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FORORD
Kjære kunde
Vi ønsker deg mye glede med ditt nye Leica-produkt. 
For at du skal kunne bruke hele ytelsesomfanget for produktet ditt, 
anbefaler vi deg å lese denne veiledningen først.
Produktet skal kun brukes som beskrevet i denne veiledningen. 
Kun da kan vi garantere sikker og enkel betjening.

Ditt Leica Camera AG

Før du tar i bruk produktet, ber vi deg lese kapitlene 
«Sikkerhetshenvisninger» og «Viktige henvisninger» for 
å unngå skader på produktet og forebygge mulige 
personskader.

JURIDISKE HENVISNINGER

JURIDISKE HENVISNINGER FOR DENNE  
VEILEDNINGEN

OPPHAVSRETT
Alle rettigheter forbeholdes.
Alle tekster, bilder, grafikker er underlagt loven opphavsrett og 
andre lover som beskytter åndsverk. Det er ikke tillatt å kopiere 
disse, verken for salg eller for videreformidling, endret eller brukt.

TEKNISKE DATA
Det kan ha oppstått endringer på produkter og tjenester etter 
redaksjonsavslutning. Det tas forbehold om konstruksjons- og 
formendringer, avvik i fargenyanse samt endringer i produsentens 
leverings- eller ytelsesomfang i leveringstiden så lenge endringene 
eller avvikene tar hensyn til Leica Camera AGs interesser og er 
rimelige for kunden. Leica Camera AG forbeholder seg i denne 
forbindelse retten til endringer samt retten til feil. Bildene kan 
inneholde tilbehør, spesialutstyr eller annet som ikke hører til 
standard leverings- eller ytelsesomfang. Enkelte sider kan også 
inneholde typer og ytelser som ikke tilbys i alle land.
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NOMERKER OG LOGOER
Merker og logoer som brukes i dokumentet, er beskyttede 
varemerker. Det er ikke tillatt å bruke disse merkene eller logoene 
uten godkjenning fra Leica Camera AG.

LISENSRETTIGHETER
Leica Camera AG ønsker å tilby deg en innovativ og informativ 
dokumentasjon. På grunn av den kreative utformingen ber vi om 
forståelse for at Leica Camera AG må beskytte sitt åndsverk, 
inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter, og at denne 
dokumentasjonen ikke på noen måte garanterer lisensrettigheter 
til Leica Camera AGs åndsverk. 

REGULERENDE HENVISNINGER
Produksjonsdatoen for produktet finner du på klebemerkene på 
emballasjen. Skrivemåten er år/måned/dag.

KASSERING AV ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE 
APPARATER
(Gjelder for EU samt andre europeiske land med separate 
oppsamlingssteder)

Dette apparatet inneholder elektriske og/eller elektroniske 
komponenter, og må derfor ikke kastes i vanlig husholdningsavfall! 
Det må leveres på lokale oppsamlingssteder for resirkulering.
Dette koster deg ingen ting. Hvis apparatet inneholder utskiftbare 
eller oppladbare batterier, må disse tas ut og kasseres på 
forskriftsmessig måte før du kaster selve kikkerten.
Mer informasjon om emnet får du ved teknisk etat i kommunen du 
bor i, av avfallsbehandlingsfirmaet eller i butikken hvor du kjøpte 
måleren.
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SIKKERHETSHENVISNINGER

ADVARSEL
Ignorering av følgende punkter kan forårsake alvorlige eller 
dødelige personskader.

GENERELT
• Oppbevar apparatet utilgjengelig for små barn.
• Se aldri i okularet mens du går. Du kan snuble og falle.

BATTERI
• Bruk kun batteritypen som er oppført og beskrevet i denne 

veiledningen. En bruk av disse batteriene som avviker fra 
forskriftene samt bruk av ikke planlagte batterityper, kan i visse 
tilfeller føre til eksplosjon!

