
Õnnitleme Teid uue optilise sihiku omandamise puhul. Antud sihikus rakendatud 
uus revolutsiooniline Advanced Optics- süsteem garanteerib Teile suurima 
sihtimistäpsuse ja kasutusmugavuse. 
 
Carl Zeissi tooted  on tuntud suurepäraseima optika, viimistlustäpsuse ja 
pikaajalise töökindluse poolest. Allpool ära toodud juhiste järgimine garanteerib 
omandatud sihiku pikaajalise ekspluatatsiooni. 
 
Teravustamine 
 
Sihikujoonestiku ehk lühidalt sihikuristi teravustamine toimub okulaari (2) pööramise 
teel. Pärast teravustamist säilib sihikuristi terav kujutis kõikidel suurendusdiapasoonidel. 
Tulistaja vigastuste vältimiseks (näiteks püssi tugeva tagasilöögi puhul) on optilise sihiku 
okulaar kaetud kummirõngaga (1). 
 
Parallaksi kompenseerimine 
 
Optiline sihik Victory Diavari 6 – 24 x 56 T* / 6 – 24 x 72 T* on varustatud parallaksi 
kompenseerimise süsteemiga. Pöörates nuppu (6) on võimalik valida sobiv laskekaugus 
50 meetrist lõpmatuseni. Samaaegselt kauguse määramisega toimub ka sihitava objekti 
teravustamine. Parallaksi kompenseerimise nupu alusele on märgitud numbriliselt 
erinevad kaugused.  
 
Suurenduse reguleerimine 
 
Kujutise suurendust on võimalik sujuvalt muuta väikseimast kõige suuremani. 
Suurenduse reguleerimine toimub okulaari juures asuva regulaatori (3) pööramise teel. 
Täisarvkordsed suurendused on märgitud numbriliselt regulaatorile. 
 
Märkus optilise sihiku kasutamiseks hämaras või öisel ajal: kui regulaator on pööratud 
maksimaalselt vasakule, siis on valitud maksimaalne suurendus, pöörates regulaatori 
maksimaalselt paremale – väikseim. Kui regulaatoril asuv hammas on vertikaalses 
asendis, siis on sihik seatud keskmisele 12-kordsele suurendusele. 
 
Hermeetilisus 
 
Lämmastikuga täidetud sihik on veekindel ning läbinud ISO 9022-80 tingimustele 
vastavad rõhu all läbi viidud katsetused. Sihiku hermeetilisus on tagatud ka siis, kui 
sihikuristi reguleerimiseks on eemaldatud mõlemad pööratavad rõngad. Samas tuleb 
siiski jälgida, et kruvid 10 ja 11 oleksid tugevalt kinni kruvitud ja et nii kruvide endi kui 
ka nende alla jäävate ümarseibide (12) välispind oleks vigastamata.  
 
Sihikurist (vt instruktsiooni lõpus olevat tabelit) 
 
Teie optilises sihikus on võimalik vastavalt Teie soovile vahetada sihikuriste. Mudelis 
Victory Diavari 6 – 24 x 56 T* / 6 – 24 x 72 T* asub sihikurist teises fokaaltasandis, 



mistõttu ei muutu tema sihikus nähtavad parameetrid erinevate suurendusastmete juures, 
muutub ainult sihtmärgi suurus. Seepärast sõltub ka varjutus (sihikuristi, -täpi poolt kinni 
kaetud ala sihtmärgil) suurenduse astmest. Kõik sihtimisristil asuvad suurused, vahemaad 
ja sihtimismärgid vastavad 12-kordsele suurendusele ja 100 meetrisele vahemaale. 
Suurendust muutes, st sihtmärgi kujutise suurendamisel või vähendamisel, muutub ka 
sihikuristi varjutus 100-meetrisel distantsil. Täpselt sama toimub ka teistel 
sihtimiskaugustel. Sihtimisristi varjutuse suurused erinevatel sihtimiskaugustel erinevate 
suurendusastmete juures on ära toodud 1. tabelis teksti lõpus. 
 
