
 
Návod k použití 

Pro optimální výkon a zamezení poškození tohoto 
precizního nástroje postupujte dle návodu. 

Vlastnosti 
DiamondCoatTM, asférická čočka odolná proti 

poškrábání pro jas a rozlišení  
Technologie pohybového senzoru (MSTTM) 
Extrémně odolný, ultra lehký hliníkový kryt 
Malé a odlehčené provedení 
Neomezený oční reliéf 
Pro revolvery, pušky a brokovnice 
Široké zorné pole 
Začerněné okraje čočky 
Vodotěsný do 10 m 

Specifikace 
Zvětšení: 1,0 x 
Hledí: 25,7 mm x 17,5 mm; 1,01" x 0,68“  
Rozsah nastavení náměru: 60 MOA 
Rozsah nastavení korekce větru: 60 MOA  
40 MOA na otáčku nastavení (1 MOA na cvaknutí)  
Zorný úhel záměrného bodu: 2,5 MOA Dot, 7,5 

MOA označený Delta  
Rozsah provozních teplot: -20 °F až +120 °F (-
 °C až +49 °C)  

Rozsah skladovacích teplot: -40 °F až +160 °F (-
 °C až +71 °C) 

Napájení: 3 V s jednou CR 2032 lithiovou baterií  
Rozměry: (DxŠxV) 1,82“ x 1,31" x 1,30" (46,1 mm 

x 33,2 mm x 33,0 mm)  

 
 

 
 
Obsah balení 
 
 
• DeltaPoint Pro Reflex Sight, Delta (119687 SKU) nebo 
• DeltaPoint Pro Reflex Sight, 2,5 bodu MOA (SKU 

119688) 
• (1) 3V lithiová baterie (CR 2032)  
• (1) Ochranný kryt  
• (2) M4x.7x15,8 mm šrouby Torx pro montáž hledí na 

podpěrnou desku  
• (1) klíč Torx® T-15  
• (1) 1/16 Šestihranný klíč 
• Návod k použití 
 
Příslušenství (prodává se samostatně)  
• Podstavec s křížovými otvory (SKU 120056)  
• Zadní železné hledí (SKU 120058)  
• Podložka s křížovými otvory (SKU 120059) 
• Souprava pro montáže všech pistolí (SKU 120057) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instalace baterie 
Jednotka pracuje pouze s jednou 
běžně dostupnou 3V lithiovou 
baterií (CR 2032). 
Otevřete kryt baterie tak, že 
zatáhnete západku pro uvolnění 
dveří baterie. Vložte baterii tak, 
aby kladná strana (+) směřovala 
nahoru a zavřete kryt baterie. 
Zatlačte západku pro uvolnění 
dveří baterie na místo. Ověřte, že 
bílá značka je zcela zakrytá 
západkou. Kontaktní povrch 
udržujte čistý bez nečistot a 
koroze, v případě potřeby 
vyčistěte alkoholem. 
 
Osvětlení 
DeltaPoint Pro je vybaven osmi intenzitami osvětlení. Pro 
aktivaci DeltaPoint Pro stiskněte a uvolněte tlačítko 
napájení. Cyklování intenzity osvětlení se provádí 
opakovaným stisknutím a uvolněním tlačítka napájení. Po 
dosažení nejvyššího nebo nejnižšího nastavení LED dioda 
5x blikne. Chcete-li změnit směr seřízení, tj. změnit z 
rostoucí intenzity na klesající intenzitu, podržte stisknuté 
tlačítko napájení po dobu 2 sekund a okamžitě tlačítko 
uvolněte. Potom pokračujte stisknutím a uvolněním pro 
změnu intenzity. Chcete-li vypnout funkci DeltaPoint Pro, 
stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu přibližně 3 
sekund, nebo dokud LED dioda nezhasne. Po opětovném 
aktivaci se přístroj vrátí na poslední známé nastavení. 
 
