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МИ ДЯКУЄМО ВАМ ЗА ВИБІР 

ВИРОБУ ВІД SWAROVSKI ОРТIК.

ЯКЩО У ВАС ВИНИКНУТЬ 

ЗАПИТАННЯ, БУДЬ  ЛАСКА, 

ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО НАШОГО 

ДИЛЕРА У ВАШОМУ РЕГІОНІ 

АБО БЕЗПОСЕРЕДНЬО НА

SWAROVSKIOPТIK.COM
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ВИТРАТЬТЕ ХВИЛИНУ, 
ОТРИМАЙТЕ РІК

Зареєструйтеся на SWAROVSKIOPТIK.COM, 
щоб використовувати всі переваги ОБЛІКОВОГО 
ЗАПИСУ.

 - Ми безкоштовно продовжимо гарантію на рік.*
 - Відстежуйте всі ваші пристрої SWAROVSKI OPTIK 

і дані про покупки.
 - Якщо вам знадобиться обслуговування виробу, 

ми зможемо швидко отримати ключову інформа-
цію і надати допомогу оперативно й ефективно.

 - Ви легко зможете зробити замовлення на ремонт 
ваших зареєстрованих виробів.

* Якщо ви зареєструєте виріб, ми продовжимо 
термін його гарантійного обслуговування на рік 
(гарантійний талон буде доступний для заванта-
ження). Розширена гарантія не поширюється на 
електронні компоненти.
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1 ОГЛЯД

1. Діоптричне
 налаштування 
2. Кільце регулювання
 збільшення
3. Гвинтова кришка
4. Верхня турель
4.1. Індексна мітка
5. Бічна турель
5.1. Індексна мітка
6. Рифлене кільце
7. Перемикач
 ВИМК/ДЕНЬ/НІЧ
8. Керування яскравістю  
 підсвітки прицільної   
 марки
9. Батарея для підсвітки

 прицільної марки
 (елемент живлення
 таблеткового типу   
 CR2032)
10. Кришка батарейного  
 відсіку
11.  Контейнер
 для запасної батареї
12. Налаштування
 паралакса (залежно  
 від моделі)
13. Прозорі кришки
 для прицілу
14. Заглушка для планки  
 SWAROVSKI 
 ОРТIК Rail
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2 ФУНКЦІОНАЛЬНІ 
ЕЛЕМЕНТИ
2.1 ФОКУСУВАННЯ
Повертайте кільце діоптричного налаштування доти, 
аж доки прицільна марка опиниться у фокусі.

Спочатку поверніть 
кільце діоптричного 
налаштування вліво 
(проти годинникової 
стрілки) до упору, 
а потім повертайте 
вправо, аж доки 
прицільна марка 
опиниться в різкому 
фокусі.

Діапазон налаштування залежить від конкретної 
моделі. Додаткову інформацію можна знайти в тех-
нічній документації, що додається.

2.2 НАЛАШТУВАННЯ ЗБІЛЬШЕННЯ
Повертайте кільце 
налаштування збіль-
шення (до 180°) для 
отримання необхідно-
го збільшення.
Це налаштування 
є безперервним. 
Шкала на кільці нала-
штування дає змогу 
легко бачити значення 
збільшення. М’яке 

гу мо ве покриття кільця налаштування має невеликий 
виступ, який спрощує орієнтацію. У деяких моделях на 
кільці налаштування збільшення є індикатор одноразо-
вого збільшення (CLICKONE), який допомагає зрозумі-
ти, що ви перебуваєте в межах діапазону VIEWPLUS.

2.3 ПРИЦІЛЬНА МАРКА НА ДРУГІЙ
(ОКУЛЯРНІЙ) ПЛОЩИНІ ЗОБРАЖЕННЯ
Зі збільшенням зображення розмір прицільної марки 
залишається незмінним. Змінюється розмір зобра-
ження, але не розмір прицільної марки.
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Навіть при сильному збільшенні закривається лише 
тонка область цілі. Оцінити дистанцію з використан-
ням прицільної марки можна лише в певних межах.

2.4 НАЛАШТУВАННЯ  ПАРАЛАКСА
У вашому оптичному прицілі для дистанції 100 м 
налаштування  паралакса не потрібне. Це означає, 
що на дистанції 100 м ціль і прицільна марка перебу-
вають точно на одній площині.

Зверніть увагу:
Для пострілів на дистанції більше або менше 
за 100 м слід дивитися через центр прицілу. Це до-
поможе не допустити зсуву точки влучення через 
помилки налаштування паралакса.

