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NÁVOD K POU�ITÍ

Montá� je urèena k uchycení pøístroje pro noèní vidìní NV MT na hlavì. Náhlavní montá� je
navr�ená k jednoduchému a rychlému pøizpùsobení velikosti a poskytuje komfort a spolehlivost
pøi nošení. Otoèný mechanizmus montá�e umo�òuje individuální nastavení polohy noèního
vidìní a jeho rychlé nadzvednutí. Konstrukce umo�òuje rychle odmontovat noèní pøístroj a
pozorovat s ním z ruky. Výhodou pou�ití pøístroje pro noèní vidìní s montá�í na hlavì je
mo�nost pohybu v terénu v noci a zachování volných rukou pozorovatele.
Montá� má univerzální velikost.

1.  Seøiïte náhlavní montá� na velikost hlavy.
2. Tlaèítko (1) slou�í k nastavení otoèného mechanizmu s montá�í do vodorovné nebo

svislé polohy.
3.  Povolte a� na doraz jistící matku (4).
4.  Stisknìte tlaèítko (6) a sesuòte montá�ní díl na uchycení pøístroje (2) s listy otoèného

mechanismu  montá�e
5   Pomocí dvou šroubù (3)  a závitu ve spodní stranì pøístroje pøišroubujte montá�ní díl (2)

k pøístroji pro noèní vidìní.
6.  Nasuòte montá�ni díl (2) spolu s  upevnìným noèním pøístrojem zpìt na lištu otoèného

mechanismu montá�e.
7.  Povolte šrouby (5) na 1-2 otoèení.
8.  Navléknìte náhlavní montá� s pøístrojem na hlavu.
9.  Umístìte pøístroj do vodorovné polohy. Pohybem pøístroje nahoru-dolù, dopøedu-dozadu a

vpravo-vlevo  nastavte jeho nejvhodnìjší polohu proti oblièeji. Matka (4) pøitom musí být
povolena.

10.Zajistìte podélnou polohu pøístroje dota�ením matky (4).
11.Zachovejte pøistroj ve vodorovné poloze a svlíknìte  montá� z hlavy. Dbejte pøitom, aby

poloha pøístroje oproti montá�i zùstala zachována.
12. Dotáhnìte šroubky (5) èim� zafixujete svislou polohu pøístroje.

POPIS

POU�ITÍ MONTÁ�E

ZÁRUKA
Na  výrobek se vztahuje záruka na poruchy a materiálové vady po dobu 36 mìsícù
ode dne jeho prodeje spotøebiteli.
Záruka propadá, došlo-li k poškození výrobku zejména:

- nedodr�ením podmínek uvedených v návodu k pou�ítí
- vinou neopatrného zacházení u�ivatelem
- neoprávnìným zásahem do výrobku

V pøípadì zjištìní závady na výrobku se obra�te na Vašeho prodejce, kde výrobek bude
pøijat k opravì. Reklamovaný výrobek musí být dolo�en øádnì vyplnìným záruèním
listem a dokladem o nákupu.

Montá� na hlavu