• Disse batteriene må ikke utsettes for sollys, sterk varme, 
fuktighet eller væte over lengre tid. Batteriene må heller ikke 
oppbevares i en mikrobølgeovn eller en høytrykksbeholder 
– det er fare for brann og eksplosjon!

• Batterier må aldri kastes inn i åpen ild, varmes opp, lades, tas 
fra hverandre eller brytes opp.

• Oppbevar batterier utilgjengelig for barn. Ikke la batterier ligge 
og slenge, da de kan svelges av barn eller husdyr.

FORSIKTIG
Dette symbolet informerer deg om at uforsiktig bruk som 
beskrevet nedenfor, kan forårsake personskader eller 
materielle skader.

GENERELT
• Apparatet må ikke demonteres eller endres for å fristille den 

interne elektronikken, da dette kan forårsake skader eller 
elektrosjokk.

• Kikkertsiktet skal monteres i henhold til øyeavstanden som er 
oppgitt, for å unngå at okularet skader øyenbrynet (mål finner 
du i tekniske data).
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VIKTIGE HENVISNINGER

GENERELT
• Ikke prøv å demontere enheten. Reparasjoner skal kun utføres 

av godkjente verksteder.
• Apparatet må beskyttes mot alle støt som ikke forårsakes av 

våpenet.
• Ved innstillinger på justeringstårn må det ikke brukes stor meka-

nisk kraft.
• Ikke ta i glassflatene med fingrene, spesielt ikke hvis du har 

smurt deg med håndkrem, insektmiddel e.l. Disse stoffene kan 
inneholde kjemikalier som kan skade eller ødelegge belegget på 
glassoverflatene.

• Noter produksjonsnummeret på apparatet, da dette nummeret 
er svært viktig å ha hvis du mister apparatet.

BATTERI
• Kulde reduserer batterieffekten. Ved lave temperaturer bør 

apparatet bæres så nær kroppen som mulig og brukes med nytt 
batteri.

• Batterier skal oppbevares tørt og kjølig.
• Brukte batterier må ikke kastes i vanlig husholdningsavfall, da 

de inneholder giftstoffer som er farlige for miljøet. For å 
resirkulere det i henhold til gjeldende regler må du levere det 
der du kjøpte det eller kaste det i spesialavfallet (oppsamlings-
sted).

OKULAR
• Et okular fungerer som et brennglass når direkte sollys treffer 

det foran. Derfor er det svært viktig at apparatet beskyttes mot 
sterkt sollys. Unngå skader inne i apparatet ved å plassere det i 
skyggen, eller aller helst i en veske.

VANNTETTHET
• For å beskytte apparatet mot fuktighet må deksler som er 

utstyrt med tetningsringer, alltid strammes med litt kraft 
(«håndfast»).

• Skadde tetningsringer skal alltid skiftes ut.
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GARANTI
I tillegg til de lovfestede garantikravene i forhold til selgeren, gir 
Leica Camera AG deg 10 års garanti på optikken og huset og 2 år 
på elektronikken i dette Leica-kikkertsiktet iht. reglene nedenfor. 
Leica-garantien begrenser altså verken forbrukerens lovfestede 
rettigheter iht. gjeldende nasjonale lover, eller forbrukerens 
rettigheter overfor forhandleren basert på kjøpekontrakten som er 
inngått mellom dem.

REGULERINGER I GARANTIEN
Med dette kikkertsiktet fra Leica har du kjøpt et produkt som er 
produsert iht. spesielle kvalitetsdirektiver, og som er testet på 
hvert enkelt trinn i produksjonen av erfarne spesialister. Garantien 
for dette produktet, som er på ti år fra den dagen produktet ble 
solgt av en autorisert fagforhandler, overtas av oss under følgende 
betingelser:

1. Ved reklamasjoner på grunn av fabrikasjonsfeil, overtar vi garan-
ti for samtlige materialkostnader i hele reklamasjonstiden. I de 
første fem årene overtar vi i tillegg alle nødvendige arbeidskost-
nader. Etter egen vurdering vil vi reparere det defekte produk-
tet, skifte defekte deler eller erstatte hele produktet med et like-
verdig, feilfritt produkt. Videre krav, uavhengig av hvilken type 
og av hvilken grunn, i forbindelse med denne garantien, er 
utelukket.