Allpool ära toodud valemi järgi on võimalik välja arvutada sihtimisristi varjutuse suurust 
erinevatel vahemaadel: 
 
varjutus 100 meetrise vahemaa korral = varjutus 12-kordse suurenduse korral x 12 / 
sihikul valitud suurendus (V) 
 
Näide: 
 
Sihikuristi „4“ punatäpi varjutus 12-kordse suurenduse korral 100 meetri kaugusel asuva 
sihtmärgi puhul on 3 cm. 18-kordse suurenduse korral on punatäpi varjutus seega: 
 
3 cm x 12 / 18 = 2 cm 
 
Oluline on ka sihtmärgi kaugus: 
 
Varjutuse suurust erinevatel distantsidel on võimalik välja arvutada korrutades eelpool 
saadud tulemust kauguskoefitsiendiga: 
Kauguskoefitsiendid: 50 m = 0,5; 200 m = 2; 250 m = 2,5; 300 m = 3; jne. 
 
Näide: 
 
Sihikuristi „40“ punatäpi varjutus 18-kordse suurenduse korral 300 meetrisel distantsil 
on: 
 
2 x 3 = 6 cm 
 
Kauguse määramine teises fokaaltasandis asuva sihtimisristi abil 
 
Sihikuristide „4“ ja „43“ abil, nagu ka sisevalgustusega sihikuristide „40“, „43“ ja „63“ 
abil, on võimalik määrata kindlaks vahemaad sihtmärgini. 
 
Kauguse määramine sihikul valitud suurenduse järgi: 
 
Sihikuristid „4“ ja „40“ 
 
Sihikuuristidel „4“ ja „40“ olevad horisontaalsed jaotused vastavad 12-kordse suurenduse 
korral 100-meetrisel distantsil 70 sentimeetrile. 



 
Kui 70 sentimeetri laiune sihtimisobjekt (metskits külgvaates) mahub 12-kordse 
suurenduse korral kahe sihikuristi horisontaaljaotuse vahele, asub ta laskurist 100 meetri 
kaugusel. Kui 70-sentimeetrine objekt mahub sihtimisristi horisontaaljaotuste vahele 18-
kordse suurenduse korral, asub ta laskurist 150 meetri kaugusel, 24-kordse suurenduse 
korral on vahemaa aga 200 meetrit. 
 
Arvutuskäik: 
Kaugus objektini = suurendusaste (V), mille puhul 70 sentimeetri laiune objekt mahub 
kahe sihikuristi horisontaaljaotuse vahele x 100 / 12. 
 
Näide: 
 
70-sentimeetri laiune objekt mahub sihikuristi „4“ horisontaaljaotuste vahele 9-kordse 
suurenduse korral (tingimus: sama objekt peab täitma sihikuristi kahe horisontaaljaotuse 
vahemaa 100-meetrisel distantsil). 
 
9 x 100 / 12 = 75 
 
Vastus: objekt asub laskurist 75 meetri kaugusel. 
 
Sihikuristid „43“, sisevalgustusega „43“ja „63“ 
 
Sihikuristidel „43“ olevad horisontaal- ja vertikaaljaotused vastavad 12-kordse 
suurenduse korral 100-meetrisel distantsil 100 sentimeetrile. Punktide vahemaa peenel 
ristil vastab samal distantsil 10-le sentimeetrile, st nad moodustavad kümnendiku jämeda 
risti jaotuste vahemikust. 
 
Kui 12-kordse suurenduse korral mahub 100-sentimeetri kõrgune objekt (seisev metskits) 
sihikurist vertikaaljaotuste vahele, asub ta laskurist 100 meetri kaugusel.  
 
Arvutuskäik vahemaa kindlaksmääramiseks sihikule seatud suurenduse järgi on sama, 
nagu on ära toodud eelpool, sihikuriste „4“ ja „40“ juures. 
 
Kauguse määramine sihikuristiga „63“ 
 
Kauguse määramine sihikumärkide abil on võimalik ainult sihikuristiga „63“ 12-kordse 
suurenduse juures. Kauguse määramiseks on vajalik 100-sentikeetrise kõrgusega objekti 
(näiteks seisev metskits). Kui 100-sentimeetri kõrgune objekt mahub sihikuristi 
horisontaaljoone ja r2-ga tähistatud märgi vahele, asub ta 200 meetri kaugusel. Kui sama 
suur objekt mahub sihikuristi horisontaaljoone ja r4-ga tähistatud märgi vahele, on 
vahemaa 400 meetrit jne. 
 
Sihikuristi vahetus 
 



Kõigil Victory Diavary 6 – 24 x 56 T* /6 – 24 x 72 T* tüüpi optilistel sihikutel on 
võimalik vahetada sihikuriste. Sihikuristi vahetuseks tuleb sihik toimetada meie 
litsenseeritud töökotta. 
 