Indikátor vybité baterie  
DeltaPoint Pro má jedinečnou vlastnost, a to tu, že 10 krát 
zabliká na bod cílení, když je detekována slabá baterie. 
Uživatel bude mít v tomto režimu několik hodin provozní 
doby, před tím, než bude hledí nefunkční.  
 
Režim úspory energie (Technologie 
pohybového senzoruTM )  
Pokud nebude optika používána po dobu 5 minut, hledí 
přejde do režimu spánku, čímž se téměř eliminuje vybití 
baterie. Při jakémkoli pohybu optiky systém rozsvítí LED na 
poslední známé nastavení. Před automatickým vypnutím 
zařízení desetkrát zabliká. Snímač pohybu znovu 
NEZAKTIVUJE DeltaPoint Pro, pokud byl vypnut manuálně.  

 
 
Instalace  
Poznámka: Pokud instalujete DeltaPoint Pro 
na vroubkovaný podklad, nepotřebujete 
základnu montáže ani montážní lištu.  
 
Instalace na většině zbraní vyžaduje použití 
základny montáže (prodává se samostatně). 
Leupold doporučuje využít kvalifikovaného 
výrobce zbraní, který stlačí / odstraní zadní 
hledí z vaší zbraně. Jakmile je zadní hledí 
odstraněno, nahradí se příslušnou montážní 
lištou s číslem dílu směřujícím nahoru. Některé 
instalace (Kimber/ Smith & Wesson M&P) 
vyžadují použití seřizovacích šroubů, kterými se 
připevní montážní lišta, aby držela na místě a 
šrouby M4x.7x15,8 mm Torx připevní nástavec 
desky.  
Odpovídající základna montáže pro vaši zbraň 
je umístěna na bočnici a na montážní liště 
číslem dílu otočeným nahoru otvorem v 
základně montáže. Jakmile jsou montážní lišta 
a základna umístěny na bočnici, DeltaPoint Pro 
se připevní na montážní základnu. Čtyři otvory 
na spodní straně DeltaPoint Pro se spojí se 
čtyřmi krátkými kolíky na montážní základně a 
připevní se pomocí dvou přiložených šroubů 
M4x.7x15,8 mm Torx k montážní liště (Obrázek 
1). Šrouby utáhněte pomocí kroutivého 
momentu 25 newton metrů. Upevněním těchto 
šroubů dosáhnete pevného utažení, které udrží 
DeltaPoint Pro pevně na místě. Pro detaily 
specifické pro vaši zbraň se obraťte na Leupold 
zákaznický servis. Při použití u pistolí / 
brokovnic montáž s otvory umožní rychlou a 
snadnou montáž na základny / pažení typu 
Weaver nebo Picatinny. 
 
(Obrázek 1) 

DeltaPoint Pro 
Reflex Sight 
 
Návod k použití a montáži 

Upozornění a varování:  
Zkontrolujte, zda byl zásobník zbraně odstraněn nebo 
vyprázdněn, zda je akce otevřená a zda není v komoře 
žádný náboj. Pouze po dvojité kontrole střelné zbraně, 
ověření, zda je prázdná a bezpečná, byste měli 
postupovat s instalací DeltaPoint Pro. Nedívejte se 
přímo do slunce, světelných oblouků nebo jiných 
světelných zdrojů s vysokou intenzitou. Uchovávejte 
mimo dosah dětí. 
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Smith & Wesson montáž revolveru  
Použití pro Smith & Wesson klasický revolver s 
předvrtaným rámem se závity K, L, N & X, včetně 
.500)  

Odstraňte zadní hledí a hledí spolu s veškerou 
montáží uchovejte pro další použití. Umístěte vložku 
(10A) do montážní základny (10B) a umístěte oba 
díly na revolver tak, jak je znázorněno výše. 
Prostrčte dva šrouby 6-48x .210 skrz lištu montáže 
a umístěte je do posledních dvou otvorů v rámu 
revolveru, které jsou nejblíže kohoutku (Obrázek 2). 
Utáhněte na 20 newton metrů. (Obrázek 2) 