2. Slitedeler slik som øyemuslinger, skinnkledninger, armeringer, 
bærereimer og tilbehør dekkes ikke av garantien. Dette gjelder 
også for skader på overflater.

3. Krav om garantiytelser bortfaller når den aktuelle feilen er 
forårsaket av ufagmessig behandling – som også kan inkludere 
bruk av eksternt tilbehør, inngrep utført av uautoriserte 
personer og verksteder eller hvis produksjonsnummeret er 
ugjenkjennelig.

4. Garantikrav kan bare gjøres gjeldende med fremlegging av 
originalfakturaen – med kjøpsdato, adresse og underskrift av 
den autoriserte fotofagforhandleren.

5. Hvis garantien for dette produktet benyttes, må en beskrivelse 
av reklamasjonen legges frem for kundeservice hos Leica 
Camera AG eller en nasjonal Leica-forhandler, sammen med 
originalfakturaen.

HENTESERVICE FOR REPARASJONSINNSENDINGER
(gjelder bare for EU)
Hvis du oppdager feil på apparatet ditt i garantitiden, organiserer 
vi innsending til vår kundeserviceavdeling for deg hvis du ønsker 
det. Når det gjelder avtale står vårt servicenummer +49 6441 
2080-189 til disposisjon for deg. Vår henteservice henter 
Leica-produktet ditt hos deg til avtalt tidspunkt, og leverer det til 
vår kundeservice for kontroll. 
Kontaktperson: en.leica-camera.com/Contact
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Betydning av de forskjellige kategoriene av informasjon i 
denne veiledningen

Merk
 – Tilleggsinformasjon

Forsiktig
 – Ignorering kan føre til skader på apparatet og tilbehøret
 – Ignorering kan føre til personskader

Advarsel
 – Ignorering kan føre til alvorlige eller dødelige personskader
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LEICA MAGNUS i
Ditt kikkertsikte er utstyrt med en fremragende optikk. Dette gir 
et tydelig, lyst bilde selv under vanskelige forhold eller lysforhold, 
slik at du alltid har en sikker kurs og et tilsvarende sikkert skudd. 
Dette gir skytteren mer sikkerhet, fremfor alt ved smale hogstbelter 
og lignende eller i uoversiktlig terreng. Produktet er konstruert og 
designet for spesielt god holdbarhet, og dette gjør kikkertsiktet fra 
Leica til en robust følgesvenn på alle typer jakt.

Kikkertsiktene fra 42 mm objektivdiameter leveres med den 
ballistiske gratikul-hurtigjusteringen (Leica BDC). Leica BDC er den 
perfekte løsningen for å muliggjøre en vant, intuitiv innsikting også 
ved lange skudd og kompensere for eventuelle treffpunktavvik (mer 
om funksjonsomfang og betjening finner du på s. 24).

LEVERINGSOMFANG
Følgende deler er inkludert i standardleveringen*:
 – Kikkertsikte
 – Transportbeskyttelsesdeksel
 – Kontrollsertifikat
 – 1 litium-rundcelle (CR 2032)
 – Rengjøringsklut
 – Sikkerhetsinformasjon

*Det faktiske leveringsomfanget kan avvike, avhengig av utførelse.
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RESERVEDELER/TILBEHØR
Detaljert informasjon om aktuelt reservedels-/tilbehørssortiment 
får du hos Leica Customer Care eller hos din Leica-forhandler:
https://en.leica-camera.com/Stores-Dealers/Leica-dealer-locator
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DELEBETEGNELSE
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1 Okular
a Øyemusling (dreibar)