Sihikuristi valgustus 
 
Sihikuristi valgustus lülitub sisse reguleerimisnupu (7) välja tõmbamisel. Pöörates 
reguleerimisnuppu kellaosuti liikumissuunas paremale on võimalik suurendada 
valgustugevust. Nupu pööramine kellaosuti liikumissuunale vastupidises suunas 
vähendab valgustugevust. Valgustugevuse muutmine minimaalsest võimalikust 
maksimaalseni toimub sujuvalt, reguleerimisnupul puudub fikseerimisvõimalus. 
Sihikuristi valgustuse väljalülitamiseks tuleb suruda reguleerimisnupp algasendisse 
(sihiku korpuse suunas).  
 
Pärast nähtavustingimustele sobiva valgustugevuse leidmist võib valgustuse välja 
lülitada. Määratud valgustugevus jääb fikseerituks isegi pärast valgustuse välja lülitamist. 
Isegi regulaatornupu pööramine välja lülitatud asendis ei muuda seda – sihikuristi 
valgustuse sisse lülitamisel vastab valgustugevus eelnevalt timmitud parameetritele. Kui 
kolme tunni jooksul pärast sihikuristi valgustuse sisse lülitamist ei muudeta 
valgustugevust (ei pöörata regulaatornuppu), lülitub valgustus automaatselt välja. 
 
Patareide tühjenemisest annab märku sihikuristi valgustuse vilkumine. Patareide (mark 
CR 2032) vahetamiseks hoidke ühe käega paigal valgustugevuse reguleerimisnuppu (7) 
ning kruvige kellaosuti liikumissuunale vastupidises suunas maha selle kaas (8). Jälgige, 
et paigaldatava patarei „+“ poolus jääks ülespoole ning kruvige regulaatori kaas (8) 
kellaosuti liikumissuunas tagasi. Veenduge eelnevalt, et tihendirõngas poleks kulunud 
ega nihkuks kaane tagasi kruvimisel paigalt. Vigastatud tihend tuleb kindlasti välja 
vahetada. 
 
Sihiku paigaldamine 
 
Tagamaks püssi ja optilise sihiku ideaalset koosfunktsioneerimist, nagu oleks tegemist 
ühe tervikuga, tuleb sihiku püssile paigaldamine usaldada kogenud relvurile. Vältimaks 
võimalikke traumasid, näiteks püssi tagasilöögist, tuleb sihik paigaldada nii, et selle 
okulaar jääks sihtimisel sihtija silmast ohutusse kaugusse. Sihiku okulaari õige kaugus 
silmas tagab ka maksimaalse nägemisvälja läbi sihiku vaadates. 
 
Sihiku Victory Diavari 6 – 24 x 56 T* / 6 – 24 x 72 T* justeerimine 
 
Kogu sihikuristi kõrguse reguleerimisdiapasooni (umbes 70 cm/100 m) 
saavutamiseks tuleb optiline sihik paigaldada püssile umbes 25-minutilise nurga all. 
 
Optilises sihikus Victory Diavari 6 – 24 x 56 T* / 6 – 24 x 72 T* on tehas paigutanud 
sihikuristi reguleerimisdiapasooni keskele, reguleerimisnuppude nullmärgid on aga 
keeratud kohakuti sihiku korpusel asuva märgiga (9). Selline lähteasend võimaldab 
kasutada nii horisontaalset kui vertikaalset reguleerimisdiapasooni mõlemas suunas 



maksimaalselt. (Vertikaalne reguleerimisdiapasoon – 160 cm / 100m, horisontaalne 
reguleerimisdiapasoon – 70 cm / 100 m) 
 
Sihikus Victory Diavari 6 – 24 x 56 T* / 6 – 24 x 72 T* tähendab üks reguleerimisklõps 
0,5-sentimeetrist muutust 100 meetri kohta.  
 
Optilise sihiku Victory Diavari 6 – 24 x 56 T* / 6 – 24 x 72 T* justeerimist, see tähendab 
tabamise korrigeerimist vasakule – paremale ja üles – alla , hõlbustavad klõpsuga 
fikseeritavad reguleerimisnupud. Reguleerimisnupp „4“ võimaldab muuta tabamist 
vertikaalsuunal, reguleerimisnupp „5“ horisontaalsuunas. 
 
Kuul tabab märklehte tsentrist allapoole. Tabamiskõrguse suurendamiseks tuleb 
keerata reguleerimisnuppu „4“ keerata kellaosuti liikumissuunas (sihikul tähistatud 
tähega „H“). 
 