2.5 ВИКОНАННЯ НАЛАШТУВАННЯ 
ПАРАЛАКСА (ЗАЛЕЖНО ВІД МОДЕЛІ)

Використовуючи налашту-
вання  паралакса, можна 
налаштувати фокус на 
будь-яку дистанцію до цілі 
і не допустити помилки 
прицілювання внаслідок 
паралакса.

а) Швидке налаштування
На турелі налаштування  паралакса вигравійовані 
дистанції від 50 м до нескінченності. Повертайте 
турель налаштування паралакса, аж доки бажана 
дистанція співпаде з індексною міткою. Крім того, 
на турелі налаштування паралакса є виступ 
на позначці 100 м, що дає змогу на дотик знаходити  
це налаштування, особливо в сутінках.

b) Точне налаштування
Встановіть збільшення в максимальне положення 
і повертайте налаштування паралакса, аж доки 
зображення стане достатньо чітким. Потім збільшуй-
те і зменшуйте відстань від ока до окуляра в межах 
діапазону вихідної зіниці. Якщо прицільна марка 
переміщається щодо зображення, корегуйте дистан-
цію доти, доки не буде видно відмінностей між рухом 
прицільної марки і рухом зображення.

2.6 ВИКОРИСТАННЯ ПІДСВІТКИ
ПРИЦІЛЬНОЇ МАРКИ

1. Перемикач ВИМК/ДЕНЬ/НІЧ
Спершу оберіть режим підсвітки день (символ) або 
ніч (символ), переводячи перемикач у відповідну 
позицію. 
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2. Налаштування яскравості
Потім з використанням 
кнопок +/– можна 
налаштувати яскра-
вість для обраного 
режиму. Для швидкого 
отримання ідеального 
рівня яскравості можна 
натиснути і утримувати 
одну з кнопок (довгий 
імпульс).
Для здійснення точного 

налаштування використовуйте одне натискання 
кнопок (одиночний імпульс).

3. Вимкнення підсвітки

Переведіть вимикач 
ВИМК/ДЕНЬ/НІЧ у 
центральну позицію.

4. Функція пам’яті
Після повторного увімкнення підсвітки автоматично 
відновляться останні налаштування яскравості для 
режиму ДЕНЬ або НІЧ.

5. Функція автоматичного вимкнення
Якщо ви не налаштовуєте яскравість упродовж трьох 
годин вдень або п’яти годин вночі, підсвітка приціль-
ної марки автоматично вимикається.

6. SWAROLIGHT
Моделі Z8i забезпечені інтелектуальним датчиком 
нахилу, який визначає, чи розміщений оптичний 
приціл в позиції пострілу, і відправляє цю інфор-
мацію в блок підсвітки. Підсвітка вимикається, 
якщо кут нахилу більший за 70° (вгору або вниз), 
наприклад, якщо приціл спрямований вертикально 
вгору.
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Підсвітка також вимикається від бічного нахилу понад 
30° (наприклад, коли ви кладете рушницю на коліна).

Підсвітка автоматично вмикається, коли зброя 
повертається в позицію пострілу.
Функцію SWAROLIGHT можна деактивувати, 

встановивши перемикач 
ВИМК/ДЕНЬ/НІЧ 
на центральну позицію 
і утримуючи одночасно 
кнопки +/– упродовж 
6 секунд. Підсвічення 
блимне двічі для підтвер-
дження деактивації цієї 
функції. Повторивши 
ці дії, можна знову 

активувати функцію SWAROLIGHT.

7. Прицільна марка, що перемикається
(залежно від моделі)

Встановіть перемикач ВИМК/ДЕНЬ/НІЧ на 
позицію ДЕНЬ або НІЧ для того, щоб увімкнути 
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кільця підсвічування прицільної марки FLEX CHANGE 
4A-IF. Підсвітка прицільної марки буде активована. 
Натискайте кнопки + / – одночасно упродовж трьох 
секунд для того, щоб увімкнути кільця підсвічування. 
Для вимкнення кільця підсвічування повторіть ці дії.

8. Індикатор заряду батареї
Якщо прицільна марка починає блимати, це 
означає, що скоро знадобиться замінити батарею. 
Батарея працюватиме ще кілька годин залежно від 
налаштувань яскравості і температури навколиш-
нього середовища.
 
9. Заміна батареї

 
• Вимкніть підсвітку  

 прицільної марки.
• Відкрутіть кришку 

відсіку, повертаючи 
її проти годинникової 
стрілки.

