
 
 

Děkujeme, že jste si vybrali náš dalekohled. Přečtěte si prosím návod k příslušnému modelu binokuláru a uschovejte jej pro budoucí použití pro správné použití. 
Před použitím si nasaďte binokulární pás, jak je znázorněno na obr. 1. 

 

Nezapomeňte do vojenského dalekohledu vložit baterie, pokud je vyžadováno napájení pro osvětlení kompasu dalekohledu.  
POZOR: 

Nedívejte se dalekohledem přímo do slunce, aby nedošlo k poškození zraku. Při manipulaci s dalekohledem se držte dál od ferom agnetických materiálů (jako 
jsou děla, tanky, bojová vozidla, sítě vysokého napětí, trafostanice, elektromagnety, elektrická a feromagnetická zařízení), protože jinak kompas bude pracovat 
s vysokou chybovostí nebo nesprávně. 
Aby kompas fungoval správně a přesně, rozdělili jsme kouli do 5 oblastí (ABCDE) podle mezinárodního standardu, před objednávk ou vyberte prosím správný 
kompas pro vaši oblast. Viz obr. 2 

 

 

 

Oblast A: země a oblast od nulové šířky severní šířky do 60 stupňů severní šířky, pokrývající celou Kanadu.  
Oblast B: země a oblast mezi 40° severní šířky a 60° severní šířky. 
Oblast C: země a oblast mezi 20° severní šířky a 40° severní šířky. 
Oblast D: země a oblast mezi 20° severní šířky a 20° jižní šířky. 
Oblast E: Austrálie a země a území jižně od Angoly a Zambie.PŘÍPRAVA: 
Postupujte podle níže uvedených kroků a připravte se na pozorování cíle dalekohledem.  

Úprava interpupilární vzdálenosti vzhledem k očím 

Nejprve je potřeba správně nastavit dalekohled tak, aby vzdálenost jednotlivých brýlí odpovídala vzdálenosti vašich očí.  Uchopte dalekohled oběma rukama a 
ohněte jej, dokud se neobjeví jediný kruhový obraz. Viz obr. 3. 

 

Dioptrická korekce: 

Uchopte dalekohled, pozorujte objekt skrz něj a zavřete levé oko. Otáčejte pravým kroužkem dioptrické korekce, dokud nebude o braz předmětu ostrý a jasný v 
okuláru pro pravé oko. Poté otevřete levé oko a zavřete pravé oko, otáčejte levým kroužkem dioptrické  korekce, dokud nebude obraz objektu ostrý a jasný v levém 
okuláru. Získáte tak dokonalý obrázek. Viz obr. 4. 
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P03-0830 / W27-0750 POKYNY 1. Specifikace návrhu 

P03-0830 / W27-0750 jsou dalekohledy se stupnicí dálkoměru. Skládá se z optiky a pouzdra. 

optický systém. Viz obr. 5 
1.2 Montáž pouzdra, viz obr. 6 
 

 

2 Specifikace 

Model číslo. P03-0830 
zvětšení 8X Průměr čočky 30 mm 
Zorné pole 7 ° Výstupní zornice 4,28 mm 
Vzdálenost oka 15 mm Rozlišení ≤4,6 '' 
Propustnost > 83 % (s nitkovým křížem) > 

90 % 
Relativní jas 18.3 

Velikost 104 x 175 x 49 (mm) Váhy 627 kg 
 

Model číslo. W27-0750 
Zvětšení 7X Průměr čočky 50 mm 
Zorné pole 7,3 ° Výstupní zornice 7,78 mm 
Vzdálenost oka 21 mm Rozlišení ≤5,8 '' 
propustnost > 83 % (s nitkovým křížem) 

> 90 % 
Relativní jas 60 

Velikost 203X165X65 (mm) Váhy 901 kg 
Dalekohled P03-0830 / W27-0750 může dosáhnout standardu GJB / 240 

3. Jak používat čočkovou mřížku a kalkulačku jako měřicí přístroje  

Záměrný kříž objektivu má horizontální a vertikální měřítko. Níže je uvedena mřížka pro měření objektu se známou výškou – viz obr. 7. Jednotky pro svislé a 
vodorovné čáry na mřížce jsou v mil. Každý malý prostor na svislé a vodorovné linii představuje 5 mil a každý velký prostor p ředstavuje 10 mil. Pomocí této 
mřížky můžete získat úhel azimutu, horní a spodní úhly, vzdálenost, výšku nebo šířku atd. Rychlé měření vzdálenosti je možné, když je cíl vysoký alespoň 2 
metry. 