2 Bryter for valg av driftsmodus
a Indekspunkt
b Driftsmoduser

3 Innstillingstast for lysstyrke / batteriromdeksel
a Batterirom
b Tetningsring
c Låsetunge

4 Høydejusteringstårn
a Målestokk
b Deksel
c Innstillingshjul
d Indekspunkt
e Tetningsring

5 Sidejusteringstårn
a Målestokk
b Deksel
c Innstillingshjul
d Indekspunkt
e Tetningsring

6 Objektiv
7 Filtergjenger
8 Justeringsring for forstørrelse

a Knast
9 Parallaksekorreksjon-innstillingsring

a Målestokk
b Indekspunkt

Forsiktig
Du må aldri se på solen eller andre sterke lyskilder med en 
Leica-optikk. Dette kan skade øynene.

Advarsel
Før alle arbeider og innstillinger på kikkertsiktet og før 
batteriet skiftes, må du kontrollere at våpenet ikke er ladet.
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FORBEREDELSER

ERSTATT/SKIFT BATTERIET

DC

2

A B

1

Til strømforsyning trengs det et 3 volts litium-knappcellebatteri 
(type CR 2032).
 ▸ Skru av batteriromdekselet mot klokken
 ▸ Skyv låsetungen bakover som vist
 ▸ Ta ut et ev. eksisterende batteri og kasser det på en sikker måte
 ▸ Legg inn batteriet med plusskontakten vent oppover
 ▸ Skyv låsetungen tilbake igjen
 ▸ Skru fast batteriromdekselet håndfast med klokken
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VISNING AV BATTERIKAPASITET
Lysgratikulen viser batteriets tilstand i løpet av de første 10 
sekundene etter innkobling.

Kapasitet Visning
God Lyser kontinuerlig

Lavt Slukker kort i regelmessige intervaller

Svakt Blinker kontinuerlig

Merk
• Visning av batterikapasitet skjer bare etter manuell innkobling 

av lysgratikulen, ikke etter automatisk utkobling (se s. 18).

MONTERING
Den første forutsetningen for stabil treffpunktposisjon er 
fagmessig montering av kikkertsiktet på våpenet. Det finnes 
mange forskjellige monteringsdeler i faghandelen. Vi anbefaler at 
du bare bruker komponenter av høy kvalitet fra velrenommerte 
produsenter som matcher de kvalitative egenskapene til ditt 
kikkertsikte fra Leica.
Du kan også montere selv. Det er da svært viktig å passe på at 
oppbygningen flukter og er uten spenninger. Leica anbefaler deg å 
bruke et fagverksted.

Forsiktig
• For å unngå at kikkertsiktet «vandrer» i ringmonteringen 

anbefaler vi at den nedre monteringsringen limes fast.
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INNSTILLING AV DIOPTRIER
For at personer som bruker briller også skal kunne benytte 
Leica-kikkertsiktet uten briller, kan det i et område fra -4 til +3 
stilles inn dioptrier til eget øye (dioptrikorreksjon).

 ▸ Rett kikkertsiktet mot en nøytral, lys bakgrunn
 ▸ Drei øyemuslingen helt mot venstre
 ▸ Fra denne stillingen dreier du mot høyre til best mulig skarphet 

er oppnådd for gratikulen

Denne framgangsmåten tar hensyn til øyets tilpasningsevne og 
sikrer dermed optimal innstilling.

INNSTILLINGER OG BETJENING

INNSTILLING AV FORSTØRRELSE

 ▸ Drei på innstillingsringen for forstørrelse 8
 – Mer forstørrelse = mot venstre
 – Mindre forstørrelse = mot høyre

Knasten 8a letter innstillingen når det er mørkt.
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INNSTILLING AV LYSGRATIKULER
Belysningen av gratikulen slås av eller på med bryteren for valg av 
driftsmodus. Lysstyrken for lyspunktet kan reguleres i flere trinn.