• Витягніть розряджену 
батарею. 
 

• Вставте нову батарею (CR 2032), переконавшись 
у тому, що бік зі знаком + розташований зверху.

• Прикрутіть кришку відсіку. 

Батареї
Заборонено викидати використані 
батареї разом із побутовими відхо-
дами. Використані батареї необхідно 
повертати. Ви можете утилізувати їх 
безкоштовно, віднісши в найближ-
че роздрібне підприємство або в 

центр збору відходів. Батареї, позначені символом 
перекресленого пересувного сміттєвого контейне-
ра, а також символом вмісту небезпечних хімічних 
речовин: Cd – кадмій, Hg – ртуть, РЬ – свинець. 
Захищайте навколишнє середовище від шкідливих 
забруднень разом із нами.

Примітка:
Після заміни батареї збережені налаштування 
втрачаються. Коли ви знову ввімкнете блок підсвітки, 
він повернеться до середнього рівня яскравості 
в режимі ДЕНЬ.

10. Термін експлуатації батареї
Див. у доданій технічній документації.
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Зняття контейнера для запасної батареї

Батарея

ЗАГЛУШКА ДЛЯ КРІПИЛЬНОЇ ПЛАНКИ 
SWAROVSKI OPTIK RAIL
(ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРИЦІЛІВ ВЕРСІЇ SR)

Пропоновану заглушку 
можна використовувати 
для захисту відкритих 
частин кріпильної планки. 
Її можна відрізати до 
необхідного розміру і вда-
вити пальцями в кріпильну 
планку.

3 ПРИСТРІЛКА 
ОПТИЧНОГО ПРИЦІЛУ
3.1 БАЗОВІ НАЛАШТУВАННЯ
Для забезпечення ідеальної спільної роботи прицілу 
та зброї, найкраще, щоб приціл встановлював 
досвідчений майстер-зброяр. Приціл поставляється 
із заводським налаштуванням прицільної марки в 
механічній середній позиції. Перед встановленням 
прицілу на зброю можна перевірити коректність 
позиції прицільної марки. Для цього слід відкрутити 
кришки з верхньої та бічної турелей.

Поверніть зовнішнє рифлене кільце верхньої або 
бічної турелі за годинниковою стрілкою до упору. 
Потім поверніть рифлене кільце проти годинникової 
стрілки до упору, рахуючи кількість клацань. Розділіть 
кількість навпіл, що відповідатиме середній позиції. 
Повторіть ці дії для іншої турелі.
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Примітка:
Після встановлення прицілу на зброю переконай-
теся у правильному налаштуванні фокусної відстані 
(див. Технічну документацію).

3.2 НАЛАШТУВАННЯ ПРИЦІЛУ НА ЗБРОЇ
Якщо точка влучення кулі відхиляється від цілі, це 
можна легко і точно скорегувати за допомогою 
верхньої та бічної турелей. Середня точка прицільної 
марки завжди залишається в центрі поля зору.

Підготовка до пристрілки
Перед пристрілкою переконайтеся в коректності 
налаштувань таких параметрів:
- налаштування паралакса;
- діоптричне налаштування; 
- сильне збільшення.

Для виконання налаштувань відкрутіть кришки з 
верхньої та бічної турелей.

Якщо влучення нижче за ціль
Поверніть зовнішнє 
рифлене кільце на верхній 
турелі в напрямку Н (проти 
годинникової стрілки).

Якщо влучення вище за ціль
Поверніть зовнішнє рифле-
не кільце на верхній турелі 
в напрямку, протилежно-
му Н (за годинниковою 
стрілкою).

Якщо влучення лівіше за ціль
Поверніть зовнішнє 
рифлене кільце на бічній 
турелі в напрямку R (проти 
годинникової стрілки).

Якщо влучення правіше за ціль
Поверніть зовнішнє рифле-
не кільце на бічній турелі в 
напрямку, протилежному R 
(за годинниковою стрілкою) 

Величину корегування кожним клацанням точки 
влучення можна переглянути в технічній документації 
або в інформації, що нанесена на верхню або бічну 
турель.
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3.3 НАЛАШТУВАННЯ НУЛЬОВОЇ ПОЗНАЧКИ
Після налаштування прицілу зброї можна виконати 
це базове налаштування. Шкала викарбувана на 
рифленому кільці верхньої або бічної турелі.

1. Підніміть зовнішнє 
рифлене кільце і утри-
муйте його в піднятій 
позиції під час налашту-
вання. Самостійно воно 
в такій позиції не зали-
шатиметься. Поворотом 
рифленого кільця в такій 
позиції прицільна марка не налаштовується.

