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Svenska För detaljerad information om enheten, ladda ner hela användarmanualen här : 
http://yukonopticsglobal.com/products/riflescopes/



Observera
Sightline kikarsikten kräver licens om 
det exporteras utanför landet.

SIGHTLINE
Digitala kikarsikten

Digital Riflescopes Sightline 2-7 Svenska 



2

SVENSKA
1 Kom igång
Ladda och installera det uppladdningsbara batteriet
För att säkerställa längre drifttid för ditt kikarsikte rekommenderar vi att du 
använder det medföljande uppladdningsbara batteripaketet (BP).

1. Installera BP (B) i laddningsbehållaren (A) och observera polariteten. 
Batteripaketets kontakter (C) måste matcha behållarens kontakter (D) . Se till att 
BP:s spak är i läge "Öppen" .
2. Tryck på batteripaketets lock och vrid batteripakets-spaken (E) 90 grader medurs.
3. Anslut nätladdaren (F) till ett uttag 100-240V. Indikatorn på laddaren kommer att 
lysa rött. Efter full laddning kommer indikatorn att ändra färg till grönt. Ta bort 
laddaren från uttaget.
4. Installera BP hela vägen in, vrid BP:s spak.
5. Enheten är klar att användas
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Rekommendationer för batteriladdning
• Använd endast laddaren som medföljer batteripaketet. Användning av en     
  annan laddare kan skada batteripaketet eller laddaren och kan orsaka brand.
• Använd aldrig en modifierad eller skadad laddare.
• Laddström och spänning måste överensstämma med parametrarna som   
   anges i specifikationstabellen.
• Ladda batteripaketet vid en temperatur från 0 °C till +45 °C.
• Om batteripaketet förvaras i låg temperatur innan laddning, se till att 
   batteriet har värmts upp till rumstemperatur innan du sätter det i laddaren.
• Lämna inte batteripaketet med en laddare ansluten till elnätet längre än 24 
   timmar efter full laddning.
• Lämna inte batteripaketet utan uppsikt när det laddas.

Försiktighetsåtgärder
• Utsätt inte batteripaketet för höga temperaturer och öppen 
låga.
• Batteripaketet är inte vattentätt.
• Låt inte batteriet kortslutas!
• Ta inte isär eller deformera batteripaketet.
• Förvaras utom räckhåll för barn.

Förvaring och underhåll
• Förvara batteripaketet på en sval, torr och välluftad plats.
• Förvara batteripaketet i laddat skick.
• Ta bort batteripaketet från NV-enheten under förvaring/transport.
• För att förhindra kortslutning bör batteripaketet endast bäras i DNV-påsen, 
   separat från alla metallföremål.

Installation av uppladdningsbara batterier av typen "AA"

För att använda batterier av typ AA, köp tillbehör "Yukon DNV Batterihållare 
VARNING! Använd endast laddningsbara batterier av typen "AA" (LR06)

Användningen av vanliga (icke-uppladdningsbara) batterier minskar 
drastiskt kikarsiktets driftstid.

• Vrid vredet på batterifackets lock (6) 90° moturs till "Öppna"-läge 
och ta bort batteribehållaren genom att lyfta den i dess klack.

• Skjut in fyra АА-batterier så att "+" och "-" matchar  
• Sätt i batterifacket på plats och vrid ratten 90° medurs (se avsnittet 

“Knappar och komponenter”) 
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SVENSKA
Slå på och bildinställningar
• Öppna linsskyddet (2) .
• Slå på kikarsiktet med ett kort tryck på ON/OFF- knappen (4) .
• Bilden visas på displayen efter några sekunder.
• Vrid dioptrijusteringsringen (5) för att se en skarp bild av hårkorset och 
statusfältsikonerna.
• Rikta kikarsiktet mot ett föremål på ett visst avstånd.
• Vrid objektivets fokuseringsring (7) för att se en skarp bild av det observerade 
objektet.
• Ställ in skärmens ljusstyrka och kontrast i snabbmenyn: gå in i snabbmenyn 
med ett kort tryck på kontrollenheten (3) .Välj ljusstyrka eller kontrast med ett 
kort tryck på reglaget (3) .Vrid kontrollen medurs för att öka nivån (från 0 till 
20); moturs för att minska.
• Justera kraften hos den inbyggda IR- enheten i svagt ljus eller i totalt mörker, 
(8) genom att trycka kort på IR-knappen (9) .
• Stäng av kikarsiktet med ett långt tryck på ON/OFF- knappen (4)