 

Umístěte Delta Point Pro na montážní základnu tak, 
že čtyři otvory ve spodní části Delta Point pro se 
spojí se čtyřmi krátkými kolíky na základně montáže 
tak, že otvory pro šrouby v hledí a na základně 
montáže budou na sobě (Obrázek 3), potom hledí 
upevněte pomocí dvou šroubů M4 x 14 mm a 
utáhněte na 20 newton metrů.(Obrázek 3) 

 

 

 
 

Provozní postup 
Nastavení náměru a korekce větru 
Samostatné ovládací prvky pro nastavení náměru a korekce 
větru se nacházejí na horní a pravé straně hledí. Otočte 
šrouby UP nebo "R" (RIGHT) šroubovákem, nábojem nebo 
mincí. Mechanismus nastavení korekce větru má na obou 
koncích omezovací zarážky.  
 
Zrušení bodu nárazu 
Šrouby náměru a korekce větru DeltaPoint Pro posouvají 
bod nárazu 40 MOA (10" @ 25 yardů) při otočení válce 
(1MOA na otočení).  
 
Kalibrování DeltaPoint Pro Reflex Sight  
Pro ulehčení kalibrovacího procesu, Leupold doporučuje při 
nastavování náměru a korekce větru umístit oko vedle 
DeltaPoint Pro. Jako při každé kalibraci dodržujte před 
kalibrací všechna bezpečnostní opatření, a ujistěte se, že 
kalibr byl před nabitím zásobníku nebo komory odstraněn z 
hlavně. 
 
 

Příslušenství DeltaPoint Pro 
(prodává se samostatně) 
 

 
 
Souprava DeltaPoint Pro All Mounts (120057) 
• Umožňuje nainstalovat DeltaPoint Pro na mnoho 

oblíbených současných zbraní. 
• (10) Základny montáže s montážními podložkami 

Beretta 92/96 /90-TWO/Taurus PT99 
1911 Standard 
Glock® 
Sig Sauer P226  
Springfield XD 
CZ 75  
HK® HK P2000  
Kimber Fixed/Adjustable  
Smith & Wesson M&P/Classic 
 

Oboustranná křížová podložka DeltaPoint Pro (120056)  
• K instalaci DeltaPoint Pro na pažení Picatinny a základny 

typu Weaver. 
 

 
Křížový nástavec DeltaPoint Pro (120059) 
• Používá se spolu s oboustrannou křížovou podložkou 

DeltaPoint Pro pro dosažení požadované výšky a pro 
lepší posazení pažby k líci při instalaci DeltaPoint Pro na 
pušky typu AR.  

 

 
Zadní železné hledí DeltaPoint Pro (120058)  

 
• Umožňuje dvojité zaměření pomocí DeltaPoint Pro na 

zbrani.  
• Rychlejší obnovení záměrného kříže a jistá záloha v 

případě selhání baterie. Vyšší přední hledí je vyžadováno 
při použití zadního železného hledí. 

Celoživotní záruka Leupold Gold 
RingTM  
Při zjištění závady týkající se materiálu nebo provedení na 
jakémkoli Leupold Gold Ring produktu, Stevens, Inc. 
závadu opraví, nebo pokud oprava není možná, produkt 
bude vyměněn nebo vám budou vráceny peníze, podle 
toho, čemu dáte přednost. ZDARMA. I když nejste původní 
majitel. Nevyžadujeme záruční list. Není zde žádné časové 
omezení. Tato záruka nezahrnuje elektronické součástky, 
na které se vztahuje omezená dvouletá záruka níže.  
 