2. Поверніть рифлене кільце для поєднання нульової 
позначки шкали з індексною міткою (литим метале-
вим штирком) на прицілі.

3. Після того, як ви відпустите рифлене кільце, його 
можна буде знову використовувати для налашту-
вання прицільної марки. Тепер ваша індивідуальна 
точка прицілювання встановлена на нульовій 
позначці.

3.4 ПОРАДИ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИЦІЛУ
Нині на ринку є безліч різноманітних якісних крі-
плень для прицілів, які можна використовувати для 
надійного приєднання вашого прицілу до зброї.
Застосовуючи правильні інструменти і належні 
зусилля, ви можете забезпечити необхідні рівні 
стабільності й точності. Уважно вивчіть інструкцію з 
установлення, надану виробником кріплення. Там 
буде детальна інформація про те, які інструменти 
слід використовувати, а також поради щодо пра-
вильного встановлення кріплення.

Деякі приклади інструкцій:
• Залежно від типу кріплення (ознайомтеся з 

рекомендаціями виробника) може знадобитися 
видалити покриття з контактних поверхонь, знежи-
рити їх, а потім покрити відповідною зчіплюваль-
ною речовиною перед їх з’єднанням.

• Щоб забезпечити точне центрування кріплення, 
можна за необхідності, наприклад, виконати 
притирання кілець.

• Знежирте кріпильні поверхні та внутрішні сторони 
кілець і нанесіть відповідну зчіплювальну речовину 
принаймні на нижні половини кілець для забезпе-
чення максимальної стабільності.

• Особливу увагу зверніть на налаштування при-
цільної марки. 

• Фокусна відстань: 
Коректні значення фокусної відстані для прицілу 
ви знайдете в технічній документації. Разом з пер-
сональними вимірами і власними уподобаннями 
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це забезпечить максимально можливе поле зору 
в комфортній позиції стрільби.

• Затягування: 
По черзі затягніть гвинти на кільцях до макси-
мального зусилля в 200 Нсм, щоб корпус 
прицілу не зазнавав надмірного навантаження 
і був встановлений без натягнення і з високою 
точністю. Ми рекомендуємо використовувати 
ключ з обмеженням по моменту затягування, щоб 
забезпечити застосування відповідного зусилля. 
У жодному разі не можна затягувати кільця силь-
ніше, щоб виключити використання зчіплювальної 
речовини на нижній половині кілець.

Як альтернативу кріпленню на кільцях, SWAROVSKI 
ОРТIК пропонує свою власну інноваційну кріпильну 
планку. Кріпильна планка SWAROVSKI ОРТІК Rail 
охоплює верхню частину кріплення зубцями, забез-
печуючи максимальну стабільність. Її також можна 
приєднати швидко і легко без необхідності використо-
вувати сполучну речовину або свердлити отвори.
За умови використання правильних інструментів і 
відповідних зусиль, а також точного дотримання ін-
струкцій виробника, оптичний приціл потребуватиме 
невеликого налаштування під час пристрілки. Вико-
ристовуйте конкретні елементи найкращим чином, 
щоб гарантувати, що ваша зброя, кріплення і приціл 
зібрані з високою точністю. SWAROVSKI ОРТIК не 
гарантує повноти наданої тут інформації.

3.5 BTF – БАЛІСТИЧНА ТУРЕЛЬ, 
ЩО НАЛАШТОВУЄТЬСЯ
Балістична турель, що налаштовується (ВТF), може 

конфігуруватися окремо 
і дає змогу не втрачати 
ціль на необхідних дис-
танціях. Якщо її вико-
ристовувати як верхню 
турель, вона допомагає 
компенсувати зниження 
траєкторії кулі. Також 
вона ідеально підходить 
для виконання поправ-
ки на вітер або оцінки 
дистанції застереження 

у ролі бічної турелі. ВТF можна вмонтувати без 
використання інструментів і поєднувати з будь-якою 
доступною прицільною маркою.

3.6 PBR – ІНДИВІДУАЛЬНЕ 
БАЛІСТИЧНЕ КІЛЬЦЕ
Індивідуальне балістичне кільце (PBR) – це виготовле-
ний на замовлення аксесуар для BTF, що забезпечує 
високий рівень індивідуальних налаштувань на дис-
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танції полювання, 
які важливі саме 
для вас. На цей 
спеціальний ак-
сесуар нанесено 
гравірування для 
BTF на основі 
персональних 
даних, які ви вво-
дите в балістичну 

програму SWAROVSKI ОРТIК. Він адаптований до 
вибраного вами спорядження.