Det står to driftsmoduser/lysstyrkeområder til disposisjon. 
 ▸ Drei bryteren for valg av driftsmodus til ønsket innstilling

 –  O: Av
 –   : Nattdrift (ved natt/skumring)
 –   : Dagdrift (ved dagslys)

Dag- og nattdrift er forskjellig på grunn av lysstyrke-innstillingsom-
rådene for lyspunktet. I begge driftsmoduser kan lysstyrken 
tilpasses i til bruksforholdene i 60 trinn.

 ▸ Trykk på innstillingstasten for lysstyrke
 – til minustegnet: lysstyrken blir svakere
 – til plusstegnet: lysstyrken blir sterkere
 – trykk kort: endres ett trinn
 – trykk lenge: kontinuerlig endring

Merk
• Innstillingen beholdes også etter batteriskift eller manuell 

utkobling av lysgratikulen.
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UTKOBLINGSAUTOMATIKK
Uavhengig av driftsmodusen som er valgt, kobles lysgratikulen seg 
ut automatisk for å skåne batteriet i forskjellige situasjoner.
 – hvis kikkertsiktet ikke beveges i mer enn 3 minutter (f.eks. hvis 

det sitter fast)
 – hvis kikkertsiktet vippes mer enn 45° til siden (f.eks. når 

våpenet legges ned en liten stund)
 – hvis kikkertsiktet skrås mer enn ca. 80° oppover eller ca. 65° 

nedover eller står loddrett (f.eks. når våpenet legges mot 
skulderen)

Når disse betingelsene ikke lenger foreligger, kobles lyspunktet inn 
igjen automatisk med lysstyrken som var stilt inn tidligere.

AKTIVER/DEAKTIVER UTKOBLILNGSAUTOMATIKKE

 ▸ Sett bryteren for valg av driftsmodus til dagdrift
 ▸ Trykk innstillingstasten for lysstyrke til minustegnet til minste 

lysstyrke er stilt inn
 ▸ Slipp innstillingstasten for lysstyrke
 ▸ Trykk innstillingstasten for lysstyrke til minustegnet igjen og 

hold den der i minst 20 s.
• Innstillingen veksler.. Lyspunktet blinker i 10 s for bekreftelse 

og viser den aktuelle innstillingen.
 – enkelt blink: aktiv
 – dobbelt blink: ikke aktiv

• Innstillingen beholdes også etter batteriskift eller manuell 
utkobling av lysgratikulen.
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JUSTERING AV TREFFPUNKTPOSISJON
Ved avvik fra treffpunktposisjonen må gratikulen justeres til 
våpenet. Dette skjer på samme måte på de to justeringstårnene 
(høyde: 4, side: 5).

 ▸ Skru av dekselet 4b/5b mot klokken

 – Treffpunktposisjon høy 
(korrektur ned nødvendig)

 ▸ Drei det riflede hjulet 4c mot klokken

 – Treffpunktposisjon lav 
(korrektur opp nødvendig)

 ▸ Drei det riflede hjulet 4c med klokken

 – Treffpunktposisjon venstre 
(korrektur mot høyre nødvendig)

 ▸ Drei det riflede hjulet 5c med klokken

 – Treffpunktposisjon høyre 
(korrektur mot venstre nødvendig)

 ▸ Drei det riflede hjulet 5c mot klokken

 ▸ Skru på dekselet 4b/5b med klokken

Merk
• De riflede hjulene er svært nøyaktige, ett klikk tilsvarer 1 cm på 

100 m (~1⁄3 MOA).



NO

20

NULLSTILLING AV TÅRNSKALAER
Dette skjer på samme måte på de to justeringstårnene (høyde: 4, 
side: 5).