 

1.) Jak měřit horizontální úhel pohledu 



Azimutové úhly jsou úhly mezi dvěma objekty, které se mají měřit v horizontálním směru dalekoh ledu. 
A. Když je horizontální pozorovací úhel menší než horizontální rozsah stupnice (-40 +40 mil) uvnitř dalekohledu, zarovnejte jeden okraj objektu s horizontální čárou 
měřítka (středová nebo krajní čára, obvykle se volí podle obrázku velikost objektu) a  čtenou hodnotu. Poté odečtěte hodnotu na stupnici pro druhou hranu. Sečtěte 
tyto dvě hodnoty, součet je naměřený horizontální úhel pohledu. Jak je znázorněno na obrázku 8, horizontální úhel pohledu na cíl (nádrž) je 20-00 mil, tedy 
horizontální úhel pohledu je 20 mil. 

 

B. Když je horizontální pozorovací úhel větší než horizontální rozsah dělení ( -40 + 40 mil), může být na objektu vybrána vertikální dělicí čára (například: křižník), 
aby bylo možné krok za krokem provést nezbytná odhadovaná měření. Součet hodnot z každého kroku bude naměřená hodnota. Jak je znázorněno na obrázku 9, 
azimut cíle (křižníku) je 110 mil (60 + 50 = 110). 

 

 
 

2.) Jak měřit vertikální úhel pohledu 
Horní a spodní úhly jsou úhel mezi libovolnými dvěma cíli (nebo oběma konci cíle) vzhledem ke svislé čáře na optickém kříži. 

A. Měření vertikálního úhlu pohledu je podobné jako měření horizontálního úhlu pohledu. Když je naměřený vertikální zorný úhe l malý, namiřte střed křížku na 
nitkovém kříži na spodní části objektu a odečtěte hodnotu ze stupnice v horní části objektu. Pokud je vertikální úhel pohledu cíle o něco větší, můžete cíl rozdělit a 
odečíst horní a dolní hodnoty ze stupnice, jak je znázorněno na obrázku 10. Horní úhel je 35 mil a spodní 40 mil, proto celkový vertikální úhel je 75 mil (35 + 40 = 
75) Obr 

 

B. Když je vertikální úhel pohledu větší než rozsah vertikálního měřítka, lze jej měřit po krocích a celkový úhel lze získat sečtením hodnot každého stupně měření. 
(Metoda bude podobná výše uvedeným měřením pro horizontální úhel pohledu). 

3.) Jak používat mřížku čoček k měření vzdálenosti 
Měření vzdálenosti k cíli lze vypočítat pomocí mil mřížky (obr. 11). 

 



Vzorec pro měření vzdálenosti: L (km) = Η (m) / ωL - vzdálenost pozorovatele od objektu (km) Η - výška objektu (m) 
ω – úhel pohledu na objekt měřený pomocí binokulární mřížky (mils) Při měření vzdálenosti nejprve odhadněte šířku nebo výšku obje ktu a poté změřte úhel 
pohledu objektu. V důsledku toho lze vzdálenost mezi pozorovatelem a objektem vypočítat pomocí tohoto vzorce. Příklad 1: 

Výška majáku je 25m. (H = 25 m) 
Vertikální úhel záběru objektu je 6 desítek mil (60 mil) 
L = Η /ω= 25/60 = 0,4166 km = 416,6 m 
Proto: vzdálenost mezi pozorovatelem a dospělým je 416,6 m. 

