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Manual  –  Z-aim Unlimited 

Innehåll:  
- Z-aim Unlimited – laser designator, laserklass 2M 

- Ställbart lampfäste för montering på weaverklack (picatinny rail) + distansring 

- Fäste för att monteras runt tuben på kikarsiktet, 30 mm (plastringar för en tum medföljer) 

- 2 st laddbara batterier, 18650, 2400 mAh, litium  

- Laddare: hållare för batteri, laddare för 12v och 220v 

- Linsskydd, ett med 40% ljusreducering och ett med 100%  

- Verktyg, 3 st insexnycklar 

- Förvaringsväska 

Komma igång:  (Läs hela manualen innan du använder lampan) 

Ladda batteriet 

Placera batteriet med plussidan mot plussidan på batterihållaren (finns utmärkt) och minus 

mot fjädern. Stick sedan in den laddare du tänker använda (12 el. 220v) i batterihållaren. När 

lampan på laddaren visar grönt är batteriet fulladdat. Lampan i batterihållaren lyser rött. 

Monteringsalternativ: 

Flera alternativ finns för detta, tex.: 

1. en weaverklack fastsatt på vapnet, tex. på förstocken 

2. med ett pipfäste (vi rekommenderar ej denna typ av montage - kontrollskjut alltid vapnet 

efter att du monterat lampor etc. på pipan, det påverkar träffbilden) 

3. montering på kikarsiktet – med det medföljande fästet 

Montering: 

Med alt 1 skruvas lampan fast med det medföljande fästet i weaverklacken (medföljer ej) 

Vid alt 2 används pipfäste (medföljer ej) 

Alternativ 3: 

Skruva fast fästet runt tuben på kikarsiktet, akta för skrapningar, (anlita yrkesman?). Du kan 

sätta klacken framåt, bakåt, placera den på sidan. Placera detta fäste som du vill ha det, 

utifrån egna önskemål, siktets utformning etc.  

För 25,4 mm (en tum) tub – använd plastringarna som distanser. Detta fäste kan sitta kvar på 

geväret även när lasern är avtagen. Nu finns en weaverklack att fästa lampfästet i.  

Montera lampfästet på klacken genom att anlägga ena sidan först (den med skruven) och 

trycka hårt på skruven och sedan lägga ned fästet mot klacken. Nu ska den fjädrande, rörliga 

klacken ha greppat om weaverklacken. Skruva åt med skruvmejsel, mynt (enkrona) etc. 

Nu kan lampan fästas i fästet med snabbfästet. Beroende på hur du vill placera lampan på 

siktet, kan du välja var på lampan du placerar fästet. Om du väljer den tunnare delen 

använder du distansringen mellan lampa och fäste. Prova dig fram. 

Batteri 

Öppna den bakre delen av designatorn, genom att vrida bakstycket. Placera batteriet med 

pluspolen bakåt (se markering) och stäng. Nu lyser designatorn när du trycker på röda 

knappen. 
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Justerbart fäste 

Lampans fäste är ”inskjutningsbart”, dvs. justerbart för att sammanfalla med siktets 

riktmedel – både för att fungera som riktad belysning men även för att fungera som 

riktmedel, för att kunna skjuta utan att titta i kikarsiktet. Justerskruvarna, som sticker ut på 

sidan, justeras med fingrarna eller med ett mynt. Om det går trögt, tryck på lampan åt rätt 

håll. Om man vill bevara en ”inskjutning” kan man låsa dessa med en lås skruv (insex), och 

denna är markerad med ”LOCK”.  Dessa ska inte vara åtdragna om man vill kunna justera. 

Justerskruvarna är markerade med U (upp), D (ner), R (höger) och L (vänster). 

Lampan 

På främre delen av laserdesignatorn finns en utstående ring och på denna finns siffror. Dessa 

visar ljuskäglans diameter i mm på 30 meters avstånd. Mot ringen sitter justeringsvredet, där 

diametern justeras. På ringen sitter en låsskruv, denna får inte avlägsnas eftersom laser-

käglan då kan bli för smal, koncentrerad och därför hamna i en annan laserklass. En smal, 

koncentrerad laserstråle är mycket farlig för ögonen, speciellt från en grön laser. 

Värme 

Laserdesignatorn har en inbyggd värmare, denna är termostatstyrd och sköter sig själv. 

Värmaren har en effekt på upp till 15w och detta säkerställer funktionen även i kyla. Vid 

extremt låga temperaturer kan man ”förvärma” lasern en stund med linsskyddet stängt, för 

fullgod funktion/ljusbild från första sekund som man belyser sitt mål. 

Tillbehör 

Linsskydd 

Ingen laser är ofarlig att titta i! För att undvika oavsiktlig belysning har vi tagit fram ett 

linsskydd att placera framtill. På detta sitter även en lins som reducerar ljuset med 40%. 

Ibland kan ljuset från laser designatorn upplevas lite stark, om det som ska belysas finns på 

nära håll t.ex. 

Taktisk kabel 

En sk. taktisk kabel för av och påslag av laserdesignatorn medföljer. Denna kan stickas in i 

uttaget baktill, bakom skyddshatten. Själva on-off knappen kan fästas på valfri plats, t.ex. på 

kolven - nära ett finger, med den tejp som finns monterad.  

Tips 

OM du är rädd för att djuren blir oroliga, tänd lampan ovanför och sänk sakta ljuskäglan. 

Djur uppfattar detta gröna ljus som månljus. 

 

Varning 

Laser är farlig för ögonen, speciellt grön laser.  

Lys inte med lasern mot människor. 

Använd linsskyddet för att undvika ofrivillig belysning. 


