomisel jääb LED põlema. 

4.   Sisestage rakendusse õigesti tehniliste andmete 
lehel näidatud väärtused. 

5.   Lõpuks kandke andmed tagasi dS-i. 

6.   Vajutage uuesti „+“ ja „-“ nuppe samaaegselt 3 
sekundit, et dS-i Bluetooth® välja lülitada. 

Märkus! 
SWAROVSKI OPTIK ei vastuta selle eest, et 
rakenduses kuvatud kaliibri andmed on õiged; iga 
klient vastutab andmete kontrollimise eest. 

 
3.6 PÜSSISIHIKUTE PAIGALDAMISE SOOVITUSED 
JA TRIKID 
Tänapäeval on tohutu valik tehniliselt täiustatud 
sihikute kinnitusi, mis võimaldavad püssisihikuid 
turvaliselt tulirelvadele kinnitada. Kasutades õigeid 
tööriistu ja õigel määral pinguldades, on võimalik 
saavutada soovitud stabiilsus ja täpsus. Palun 
lugege hoolikalt tootja antud paigaldusjuhiseid. 
Need sisaldavad üksikasjalikku teavet kasutamiseks 
sobivate tööriistade kohta ning näpunäiteid, mis 
lihtsustavad paigaldamist. 

Siin on mitmed näited: 
• Sõltuvalt kinnituse tüübist (palun lugege 
kindlasti tootja juhiseid), võib kinnituse 
paigaldamisel olla kasulik eemaldada 
kontaktpindadelt viimistlus, seejärel eemaldada 
rasv ja kontaktpindade paika kruvimisel katta need 
esmalt sobiva liimiga. 
• Vajadusel saate rõngaid reguleerida 
veendumaks, et kinnitus on täiesti keskel (näiteks 
rõngaid sobitades). 
• Samuti eemaldage rasv kinnituspindadelt ja 
rõngaste sisepindadelt ning kandke liim vähemalt 
rõngaste alumistele pooltele, et tagada laskmisel 
täielik stabiilsus. 



    

•     Niitristi reguleerimisel olge eriti tähelepanelik. 
•     Okulaari kaugus silmast: 
Sihiku okulaari õige kauguse silmast leiate tehnilisest 
dokumentatsioonist. Individuaalsed seaded ja 
kohandamine võimaldavad kasutajatel saavutada 
optimaalse vaatevälja ja mugava 
tulistamispositsiooni. 
•     Jõumoment: 
Pingutage mõlema rõnga kruvid maksimaalselt 200 
Ncm/17,7 tolli naela kohta. See tagab, et 
torukujulistele korpustele ei asetata mittevajalikku 
survet ja tagab täpse pingevaba paigalduse. Õige jõu 
saavutamiseks on soovitatav kasutada momentvõtit. 
Mitte mingil juhul ei tohiks rõngaid pinguldada selle 
asemel, et kleepida rõngaste alumised osad kokku, 
mis on oluline samm. 
 
Kui kasutatakse õigeid tööriistu ja õiget jõudu ning 
järgitakse täpselt tootja juhiseid, siis peaks püssisihiku 
sisselaskmiseks olema vaja vähe korrektsiooni. 
Kasutage individuaalseid komponente, et saavutada 
enda valitud tulirelva / kinnituse / sihiku 
kombinatsioon. 
SWAROVSKI OPTIK ei garanteeri, et selle lehe sisu 
oleks õige, ajakohane või täielik. 

 
 
3.7 LISAINFORMATSIOON 

Leiate põhjalikku teavet ja näpunäiteid 
aadressilt: SWAROVSKIOPTIK.COM 
 
 
 

Lisateavet vastavuse kohta leiab aadressilt: 
http://docs.swarovskioptik.com/ds_compliance.pdf 

 
Nutitelefoni/tahvelarvuti rakenduse dS 
Configurator leiate App Store’ist või 
Google Playst. 

http://docs.swarovskioptik.com/ds_compliance.pdf


   

4. HOOLDUS JA KORRASHOID 

4.1 PUHASTUSLAPP 
Kõige tundlikumate klaaspindade puhastamiseks 
saab kasutada spetsiaalset mikrokiudriiet. See sobib 
objektiivi läätse, okulaari ja prillide jaoks. Hoidke 
riidelapp puhtana, kuna mustus võib objektiivi 
pinda kahjustada. Kui riie määrdub, saab seda pesta 
leige vee ja seebiga ja kuivama jätta. Kasutage seda 
ainult läätsede puhastamiseks. 

