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Všeobecné informace: 
 
Bezpečnostní upozornění – nastavení a veškeré úpravy na reflexním zaměřovači provádějte pouze na nenabitých a na zajištěných zbraních. 
Dodržujte stále bezpečnostní pravidla při zacházení se střelnými zbraněmi. Nikdy se nedívejte optikou přímo do slunce, mohlo být dojít 
k vážnému poškození zraku.  
 
Montáž FALKE LE disponuje integrovanou Picatinny / Weaver montáží. Rychloupínací páka (6) je vybavena posuvnou bezpečnostní pojistkou, 
která zabraňuje nechtěnému uvolnění.  
Z bezpečnostních důvodů musí být při střelbě dodržena bezpečná vzdálenost 8 cm od konce zařízení k očím. 
 
Popis hlavních částí:   
 

1. Víčko krytky baterie 
2. Vypínač ON/OFF 
3. Přepínač módu nočního vidění 
4. Tlačítko zvýšení jasu 
5. Tlačítko snížení jasu 
6. Rychloupínací páka 
7. Pojistka rychloupínací páky 
8. Čočka 
9. Příčný montážní šroub  
10. Nastavovací šroub 
11. Výškové nastavení 
12. Stranové nastavení 
13. Stínítko čočky 
14. Upínací výstupek stínítka čočky 
15. Výřez pro upínací výstupek stínítka 
16. Vybrání pro upínání stínítka čočky 
17. Projekční krycí sklo 
18. Záměrný kříž 



 

Montáž : 
 
Pro správnou montáž postupujte následovně:  

1. Zlehka stiskněte posuvnou pojistku (7) doprava 
2. Odklopte rychloupínací páku (6), která uvolní montáž 
3. Dejte přístroj do takové pozice, aby čočka objektivu (8) směřovala ve směru střelby 
4. Příčný montážní šroub rychloupínacího systému (9) musí přiléhat nadoraz do drážky Picatinny 
5. Poté zaklopte páku rychloupínacího systému směrem vzad, dokud posuvná pojistka nezaskočí do výřezu v páce. 
6. Nikdy nepřekonávejte páku excesivní silou. Pokud je kolimátor na liště usazen příliš volně nebo páka naopak nejde zaklopit pokračujte 

nastavením nastavovacího šroubu 10. 

V některých případech bude potřeba nastavit doraz rychloupínacího sytému pomocí nastavovacího šroubu (10), tak aby byl kolimátor 
dostatečně pevně uchycen na Picatinny / Weaver liště. Z tohoto důvodu je vybaven Falke LE integrovaným nastavovacím systémem. 

1. Pro přitažení otáčejte nastavovacím šroubem po směru hodinových ručiček 
2. Pro uvolnění otáčejte šroubem proti směru hodinových ručiček. 

 
Mód pro noční vidění: 
 
Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko „ON“. 
Pro vypnutí přístroje stiskněte tlačítko „ON“ znovu a několik sekund ho podržte až do vypnutí (ca. 3s) 
Noční režim modulu se aktivuje stisknutím tlačítka NV po dobu 3s.  
Noční režim modulu se deaktivuje stisknutím tlačítka NV pro dobu 3s.  
 
Falke má 2 funkce úspory energie:  

1) Po 5 minutách bez pochybu a užívání se automaticky přepne do režimu spánku. Každý pohyb jako např., znovu zvednutí, aktivuje 
přístroj znovu během půl sekundy 

2) Pokud je zařízení 2 hodiny bez pohybu a užívání, úplně se vypne. K tomu, aby se zařízení opět zapnulo je zapotřebí stisknout tlačítko ON. 

 



 

Ovládání jasu:  
 
Pokud stisknete šipkovou klávesu směrem nahoru (4), zvýšíte intenzitu jasu. Opakujte tak dlouho, dokud nedosáhnete požadovaného jasu.  
Pokud stisknete šipkovou klávesu směrem dolu, sníží se intenzita jasu.  
Falke LE má 10 standardních a 10 nočních režimů jasu. Dle využívání a na základě vypínací automatiky bude doba životnosti garantována až do 
4000 hodin. Během režimu spánku, bude znovu obnoven naposledy nastavený stupeň jasu. Pokud po zapnutí 4x zabliká světelný spouštěč, 
vystačí zbývající napětí na 2 hodiny provozu. Toto se projevuje pouze při výměně modulu, případně během zapínání/vypínání. Pří normálním 
používání nastavování jasu tento světelný spouštěč nebliká.  
Doporučení: Používejte výhradně značkové baterie a vyměňte je nejpozději  každých 5 let 
 
Výškové a stranové nastavení záměrného kříže:  
 
Výškové (11) a stranové (12) nastavení se provádí 3mm imbusovým klíčem, který je součástí balení. 
Rozsah nastavení je 1MOA. Jeden klik změní nastavení v rozsahu 2,54 cm na 91,44 m. 
 
Vložení stínítka:  
 
Výměna baterie:  
 
Zařízení FALKE LE je poháněno baterií CR2 
Pro správně uvedení do provozu dodržujte následující kroky:  
Upozornění: Před prvním použitím odstaňte plastové pásky z baterií, které jsou umístěny u nových zařízení.  

1) Odšroubujte krytku baterií ve směru hodinových ručiček.  
2) Vyjměte baterie z držáku 
3) Vložte plně nabité baterie + pólem dolů 
4) Nasaďte zpět krytku a znovu zašroubujte 

 
 
 
 



 

Údržba a odstraňování problémů:  
 
Čištění čočky. Nejdříve ofoukněte nečistoty a cizí předměty z čočky. Potom tyto nečistoty odstraňte z čočky pomocí štětce na optiku.  
Při silném znečištění, jako jsou například olejové skvrny nebo otisky prstů, je vhodné použít speciální čisticí pěnu na optiku v kombinaci s velmi 
měkkým hadříkem, který nepoškodí povrchovou úpravu, lepení a těsnost optiky.  
 
Nikdy nerozkládejte přístroj na jednotlivé díly. Veškeré práce uvnitř zařízení mohou být prováděny pouze výrobcem.  Každá neautorizovaná 
manipulace vede k propadnutí záruky.  
 
Záruka a reklamace 
Veškeré záruky a garance se odvíjejí a jsou vyřizovány prostřednictvím specializovaných obchodů. S účtenkou se obraťte na prodejce, který vám 
zboží prodal.  
Nikdy nezasílejte zaměřovač bez předchozí domluvy. Může dojít ke ztrátě vzhledem k různým možnostem jako například odeslání na špatnou 
adresu nebo jiné problémy ve spojitosti s neznámým balíčkem.  
 
 

 