1

2

 ▸ Skru av dekselet 4b/5b mot klokken
 ▸ Juster treffpunktposisjonen (se s. 19)
 ▸ Hold fast det riflede hjulet 4c/5c
 ▸ Trykk ned innsiden av tårnet
 ▸ Drei skalaringen slik at tallet null står overfor indekspunktet
 ▸ Skru på dekselet 4b/5b med klokken

Merk
• Etter at du har gjort dette med begge innstillingshjulene, kan du 

alltid stille inn grunninnstillingen på en sikker måte til sikteavs-
tanden etter hver justering av siktepunktet ved å tilbakestille til 
0-posisjonene uten at du må merke deg noe eller notere noe.

PARALLAKSEKOMPENSASJON
Leicas kikkertsikter opp til en maksimal forstørrelse på 12 ganger, 
er tilpasset parallaksefritt til en avstand på 100 m slik at du kan se 
gratikulen og målet samtidig med perfekt skarphet på denne 
avstanden.
Eventuelle avvik fra treffpunktposisjonen ved unøyaktig sentrisk 
plassering av øyet, er vanligvis ubetydelige.
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Ved kraftigere forstørrelser må avvik imidlertid tas hensyn til. 
Derfor har kikkertsikter med forstørrelsesområder som går utover 
en maksimal forstørrelse på 12 ganger, en parallaksekompensasjon.

 ▸ Drei på innstillingsringen 9 til bildet av målet er helt skarpt
• For å oppnå en så nøyaktig innstilling som mulig anbefales 

det å alltid bruke den sterkeste forstørrelsen.
• En optimal innstilling er dermed oppnådd hvis gratikulen og 

bildet ikke beveger seg mot hverandre når øyets posisjon 
endres i forhold til okularet.
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TEKNISKE DATA
Leica Magnus i 1 – 6.3 x 24 i 1.5 – 10 x 42 i 1.8 – 12 x 50 i 2.4 – 16 x 56 i
Objektivdiameter 24 mm 42 mm 50 mm 56 mm
Forstørrelse 1 til 6,3 ganger 1,5 til 10 ganger 1,8 til 12 ganger 2,4 til 16 ganger
Zoomfaktor 6,3 6,7 6,7 6,7
Utgangspupill maks./min. 12,4 – 3,8 mm 12,4 – 4,2 mm 12,4 – 4,2 mm 12,4 – 3,5 mm
Synsfelt maks./min. (100 m) 44 – 6,5 m 26 – 4,1 m 22,5 – 3,7 m 17 – 2,6 m
Lyspunktstørrelse (L-4a) 2,4 cm/100 m 1,5 cm/100 m 1,5 cm/100 m 1,5 cm/100 m 
Antall lystrinn 120 120 120 120
Øyeavstand > 90 mm > 90 mm > 90 mm > 90 mm
Lysoverføring ca. 92 % ca. 92 % ca. 92 % ca. 92 %
Fokalplane gratikuler 2. 2. 2. 2.
Tilgjengelige gratikuler 4a, L-3D 4a 4a 4a
Linsebelegg AquaDura® AquaDura® AquaDura® AquaDura®

Diopterkompensasjon -4/+3 dpt -4/+3 dpt -4/+3 dpt -4/+3 dpt

Parallaksefri 100 m 100 m 100 m justerbar, 50 m – ∞

Mellomrørdiameter 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Lengde 272 mm 317 mm 335 mm 360 mm
Vekt (uten/med skinne) 544 g/570 g 620 g/650 g 700 g/725 g 785 g/815 g

Montering Ringer (30 mm), Zeiss-inners-
kinne

Ringer (30 mm), Zeiss-inners-
kinne

Ringer (30 mm), Zeiss-inners-
kinne

Ringer (30 mm), Zeiss-inners-
kinne

Maks. reguleringsområde høyde/side
(cm/100 m)

400 x 400 cm 260 x 260 cm 230 x 230 cm 200 x 200 cm

Treffpunktkorrektur /klikk
(cm/100 m)

