Procedury monta¿u i zerowania optyki
- praktyczne porady
Jeœli masz ju¿ masz konkretn¹ lunetê celownicz¹, to konieczne
przeczytaj poni¿szy artyku³. Poni¿sze informacje s¹ niezbêdne do
prawid³owej instalacji i ustawienia celownika na wiatrówce
Monta¿ celownika
Naszykuj wszystko, co bêdzie ci potrzebne,
czyli czyst¹ szmatkê bawe³nian¹, oliwkê do
broni, monta¿ lunety, lunetê i potrzebne
klucze (zwykle s¹ to dwa klucze imbusowe).
Wytrzyj szmatk¹ bardzo dok³adnie szynê, na
której bêdziesz mocowa³ celownik, a szczególnie same frezy. Je¿eli zostawisz tam
oliwkê, to nie zaciœniesz celownika odpowiednio mocno. Rozkrêæ monta¿ i na razie górne
uchwyty do mocowania lunety od³ó¿ na bok,
rozluŸnij œruby spinaj¹ce monta¿ (zaciskaj¹ce
go póŸniej na wiatrówce) i za³ó¿ monta¿ na
karabinku. W wiêkszoœci monta¿y w tylnej
spodniej czêœci znajduje siê ko³ek blokuj¹cy.
Je¿eli w tylnej czêœci szyny monta¿owej
wiatrówki masz otwory, to w jeden z nich
powinien wejœæ ko³ek blokuj¹cy cofanie siê
celownika podczas strza³u - tak jest w np.
w Air Arms'ach i Weihrauch'ach. Je¿eli nie ma
otworów, to wybij ostro¿nie ko³ek z monta¿u
(gwoŸdziem i ma³ym m³otkiem), a przy
mocowaniu zaprzyj tyln¹ czêœæ monta¿u
o blokadê. Tak¹ blokadê maj¹ np. wiatrówki
firmy BSA Guns przy modelach Goldstar,
Superstar i Lightning stoper uzyskuje siê prze
pod³o¿enie tulei (w komplecie) pod œrubê
umieszczon¹ w tylnej czêœci szyny
monta¿owej. Do niektórych modelu (np. BSA
Supersport) mo¿na dokupiæ specjalne
stopery.

Monta¿ dwuczêœciowy

Je¿eli masz monta¿ jednoczêœciowy, to po
prostu mocno go dokrêæ do wiatrówki (ale
nie zerwij gwintów w monta¿u). Je¿eli masz
monta¿ dwuczêœciowy, to najpierw przykrêæ
tylny modu³ z ko³kiem monta¿owym.
Przedni¹ czêœæ zainstaluj zachowuj¹c odstêp
10 do 12 cm miêdzy uchwytami (zale¿nie od
wielkoœci celownika).
Najpierw nastaw ostroœæ krzy¿a celownika. Popatrz z bliska przez celownik (oko
powinno byæ od 5 do 10 cm od celownika) na
bia³¹ œcianê, kartkê lub na g³adkie niebo i krêæ
okularem dot¹d, a¿ uzyskasz ostry krzy¿.
Zamknij wtedy oko na kilka sekund, otwórz i
je¿eli krzy¿ jest ostry, to OK. Jak nie, to lekko
zmieñ nastawê, zamknij oko itd. Najczêœciej
bowiem oko siê “przyzwyczaja” do ustawieñ
podczas regulacji i trzeba koñcow¹ regulacjê
przeprowadzaæ “z zaskoczenia” .

Po³ó¿ celownik na monta¿u, za³ó¿ górne
elementy i lekko skrêæ (na tyle lekko, ¿ebyœ
móg³ swobodnie nim poruszaæ i obracaæ nie
rysuj¹c powierzchni tubusa). Przy³ó¿
karabinek do ramienia, zamknij lewe oko
i spróbuj ustaliæ optymaln¹ odleg³oœæ
koordynacyjn¹ oko-okular. Jest OK, je¿eli