2 Knappar och komponenter
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3 Knapp-förklaringar
Kort tryck Långt tryck Rotation

Knapp 
PÅ (4)

Sätt på kikarsiktet Stäng av kikarsiktets
display

—

Knapp 
IR (9)

Sätt på IR-belysningen 
Välj IR Power

Stäng av IR belysningen —

Controller 
(3)

Gå in i snabbmenyn /   
Växla mellan
menyval /   
Bekräfta valet

Gå in i huvudmenyn/   
Gå ur huvudmenyn

Ändra 
parameter/ 
Meny
navigation
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4 Installation och montering
• Fäst fästet (10) på kikarsiktets bas med en insexnyckel och skruvar.
• Monteringshålen i kikarsiktets bas gör att fästet kan installeras i en av 
de många positionerna. Valet av monteringsposition hjälper dig att 
säkerställa korrekt ögonavlastning beroende på gevärstyp.
• Installera kikarsiktet på geväret och kontrollera då om läget är 
lämpligt för dig, ta bort kikarsiktet.
• Skruva loss skruvarna halvvägs, applicera lite gängtätningsmedel på 
gängan. Skruva och dra åt dem helt (dra inte åt för hårt).
• Låt fogmassan torka en stund.
• Kikarsikten är redo att installeras på ett gevär samt nollställas.
• Innan du jagar följ instruktionerna i avsnittet "Nollställning" i hela 
användarhandboken.

5 Förpackningens innehåll
• Digitalt kikarsikte, Sightline
• Bärväska
• DNV batteripack (i en påse)
• Laddare med nätsladd (100-240V)
• Monteringssats (med skruvar och insexnyckel)*
• Snabbstartsguide
• Linsduk
• Garantikort
*Modellerna 26405X, 26406X, 26407X, 26408X levereras utan monteringssats. 
Denna produkt kan ändras i takt med förbättringar av dess design. Den 
senaste utgåvan av den fullständiga användarmanualen finns tillgänglig online 
på www.yukonopticsglobal.com
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6 Specifikationer
MODELL SIGHTLINE N450S N455S N470S N475S
SKU# 26405 26406 26407 26408
OPTISKA EGENSKAPER

FÖRSTORING, x 4 6

FÖRSTORINGSOMRÅDE (digital zoom), x 4-16 6-24
OBJEKTIVLINS 1:1.2

SYNFÄLT (H), grad 
m@100m

5.5
9.6

4.1
7.1

ÖGONAVLASTNING, mm

DIOPTRIJUSTERING, D -2.5/+5

DETEKTERINGSAVSTÅNG, m / y     400 / 437 350 / 382 450 / 492 400 / 437
HÅRKORS

Klickvärde (H/V), mm@100m 10.5 7.5

Klickavstång (H/V), mm@100m 2100; (+/-) 100 klick 1500; (+/-) 100 klick

ELEKTRONISKA EGENSKAPER

Sensortyp / Upplösning pixel CMOS / 1280x720

Displaytyp / Upplösning, pixel AMOLED / 1024х768

INBYGGD IR-BELYSNING 
Typ / Våglängd, nm LED / 850 LED / 940 LED / 850 LED / 940

OPERATIONELLA EGENSKAPER 
Strömförsörjning V / Batterityp 3.8-6.3 / DNV Batteripaket / 4xAA (LR06)

Drifttid på ett DNV batteripaket (min/max 
förbrukningsnivå), (vid=22°C), timmar** 4 / 3

Skyddsgrad, IP kod (IEC60529) IPX4

Max. rekylkraft på räfflat vapen, Joules 6000

Drifttemperaturområde, °C / °F -20...+40 / -4...+104

Dimensioner (utan fäste), mm 
tum

285x89x81
11.2x3.5x3.2

315x89x88
12.4x3.5x3.5

Vikt (utan fäste, med batteripaket), kg / 
oz    0.84 / 29.6 1.15 / 37 

** Den faktiska drifttiden beror på hur mycket den integrerade IR-belysningen används