1 cm (0,1 mil / 0,1 mrad)
≈ 1⁄3 MOA

1 cm (0,1 mil / 0,1 mrad)
≈ 1⁄3 MOA

1 cm (0,1 mil / 0,1 mrad)
≈ 1⁄3 MOA

1 cm (0,1 mil / 0,1 mrad)
≈ 1⁄3 MOA

Filtergjenger, på objektivsiden M28 x 0,75 mm M46 x 0,75 mm M52 x 0,75 mm M58 x 0,75 mm
Tetthet  
(fylt med nitrogen) 4 m vanndybde 4 m vanndybde 4 m vanndybde 4 m vanndybde

Gratikulbelysning Punkt Punkt Punkt Punkt
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Leica Magnus i 1 – 6.3 x 24 i 1.5 – 10 x 42 i 1.8 – 12 x 50 i 2.4 – 16 x 56 i

Utkoblingsautomatikk ja (etter 3 min eller avhengig 
av posisjon/innretting)

ja (etter 3 min eller avhengig 
av posisjon/innretting)

ja (etter 3 min eller avhengig 
av posisjon/innretting)

ja (etter 3 min eller avhengig 
av posisjon/innretting)

Strømforsyning
CR2032 – Litiumknappcelle, 
nominell spenning 3 V, 
kapasitet: 230 mAh

CR2032 – Litiumknappcelle, 
nominell spenning 3 V, 
kapasitet: 230 mAh

CR2032 – Litiumknappcelle, 
nominell spenning 3 V, 
kapasitet: 230 mAh

CR2032 – Litiumknappcelle, 
nominell spenning 3 V, 
kapasitet: 230 mAh

Med forbehold om endringer i konstruksjon, utførelse og tilbud.
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GRATIKULHURTIGJUSTERING BDC
(valgfritt tilbehør)
Leicas gratikulhurtigjustering BDC (Bullet Drop Compensator) er 
et valgfritt tilbehør som du kan komplettere ditt kikkertsikte fra 
Leica med.

LEVERINGSOMFANG
 – Leica gratikulhurtigjustering BDC (BDC-enhet)
 – Unbrakonøkkel SW 1,5 mm

Merk
• Mulige avvik fra produktbildene har ingen innvirkning på 

grunnleggende funksjoner og håndteringer av produktet.
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DELEBETEGNELSE

1

3

2a2b

1 Øvre innstillingshjul
2 Nedre innstillingshjul

a Visning av låsetiltand
b Vindu

3 Skalaring (med inngravering)
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LEVERINGSTILSTAND
Ved levering er ditt kikkertsikte fra Leica stilt inn på den mekanis-
ke midten av det totale reguleringsområdet. Målestokken for 
BDC-enheten er forhåndsinnstilt på 45 klikker.

LÅSING OG OPPLÅSING
BDC-enheten har en sperre mot uønsket regulering.

 ▸ Det nedre riflede hjulet 2 kan dreies 90° i eller mot klokken til 
det aktuelle symbolet /  vises

SIKTE INN
 ▸ Monter kikkertsiktet (se s. 14)

• Pass på nøyaktig parallellitet for kikkertsiktet og våpenet for 
å måtte bruke så lite reguleringsområde som mulig for 
korrekturen.

JUSTERING AV TREFFPUNKTPOSISJON
 ▸ Rett inn våpenet på en slik måte at midten på målet er synlig 

midt i løpet når du ser gjennom løpet
• Til dette må du fjerne låsen fra systemet.

 ▸ Se gjennom det monterte kikkertsiktet og korriger måltappens 
posisjonsavvik i forhold til målets senter ved å dreie på 
høyde- og/eller sidereguleringen
• Det er svært viktig at du ikke endrer våpenets posisjon.

 ▸ Kontroller til slutt enda en gang om måltappen og midten av 
løpet er sentrert og kan ses sammenfallende på målet



NO

27

Merk
• Avhengig av montering kan du ha et begrenset reguleringsområ-

de til disposisjon under bruk etter at du har siktet inn. Dersom 
dette totale reguleringsområdet ikke er tilstrekkelig, må du 
bruke en tilsvarende foroverbøyd montering.

