
 

 Návod pro kolimátory VALIANT a RAVEN 

Kolimátor Valiant Aero PointSight Red/Green – HD103 

Kolimátor Valiant Beast PointSight Red/Green Dot – HD30M3 

Kolimátor Valiant Micro PointSight Red Dot – HD107 

Kolimátor Valiant Tactical PoitSight Red/Green – HD30F 

Kolimátor Valiant Trophy PointSight Red/Green Dot – VHD22M1 

Kolimátor Raven Navy PointSight Red/Green – HD119 

Kolimátor Raven Open PointSight Red/Green – HD101 Kolimátor Raven Trophy PointSight 

Red/Green Dot – HD22M1 

Co je to kolimátor?  

Je to taktický zaměřovač, který nahrazuje hledí a mušku. 

Montáž a demontáž kolimátoru: 
Montáže kolimátorů VALIANT a RAVEN jsou přizpůsobeny liště WEAWER RIS 22 mm. Povolte 

montážní šroub proti směru hodinových ručiček a usaďte kolimátor na lištu. Poté montážní šroub 

utáhněte po směru hodinových ručiček, tímto ho zafixujete na montážní WEAWER liště. 

Výměna baterie: 
Kolimátory VALIANT a RAVEN jsou vybaveny baterií. V případě, že po zapnutí se na čočce kolimátoru 

nezobrazí bod nebo je příliš slabý, tak je zapotřebí vyměnit baterii za novou. 

Baterie je umístěna: 

• HD103 - z boku kolimátoru, u nastavení světla 

• HD30M3 - z boku kolimátoru, u nastavení světla 

• HD107 - na těle kolimátoru, nutné povolit horní dva šroubky 

• HD30F - dole pod kolimátorem, u montážní WEAWER lišty 

• VHD22M1 - z boku kolimátoru, u nastavení světla 

• HD119 - pod kolimátorem, u nastavení světla 

• HD101 - nahorě na kolimátoru, u nastavení světla  HD22M1 - z boku kolimátoru, u 

nastavení světla 

Baterie jsou použity tyto typy: 

• 3V CR2032 - HD103, HD30M3, HD107, VHD22M1, HD101, HD22M1  3V coin style - 

HD30F, HD119 

Regulace bodu: 
Nastavení bodu se provádí seřízením výškového a stranového nastavení. 

Tabulka pro typy kolimátoru: 

• HD103 – pomocí nastavovacích šroubů vlevo a nahoře kolimátoru 

• HD30M3 – pomocí krytých mincových komínků nahoře a na straně kolimátoru 

• HD107 – pomocí nastavovacích šroubů, které jsou vzadu nad vypínačem 

• HD30F – pomocí krytých mincových komínků nahoře a na straně kolimátoru 

• VHD22M1 – pomocí krytých mincových komínků nahoře a na straně kolimátoru 

• HD119 – pomocí nastavovacích šroubů vlevo a nahorě kolimátoru 

• HD101 – pomocí nastavovacích šroubů vlevo a nahorě kolimátoru 

• HD22M1 – pomocí krytých mincových komínků nahoře a na straně kolimátoru 

 



 

Funkce kolimátoru: 

• HD103 - 4 druhy záměrných bodů, RED/GREEN podsvícení, nastavení intenzity 

• HD30M3 - 1 druh záměrného bodu (DOT), RED/GREEN podsvícení, nastavení intenzity 

• HD107 - 1 druh záměrného bodu (DOT), RED podsvícení, nastavení intenzity, důležité: 

před nastavením povolit šrouby vzadu 

• HD30F - 1 druh záměrného bodu (DOT), RED/GREEN podsvícení, nastavení intenzity, 

muška nahoře 

• VHD22M1 - 1 druh záměrného bodu (DOT), RED/GREEN podsvícení, nastavení intenzity 

• HD119 - 4 druhy záměrných bodů, RED/GREEN podsvícení, nastavení intenzity 

• HD101 - 4 druhy záměrných bodů, RED/GREEN podsvícení, nastavení intenzity  
HD22M1 - 1 druh záměrného bodu (DOT), RED/GREEN podsvícení, nastavení intenzity 

Další parametry: 

HD103: HD30M3: 

• Zvětšení: 1x Zvětšení: 1x 

• Velikost objektivu: 22 mm Velikost objektivu: 35 mm 

• Délka: 82 mm Délka: 120 mm 

• Barva: Černá matná Barva: Černá matná 

• Váha: 291 g Váha: 458 g 

• Zorné pole: 15.8 m@100 m Průměr tubusu: 40 mm 

• Lišta: 22 mm Zorné pole: 60° Lišta: 22 mm 

HD107: HD30F: 

• Zvětšení: 1x Zvětšení: 1x 

• Velikost objektivu: 33 mm Velikost objektivu: 35 mm 

• Délka: 51 mm Délka: 150 mm 

• Barva: Černá matná Barva: Černá matná 

• Váha: 165 g Váha: 426 g 

• Zorné pole: 15.8 m@100 m Průměr tubusu: 44 mm 

• Lišta: 22 mm Zorné pole: 60° Lišta: 22 mm 

VHD22M1: HD119: 

• Zvětšení: 1x Zvětšení: 1x 

• Velikost objektivu: 22 mm Velikost objektivu: 22 mm 

• Délka: 68 mm Délka: 82 mm 

• Barva: Černá matná Barva: Černá matná 

• Váha: 216 g Váha: 283 g 

• Zorné pole: 50° Zorné pole: 15.8 m@100 m 

• Lišta: 22 mm Lišta: 22 mm 

 

HD101:  Typy záměrných bodů:  

 

 Zvětšení: 1x   

 Velikost objektivu: 22 mm   

 Délka: 82 mm   

 Barva: Černá matná   

 Váha: 220 g   

 Zorné pole: 15.8 m@100 m   

 Lišta: 22 mm   

 