 
4.2 PUHASTAMINE 
Oleme välja töötanud kõik elemendid ja pinnad nii, 
et need nõuavad vähe hoolt. SWAROCLEANi 
mittekleepuv väliskate teeb objektiivide ja 
okulaaride läätsede puhastamise palju lihtsamaks, 
eriti mistahes kuivanud mineraalide jälgede (nt 
veejäljed konditsioonist), putukatõrjevahendite ja 
puuvaigu eemaldamise. 

Selleks, et tagada oma püssisihiku pikaajaline hea 
optiline nähtavus, peate hoidma klaaspinnad 
mustusest, õlist ja rasvast puhtad. 

Läätse puhastamiseks eemaldage kõigepealt 
suuremad osakesed optilise läätse harjaga. 
Järgnevaks põhjalikuks puhastamiseks soovitame 
hingata kergelt objektiivile ja puhastada see niiske 
puhastuslapiga. Soovitav on metallosad puhastada 
puhta puhastuslapiga. 

 
4.3 HOIUSTAMINE 
Peaksite hoidma enda püssisihiku hästi 
ventileeritud, kuivas ja pimedas kohas. Kui sihik on 
märg, tuleb see enne hoiustamist kuivatada. 



    

5. OHUTUSE TAGAMINE! 

5.1 LASERI OHUTUS 
Toode vastab 1. klassi laserite nõuetele vastavalt 
kehtivatele standarditele EN 60825-1, IEC 60825-1, 
FDA 21 CFR 1040.10 ja 1040.11, välja arvatud 
kõrvalekalded vastavalt lasereid puudutava 
teatisega nr 50 (Laser Notice No. 50).  Sellisena on 
seade silmade jaoks ohutu ja seda võib kasutada 
igaks otstarbeks, kuid seda ei tohi otseselt 
inimestele suunata. 

 
5.2 ÜLDISED JUHISED 

Ärge kasutage kunagi sihikut 
päikese vaatamiseks!  See 
kahjustab silmi! Palun kaitske 
oma sihikut mittevajaliku 
päikesekiirguse eest. Ärge 
suunake kunagi instrumenti 
lähedal olevatele inimestele! 

Palun järgige sihiku ette nähtud okulaari kaugust 
silmast (vt suurusi tehnilisest dokumentatsioonist). 

 
Palun kaitske püssisihikut 
löökide eest.  
 
 
 
 
 
Remondi- ja hooldustöid 
võivad teha ainult SWAROVSKI 
OPTIK Absam (Austria) või 
SWAROVSKI OPTIK North 
America 
ja volitamata osapoolte töö 
muudab garantii kehtetuks. 



   

5.3 VEEKINDLUS 

Tänu kvaliteetsetele sulgemiseks kasutatud 
materjalidele ja kontrollitud 
valmistamisprotsessidele, on meie sihikud 
veekindlad ja gaasikindlad kuni rõhuni 0,4 baari või 
4 m sügavuseni vees. Sellest hoolimata on 
soovitatav ettevaatlik käitlemine, eriti trumlite 
puhul. Sihik on täidetud inertse gaasiga püssisihiku 
all asuva kinnituskruvi kaudu. Ärge keerake seda 
kinnituskruvi lahti! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kõik antud spetsifikatsioonid on tüüpilised väärtused. 
Jätame endale õiguse teha muudatusi projekteerimise ja tarnimise osas. Me ei 
vastuta trükivigade eest. 
 
Sihik on kujutatud skemaatiliselt. Õigete mõõtmete üksikasjalik kirjeldus on leitav 
lehel SUBTENSIONS.SWAROVSKIOPTIK.COM. 
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