• Vi anbefaler bruk av en ca. 10 MOA foroverbøyd montering. 
Denne monteringen gir deg i tillegg ca. 29 cm på 100 m 
reguleringsområde i bruk.

NULLSTILLING AV MÅLESTOKKEN
 ▸ Forsikre deg om at kikkertsiktet og våpenet er skutt inn
 ▸ Lås BDC-enheten ved å dreie det nedre innstillingshjulet 2
 ▸ Løsne unbrakoskruene 1a

 ▸ Løft det øvre innstillingshjulet 1 med skalaring 3 til det kobler 
seg ut

 ▸ Sett nå det øvre innstillingshjulet 1 inkludert skalaring 3 i 
nullposisjon til nullmerket vises i vinduet 2b.

 ▸ Trykk det øvre innstillingshjulet 1 helt ned, og hold det der
 ▸ Trekk til unbrakoskruen 1a

Merk
• Nullstillingen av skalaen på BDC-enheten skal alltid tilsvare 

minimum treffradius, da et negativt reguleringsområde for 
BDC-enheten ikke er fastsatt.
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LEICA BALLISTIKKCOMPUTER
For at du skal kunne utnytte Leicas gratikulhurtigjustering fullt ut, 
anbefaler vi Leicas ballistikkcomputer.
Med Leicas ballistikkcomputer kan du beregne kulebanen for 
nesten all ammunisjon ved hjelp av relevante parametere, f.eks. 
sikteavstand, siktelinjehøyde, temperatur og høyde.

Du finner ballistikkcomputeren her:
ballistictool.leica-camera.com
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PLEIE/OPPBEVARING
• Spesialpleie av ditt Leica-produkt er ikke nødvendig.
• Grov smuss, som f.eks. sand, må fjernes med en pensel eller 

blåses vekk.
• Fingeravtrykk, f.eks. på objektiv- og okularlinser, kan tørkes av 

med en fuktig klut og deretter med et mykt, rent pusseskinn 
eller en klut som ikke loer.

• Det må ikke brukes alkohol eller andre kjemiske oppløsninger til 
å rengjøre optikken eller huset.

• Det må ikke brukes makt ved rengjøring av linseoverflater, ikke 
en gang hvis de er svært skitne. Selv om belegget er svært 
slitesterkt, kan det likevel skades av sand eller saltkrystaller.

• Huset skal bare rengjøres med et fuktig pusseskinn. Ved bruk 
av tørre kluter er det fare for statisk opplading.

• Saltvann skal alltid skylles av! Tørkede saltkrystaller kan skade 
overflater.

• Apparatet bør oppbevares på et godt ventilert, tørt og kjølig 
sted, spesielt for å unngå soppangrep i fuktig klima.

• Ta batteriene ut av huset hvis du ikke skal bruke produktet over 
lengre tid.

APPEN LEICA HUNTING
Med Leica Hunting-appen kan du opprette og lagre dine personli-
ge, ballistiske profiler. Du må da først installere appen «Leica 
Hunting» på den mobile enheten.

 ▸ Skann følgende QR-kode med den mobile enheten

for iOS: for Android:

eller

 ▸ Installer appen i Apple App Store™/Google Play Store™
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LEICA CUSTOMER CARE
For vedlikehold av ditt Leica-utstyr samt veiledning for samtlige 
Leica-produkter og bestilling av disse, står kundeservice hos Leica 
Camera AG til disposisjon for deg. Ved reparasjoner eller skader 
kan du også henvende deg til kundeservice eller direkte til 
reparasjonstjenesten hos din nasjonale Leica-representant.

Leica Camera AG
Leica Customer Care
Am Leitz-Park 5
35578 Wetzlar
Tyskland

Telefon: +49 6441 2080-189
Telefaks: +49 6441 2080-339
E-post: customer.care@leica-camera.com
www.leica-camera.com
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