Příklad 2: 
Můžete vidět jedince, jehož výška je 1,70 m. (V = 1,70 m) Vertikální zorný úhel jedince je 4 desítky mil (40 mil) L = Η / ω= 1,7 / 40 = 0,0425 km = 42,5 m 

Tedy: vzdálenost mezi pozorovatelem a subjektem je 42,5 m. 
 

4.) Jak změřit velikost předmětu (výšku a šířku) dalekohledem 
Výšku můžete vypočítat podle vzorce vzdálenosti takto: 
Η = L x ω. 
Při měření velikosti nejprve odhadněte vzdálenost k objektu a poté změřte úhel pohledu. Pomocí těchto měření můžete vypočítat výšku cíle pomocí vzorce. 

 
 

Například: 
Vzdálenost mezi pozorovatelem a objektem je 0,6 km. Horizontální pozorovací úhel je měřen na 6 desítek (60 mil) a vertikální pozorovací úhel je 3 desítky (30 

mil). Pomocí vzorce tedy můžete vypočítat: Výška: Η = 0,6 x 30 = 18 m Šířka: h = 0,6 x 60 = 36 m 5.) Rychlé měření vzdálenosti: 
Mřížka čočky se skládá z jedné vodorovné čáry a diagonální čáry. H = 2 m se považuje za známou výšku pro rychlé měření běžného cíle, jako je vozidlo nebo 

dospělý. Pokud mezi 2 čáry umístíte pohled na cíl, údaj na tečně viditelného cíle s diagonální čárou udává vzdálenost cíle (jednotka pro čáru: 100 m). Jak je 
znázorněno na obrázku 12, vzdálenost mezi cílem vysokým 2 m a pozorovatelem je 550 m. 
4. Používejte při nošení plynové masky nebo brýlí  

P03-0830 / W27-0750 vybavený gumovými skládacími očnicemi. Viz obr. 13. 

 

5. Montáž na stativ 

Na základně hřídele dalekohledu je standardní 1/4 palcová závitová objímka pro připevnění stativu. Vložte adaptér stativu do dalekohledu a připevněte šroub stativu 
k základně. 

 

Model číslo. W28-0750 
Zvětšení 7X Průměr čočky 50 mm 
Zorné pole 7,3 ° Výstupní zornice 7,78 mm 
Vzdálenost oka 21 mm Rozlišení ≤5,8 '' 
propustnost > 83 % (s nitkovým křížem) > 90 

% 
Relativní jas 60 

Velikost 203X165X65 (mm) Váhy 920 kg 

 

W28-0750 / P06-0750 Návod 

W28-0750 / P06-0750 jsou vojenské dalekohledy s vestavěným kompasem a nitkovým křížem pro určování vzdálenosti. Skládá se z optiky a sestavy  těla,Optický 
systém. Viz obr. 14 
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Specifikace 
 

 

Model číslo. P06-0750 
Zvětšení 7X Průměr čočky 50 mm 
Zorné pole 6,75 Výstupní zornice 7,14 mm 
Vzdálenost oka 23 mm Rozlišení ≤5,5 

palce 
propustnost > 83 % (se síťovinou) > 90 % Relativní jas 51 
Velikost 208X170X79 (mm) Váhy 1203 kg 

Dalekohled W28-0750 / P06-0750 může dosáhnout standardu GJB / 240 
3. Jak používat mřížku a převodní váhu jako měřící zařízení 
1.) Jak měřit horizontální úhel pohledu 
Azimutové úhly jsou úhel mezi dvěma objekty, které se mají měřit v horizontálním směru dalekohledu.  
A. Když je horizontální pozorovací úhel menší než rozsah horizontálního měřítka (-4 +4 mil) uvnitř dalekohledu, zamiřte jeden okraj objektu na horizontální čáru 
měřítka (střed nebo nejvzdálenější čára se obvykle volí podle velikosti obrazu objektu, který si prohlížíte) a přečtěte si je ho hodnotu. Poté odečtěte hodnotu na 
stupnici, kde byla druhá hrana. Sečtěte tyto dvě hodnoty, součet je naměřený horizontální úhel pohledu. Jak je znázorněno na obrázku 16, horizontální úhel 
pohledu cíle (nádrže) je (-2 a +2 mil), v tomto pořadí je horizontální úhel pohledu celkem 4 mil. Viz obr. 16. 