Dvouletá omezená záruka na 
elektroniku Leupold Gold Ring 
Tato záruka se vztahuje na jakékoli závady materiálu nebo 
provedení elektronických součástek osvětlovacích 
puškohledů / hledí, svítilen a jejich komponentů, RX 
dálkoměrů, GX dálkoměrů, Pin Caddie dálkoměrů, RCX 
kamer a dálkoměru Vendetta Archery. Tato záruka trvá po 
dobu dvou let od zakoupení výrobku. Pokud během tohoto 
dvouletého období u těchto produktů objevíte závadu 
materiálu nebo provedení, Leupold výrobek opraví, a 
pokud oprava nebude možná, výrobek zdarma vyměníme. 

Výjimky ze záruky  
Bohužel se tyto záruky nevztahují na případy, kdy byl 
výrobek změněn, špatně používán, nebo poškozen 
náhodou, zneužitím či nesprávným použitím. Abyste 
takovémuto případu předešli, kontaktujte před zahájením 
jakékoli práce nebo opravy vaší cenné Leupold optiky 
Leupold Produktový Servis 1-800-LEUPOLD nebo (503) 
526-1400. Pokud váš výrobek Leupold jakýmkoli 
způsobem nefunguje, kontaktujte prosím produktového 
specialistu Leupold na oddělení našeho produktového 
servisu, abychom zjistili, zda můžeme problém vyřešit bez 
toho, že by produkt byl zaslán společnosti Leupold. 
Častokrát lze problém vyřešit, aniž byste nám výrobek 
museli zasílat. Technický servis Leupold vám s problémem 
poradí nejlépe a nejúčinněji. 
 
Kontakty na produktový servis 
Leupold 
Telefon:  
7:00 - 16:30 PST M-F 1-800-LEUPOLD  
nebo (503) 526-1400 
Fax:  
24 hodin denně, 7 dní v týdnu  
(503) 352 -7621  
E-mail:  
productspecialist@leupold.com  
 
LEUPOLD, GOLDEN RING, MARK 4, Golden Ring design, logo s L umístěném v záměrném kříži různé další 
ochranné známky jsou registrovanými ochrannými známkami  společnosti Leupold & Stevens Inc. Všechny 
značky, včetně korporátních log a emblémů podléhají právům společnosti Leupold a nesmí být použity s 
žádným jiným produktem nebo službou, která nepatří společnosti Leupold, nebo způsobem, který by mohl 
znevážit či poškodit společnost Leupold, nebo způsobem, který by mohl vyvolat nejasnosti.  
 
Některé další ochranné známky používané ve spojení s výrobky a službami společnosti Leupold jsou 
majetkem příslušných vlastníků, a jsou používány s jejich povolením. BOONE AND CROCKETT CLUB a 
BOONE AND CROCKETT jsou registrované ochranné známky společnosti Boone a Crockett Club. RMEF a 
MOUNTAIN ELK FOUNDATION jsou registrované ochranné známky Rocky Mountains Elk Foundation. 
ADVANTAGE TIMBER a ADVANTAGE TIMBER HD jsou registrované ochranné známky společnosti Jordan 
Outdoor Enterprises Ltd. MOSSY OAK BREAK-UP, MOSSY OAK BRUSH, MOSSY OAK OBSESSION a 
MOSSY OAK TREESTAND jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HAAS 
Outdoors, Inc. A.R.M.S je registrovaná ochranná známka Atlantic Research Marketing Systems, Inc. 
 
Vyhrazujeme si právo na změnu designu a / nebo materiálu před předchozího upozornění. 
 
Copyright © 2015 Leupold + Stevens, Inc. Všechna práva vyhrazena. 
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LEUPOLD + STEVENS,INC.
PO Box 688 Beaverton, Oregon 9705-0688

www.leupold.com
1-800 LEUPOLD (538-7653)

 

Pozor: Kalibrace DeltaPoint Pro  
Ověřte, že zásobník střelné zbraně byl odstraněn nebo 
vyprázdněn a že v komoře není žádný náboj. Pouze po 
dvojité kontrole střelné zbraně, ověření, zda je prázdná 
a bezpečná, byste měli postupovat s kalibrací. Před 
nabíjením zásobníku nebo komory odstraňte kalibr z 
hlavně. 
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