4 ДОГЛЯД 
І ОБСЛУГОВУВАННЯ
4.1 СЕРВЕТКА ДЛЯ ЧИЩЕННЯ
Цією спеціальною серветкою з мікрофібри можна 
протирати навіть найчутливіші скляні поверхні. Вона 
ідеально підходить для об’єктивів і окулярів. Сервет-
ка має бути чистою, оскільки її забруднення може 
пошкодити поверхню лінз. Забруднену серветку слід 
випрати в теплій мильній воді і висушити на повітрі. 
Використовуйте її тільки для очищення поверхонь 
оптичних елементів.

4.2 ОЧИЩЕННЯ
Усі елементи й поверхні прицілу розроблено для за-
безпечення зручності очищення. Нелипке покриття 
SWAROCLEAN значно спрощує очищення поверхні 
об’єктива й окуляра, особливо якщо необхідно 
видалити засохлі мінеральні залишки (наприклад, 
водні розводи конденсату), сліди захисних засобів 
від комах і деревну смолу. Для тривалого збережен-
ня неперевершених оптичних характеристик вашого 
прицілу тримайте поверхні оптичних елементів 
чистими, не допускаючи потрапляння на них бруду, 
жиру та мастила.
Для очищення лінз спершу видаліть великі часточки 
пензлем для оптики. Потім подихайте на поверхню 
і відполіруйте її спеціальною серветкою, щоб усунути 
залишки забруднення. Металеві елементи рекомен-
дується очищати м’якою чистою тканиною.

4.3 ЗБЕРІГАННЯ
Зберігати приціл треба у добре провітрюваному, 
сухому й темному місці. Якщо приціл вологий, його 
слід попередньо висушити.
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5 РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО БЕЗПЕКИ

5.1. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!
У жодному разі не дивіться 
через приціл на сонце. Це 
небезпечно для очей. Крім 
того, без необхідності не 
залишайте приціл під впли-
вом сонячного світла.

Коректно встановіть фокусну відстань для прицілу, 
приєднаного до зброї (див. технічну документацію).

5.2 ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Якщо обрати на прицілі ступінь збільшення менший 
за 1, ваша ціль, якщо дивитися на неї через приціл, 
буде меншою, ніж є насправді. Це означає, що ціль 
представлена в зменшеному вигляді і насправді 
перебуває ближче, ніж здається. Обов’язково вра-
ховуйте це під час стрільби.

5.3 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Оберігайте приціл від 
ударів.

Ремонт і обслуговування 
прицілу мають виконувати 
тільки фахівці SWAROVSKI 
OPTIK Absam (Austria) 
або Swarоvski OPTIK 
North America. В іншому 
разі ваша гарантія буде 
анульована.

5.4 ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ
Поєднання високоякісних герметичних матеріалів і 
ретельності виготовлення наших прицілів гарантує їх 
водонепроникність з тиском до 0,4 бар або на гли-
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бині до 4 м. Приціл залишається водонепроникним 
навіть з відкрученою кришкою. Однак слід обережно 
поводитися із прицілом, особливо з турелями. 
Приціл заповнюється інертним газом через отвір для 
гвинта під бічною туреллю. Не послаблюйте ущіль-
нювальний гвинт у нижній частині прицілу.

5.5 СУМІСНІСТЬ
 Інформацію щодо сумісності наведено тут: 
http://swarovs.ki/Z8i_compliance

WEEE/ElektroG
Цей символ свідчить про те, що 
відповідно до директиви WEEE 
(директиви ЄС 06 щодо утилізації 
уживаного електричного і елек-
тронного обладнання) і націо-
нального законодавства, цей 
продукт заборонено викидати 
разом з побутовими відходами. 

Цей виріб слід здавати у спеціальний пункт збору 
відходів. Інформацію про пункти збору уживаного 
обладнання можна отримати у відповідальних 
комунальних установах або в авторизованому пункті 
утилізації електричного та електронного обладнан-
ня. Правильна утилізація цього виробу сприятиме 
захисту навколишнього середовища, зменшить 
шкоду для здоров’я людей і можливий екологічний 
збиток, що може виникнути за умови неправильного 
поводження з виробом.

Усі зазначені специфікації є типовими значеннями

Ми залишаємо за собою право вносити зміни щодо 
конструкції та постачання виробів. Ми не відпові-
дальні за помилки друку.