 

B. Když je horizontální pozorovací úhel větší než rozsah horizontálního dělení ( -4 ~ +4 mils), můžete vybrat svislou dělicí čáru na objektu, abyste provedli 
nezbytná odhadovaná měření krok za krokem. Součet hodnot každého kroku bude naměřená hodnota. Jak je znázorněno na obrázku 17, azimut cíle (křižníku) je 
13 mil (6 + 7 = 13). Viz obr. 17 

 

2.) Jak měřit vertikální úhel pohledu 
Horní a spodní úhly jsou úhel mezi libovolnými dvěma terči (nebo oběma konci terče) vzhledem ke svislé čáře na záměrném kříži . Měření vertikálního úhlu pohledu 
je podobné jako měření horizontálního úhlu pohledu. Když je naměřený vertikální zorný úhel malý,  namiřte střed kříže na nitkový kříž ve spodní části terče, 
odečtěte dělení v horní části terče, jak je znázorněno na obrázku 18. Úhel mezi horní a spodní částí terče cíl je 6 mil. obr.  18 

 

B. Když je vertikální úhel pohledu větší než rozsah vertikálního měřítka (8 mil), lze jej stupňovat a výsledný úhel lze získat sečtením hodnot z každého kroku 
měření. (Metoda bude podobná výše uvedeným měřením pro horizontální úhel pohledu). 3.) Jak používat záměrný kříž k měření vzdáleností 
Měření vzdálenosti k cíli lze vypočítat pomocí mil mřížky v čočce. Viz obr. 19 

 
 

4. Jak používat kompas 
Úhel azimutu lze měřit pomocí kompasu zabudovaného v pravé polovině pouzdra. Zobrazuje azimut objektu vzhledem k pozorovateli . Každá stupnice na kompasu 
odpovídá jednomu stupni úhlu. Pokud je objekt severně od pozorovatele, kompas zobrazí 0 stupňů a údaj se bude zvyšovat, když se pozorovatel otáčí ve směru 
hodinových ručiček. 90 je východně od pozorovatele, 180 je jih a 270 je západ. Viz obr. 20  



 

Pro zajištění přesného měření úhlů se při provádění činností držte dále od feromagnetických materiálů (od objektů, jako jsou děla, tanky, bojová 
vozidla, elektrické vedení, trafostanice, elektromagnety, elektrická a feromagnetická zařízení), jinak bude kompas pracovat s  velkou chybou nebo nesprávně. 
Udržujte dalekohled vodorovně a dokonce i při čtení kompasu. Úhel výkyvu nahoru a dolů nesmí překročit +15. Objekt by měl být ve středu mřížky objektivu.  
Stupnice kompasu musí být osvětleny, aby byly viditelné při nedostatku přirozeného světla. Podsvícení osvětluje ciferník kompasu. Stiskněte tlačítko podsvícení a 
měřítko kompasu se zvýrazní červeně, aby bylo lépe vidět. 

5. Používání dalekohledu s plynovou maskou nebo brýlemi 

W28-0750 / P06-0750 vybaven gumovými, sklopnými očnicemi. Viz obr. 21 

 

Vzorec pro měření vzdálenosti: L (m)≈100 * H / KL - vzdálenost pozorovatele od objektu (m) Η - výška objektu (m) 
 
ω úhel pohledu na objekt měřený mřížkou objektivu dalekohledu (mils). Při měření vzdálenosti nejprve odhadněte šířku nebo výšku předmětu a poté změřte úhel 
pohledu předmětu. V důsledku toho lze vzdálenost mezi pozorovatelem a objektem vypočítat pomocí výše  uvedeného vzorce. Příklad 1: 
Výška majáku je 25m. (H = 25m). Objekt má vertikální pozorovací úhel 6 mil L.≈100 *Η/ω= 100 * 25/6 = 2500/6 = 416,6 m Takže: vzdálenost mezi 
pozorovatelem a subjektem je 416,6 m. Příklad 2: 
 