Monta¿ jednoczêœciowy

patrz¹c w celownik obraz jest idealnie
okr¹g³y i ograniczony cienkim czarnym
okrêgiem. Dobry celownik daje ostry obraz
tak¿e przy krawêdziach. Dla celowników z
regulacj¹ ogniskowej (zoom) przeprowadŸ t¹
procedurê na najwy¿szym powiêkszeniu.
Odleg³oœæ oko-obiektyw zale¿y od celownika
i waha siê od 5 do ponad 10 cm. Nie ma to
jednak NIC wspólnego z nastawianiem
ostroœci widzenia. Jak ju¿ z³apa³eœ odleg³oœæ,
to wyceluj w jakiœ odleg³y pionowy cel-liniê
(np. krawêdŸ odleg³ego domu, piorunochron)
i obracaj celownikiem tak, a¿ z³apiesz
krzy¿em pion. Uwa¿aj, ¿eby nie przekrêcaæ
karabinka!
Jak ju¿ wszystko jest ustawione dokrêæ
równomiernie œruby (po 1/6 obrotu ka¿d¹ po
kolei) ale jeszcze nie do koñca! Od³ó¿ na
chwilê karabinek. Po paru minutach weŸ
wiatrówkê i wyceluj swobodnie jeszcze raz
na pionow¹ liniê - cel. Je¿eli wszystko jest
dobrze ustawione (ostry krzy¿, nie ma “cieni”
na obrazie, wyraŸny okr¹g obrazu, dobrze
zgrany pion i poziom) to mo¿esz dokrêciæ
œruby “ostatecznie” (ale nie przesadzaj i nie
pozrywaj gwintów). Ja mam zasadê, ¿e
stosuj¹c standardowy imbusowy klucz
dokrêcam dot¹d, a¿ ramiê klucza

“sprê¿ynuje” w zablokowanej œrubie
odginaj¹c siê o ok. 1 cm w stosunku do
po³o¿enia spoczynkowego.
Zerowanie wiatrówki
Ustaw ostroœæ na 15 metrów (jak masz
regulacjê obiektywu). Jeœli masz zoom, to
ustaw na razie minimalne powiêkszenie. Na
pocz¹tek przyczep do kulochwytu kartkê A4
w odleg³oœci 15 metrów. Patrz przez
celownik w jej œrodek i strzel. Gdzieœ
powinieneœ trafiæ. Jak nie, to zaczynasz nie na
15 metrach, ale na 10 lub 5. Teraz zacznij
krêciæ pokrêt³ami celownika. Na 25 metrach
1 klik to zwykle przesuniêcie trafienia o
1,5mm, ale to powinno byæ napisane w
instrukcji celownika (np. 1click=6mm/100m).
W 99% przypadków obowi¹zuj¹ zasady:
¤ Je¿eli trafi³eœ za wysoko, to pokrêt³o górne
przekrêæ w kierunku “DOWN” (obni¿asz
punkt trafienia).
¤ Je¿eli trafi³eœ za nisko, to pokrêt³o górne
przekrêæ w kierunku “UP” (podnosisz
punkt trafienia).
¤ Je¿eli trafi³eœ po prawo, to pokrêt³o
boczne przekrêæ w kierunku “LEFT”
(przesuwasz w lewo punkt trafienia).
¤ Je¿eli trafi³eœ po lewo, to pokrêt³o boczne
przekrêæ w kierunku “RIGHT” (przesuwasz w prawo punkt trafienia).

Jak ju¿ zaczniesz trafiaæ “w miarê” w œrodek
kartki, to zawieœ tarczê i strzelasz w ni¹ seriê
3 (lub lepiej 5) strza³ów. SprawdŸ, czy
powsta³e skupienie uk³ada siê wokó³ œrodka.
Je¿eli nie, to reguluj dalej (precyzyjnie, po 1
kliku) bior¹c pod uwagê po³o¿enie œrodka
skupienia w stosunku do œrodka tarczy. Jak
skupienie (wiêksze b¹dŸ mniejsze) bêdzie siê
uk³ada³o wokó³ œrodka, to odsuñ tarczê na 25
- 30 metrów i powtórz procedurê z now¹
tarcz¹ (jak masz zoom, to mo¿esz
“podkrêciæ” powiêkszenie). Jak osi¹gniesz
stabilne skupienie wokó³ œrodka tarczy to
znaczy, ¿e celownik jest ustawiony i teraz
trzeba zacz¹æ æwiczyæ oko.
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