Kuul tabab märklehte tsentrist ülespoole. Tabamiskõrguse alandamiseks tuleb keerata 
reguleerimisnuppu „4“ kellaosuti liikumissuunale vastupidises suunas. 
 
Kuul tabab märklehte tsentrist vasakule. Reguleerimisnuppu „5“ tuleb keerata 
kellaosuti liikumissuunas (sihikul tähistatud tähega „R“) 
 
Kuul tabab märklehte tsentrist paremal. Reguleerimisnuppu „5“ tuleb keerata 
kellaosuti liikumissuunale vastupidises suunas.  
 
Optiline sihik Victory Diavari 6 – 24 x 56 T* / 6 – 24 x 72 T* on konstrueeritud nii, et 
sihikuristi reguleerimine ei muuda selle nähtavat asukohta okulaari vaadates. Hoolimata 
sihikuristi liigutamisest üles – alla või paremale – vasakule jääb see ikkagi sihiku keskele. 
 
Järgnev timmimine kergendab hilisemat sihikuristi korrektsiooni positsioneerimist 
 
Pärast püssi sisselaskmist keerake lahti ja eemaldage kruvi „10“. Tõstke seejärel 
kõrgusregulaatorinupp (4) hammasliidendist välja ning pöörake nuppu nii, et nupul olev 
„0“-tähis oleks kohakuti optilise sihiku korpusel oleva noolega (9). Jälgige seejuures, et 
hammasliidendi asend ei muutuks. Asetage kõrgusregulaatorinupp tagasi oma kohale, 
nii et hammastik haakuks ja pöörake häälestusnuppu 360 kraadi (täisringi) võrra 
kellaosuti liikumissuunas (nupul oleva „H“ suunas). Kruvi (10) mitte kinni keerata!  
Reguleerimisnupu muhvi all ilmuvad nähtavale üks või kaks märki. Torgake kruvikeeraja 
läbi kruviaugu (10) ning pöörake reguleerimisnupu alla jäävat tihvti (13), korrigeerimaks 
kõrgusregulaatorinupu (4) kõrgust nii, et reguleerimisnupu alumine serv jääks täpselt 
alumise horisontaalmärgiga kohakuti. 
 
Asetage kruvi (10) kohale ning keerake kinni. Jälgige, et kruvi all paiknev seib (12) jääks 
vigastamata ning sukelduks oma pesasse. Seejärel kontrollige sihikuristi asendit. Selleks 
tuleb keerata reguleerimisnuppu 360 kraadi (täisringi) võrra kellaosutiliikumissuunale 
vastupidises suunas, nii et nullmärk jääks kohakuti sihiku korpusel oleva noolega. Nüüd 
asub sihikurist jällegi varem valitud asendis.  



 
Kui Te jõudsite kõrgust reguleerides (4) (sihiku reguleerimine erinevatele distantsidele) 
esimese ringitähiseni, tegite Te nullasendis reguleerimisnupuga ühe täisringi (80 klikki), 
kui aga teise nullmärgini, siis kaks täisringi (160 klikki, mis on võimalik vaid siis, kui 
optiline sihik on paigaldatud püssile õigesti, st 25 minutilise nurga all). 
 
Horisontaalregulaatorinupu „nullimiseks“ keerake lahti kruvi (11) seda täielikult 
eemaldamata, kuid nii, et regulaatornuppu (5) oleks võimalik välja tõsta 
hammasliidendist. Keerake nupul olev nullmärk kohakuti sihiku korpusel oleva noolega 
(9), asetage nupp tagasi nii, et hambad haakuksid ja keerake kinni kruvi (11). Jälgige, et 
kruvi all olev seib (12) jääks vigastamata ning asetuks oma pesasse. 
 
Sihiku hooldamine 
 
Omandatud Carl Zeissi optiline sihik ei nõua erilist hooldust. Suuremat mustust (näiteks 
liiv, muld) pole soovitav riidega maha pühkida, vaid see tuleb eemaldada puhudes või siis 
pehme pintsliga. Pikemaks ajaks läätse pinnale jäänud näpujäljed võivad kahjustada 
läätse omadusi. Kõige lihtsam on läätsi puhastada neile sooja hingeõhku hingates ning 
pehme riidega või siis spetsiaalse läätsepuhastuspaberiga nühkides. Vältimaks seente 
tekkimist optikale (eriti troopilistes oludes) hoidke seda kuivas hästi ventileeritavas 
kohas. 