Můžete vidět jedince, jehož výška je 1,70 m. Vertikální zorný úhel subjektu je 4 mils L 100 * Η / ω = 100 * 1,7 / 4 = 170/4 = 42,5 m. Tedy: vzdálenost mezi 
pozorovatelem a předmět je 42,5 m. 4.) Jak změřit velikost předmětu (výšku a šířku) dalekohledem. Výšku můžete vypočítat podle vzorce pro měření vzdálenosti: 

Η≈ L  *  ω  /  1 0 0 .  
Při měření velikosti nejprve odhadněte vzdálenost k objektu a poté změřte úhel pohledu. Pomocí těchto měření můžete vypočítat  výšku cíle pomocí vzorce. 
Například: 
Vzdálenost mezi pozorovatelem a objektem je 600m. Může se stát, že horizontální pozorovací úhel je 6 mil a vertikální úhel pohledu je 3 mil. Proto pomocí vzorce 
můžete vypočítat: 

Výška: Η≈600 x 3/100 = 18 m Šířka: v 

≈600 x 6/100 = 36 m 
Jižní 

Východní 

Západ 
Severní 

 

 
 

6. Výměna baterie 
Baterie kompasu se vybijí, pokud je systém vnitřního osvětlení používán delší dobu. Baterie se také mohou samovolně vybít, po kud nejsou delší dobu používány. 
Pokud k tomu dojde, otevřete kryt baterií a vyměňte baterie za nové. 
Poznámka: Vyměňte obě baterie současně. Pokud nebudete dalekohled delší dobu používat, vyjměte baterie. Baterie ponechané delší dobu v nepoužitém 
dalekohledu mohou vytéct a dalekohled poškodit. Viz obr. 22. 



 

Obr. 22 

7. Montáž na stativ 

Na základně dalekohledu je standardní 1/4 palcová závitová objímka pro připevnění stativu. Vložte adaptér stativu dalekohledu  a upevněte šroub stativu k základně. 
Obecná údržba 
Nedotýkejte se objektivu rukou, dejte pozor, abyste objektiv nepoškodili tvrdým  předmětem. 
Zatáhněte dalekohled dovnitř, abyste minimalizovali vzdálenost mezi okuláry. Pokud nebudete dalekohled používat, vyměňte slun eční clonu a uložte jej do měkké 
brašny. 
K čištění používejte čistý a měkký hadřík na čočky. Je zakázáno čistit čočku rukou, utěrkou nebo papírem. V brašně na dalekohled udržujte hadřík na objektiv čistý. 
Po nanesení oleje na čočku použijte měkký bavlněný nebo hedvábný hadřík a očistěte jej malým množstvím průmyslového alkoholu.  
Pozornost 
Vojenský dalekohled je přesný nástroj, proto byste měli dodržovat pravidla používání a skladování: 
Při skladování kompasových dalekohledů je držte mimo dosah feromagnetických materiálů, jinak bude kompas fungovat s velkou ch ybou nebo nesprávně. 
Neotáčejte kolečkem dioptrické korekce s nadměrnou námahou - přestaňte jím otáčet, když dosáhne koncové polohy, jinak se poškodí okuláry dalekohledu!  
Při pohybu s dalekohledem buďte opatrní, abyste se nepřevrátili a do něčeho nenarazili.  
Při nošení nedopusťte příliš silné otřesy. 
Úložný prostor: 
Pokud dalekohled nebudete delší dobu používat, umístěte jej na suché místo. Zvažte sušení pomocí sušičky a udržujte jej mimo dosah feromagnetických materiálů. 
Servis a údržba 
Nerozebírejte ani neprovádějte údržbu dalekohledu sami. Pokud dalekohled nepracuje správně, zašlete jej do továrny nebo vyhledejte vhodné servisní středisko. 
Tvrzení: 
Naše továrna neustále zavádí technologické inovace. Vyhrazujeme si právo na zlepšení těchto produktů bez upozornění. Návod je  věrný skutečným produktům i po 
upgradech. 
Úroveň 1 
Fáze 2 
Fáze 3 
Fáze 4 
 


