MANUAL DE INSTRUÇÕES

MIRA HOLOGRAFICA
Lente

Compartimento da bateria

Modelo 1

Ajuste vertical
Compartimento led
Seletor de retículo

Trava de ajuste
horizontal/vertical

Ajuste horizontal
Parafusos de ﬁxação
Regulagem de intensidade
do retículo e liga/desliga

Bateria
Chave de regulagem e ﬁxação

Suporte
de ﬁxação

Capa de proteção da lente

Ligar/desligar

Lente

Modelo 2
Ajuste vertical

Ajuste horizontal

Parafuso de
Aperto de ﬁxação

Compartimento da bateria

Compart. bateria
Liga/desliga

Regulagem de cor
e intensidade do retículo

Ajuste vertical

Modelo 3
Ajuste horizontal
Lente
Parafuso de
aperto de ﬁxação
Suporte de ﬁxação

Lente

Modelo 4

Polo positivo
Polo negativo

Lente

Baterias
NV - ligar/troca de cor

Desliga

Ajuste vertical

Ajuste horizontal

Trava - compart. bateria
Compartimento da bateria

Parafuso de
aperto de ﬁxação

Brilho - ajuste aumento
Brilho - ajuste diminuição

Ajuste vertical

Modelo 5
Regulagem de intensidade
do retículo e liga/desliga
Lente

Ajuste horizontal
Trilho de ﬁxação
Porca M10 trava da alavanca
Alavanca de
engate rápido

ATENÇÃO: TENHA CERTEZA QUE SUA ARMA DE PRESSÃO/AIRSOFT NÃO ESTA ENGATILHADA
E/OU MUNICIADA AO INSTALAR A SUA MIRA HOLOGRÁFICA.

AVISOS:
* Miras holográﬁcas com Mount de 11mm são para uso em CARABINAS DE PRESSÃO.
* Miras holográﬁcas com Mount de 22mm são para uso exclusivo em AIRSOFT.
* O modelo 3 possui mount duplo (11 e 22mm), e para ajustar o tamanho do mount é necessário
inverter a posição.

INSTALANDO A BATERIA
MODELOS 1, 2 E 3: Sua mira holográﬁca funciona com uma bateria de Lí o de 3V modelo CR2032.
Para instalar a bateria, re re a tampa do compar mento de bateria, e coloque a bateria com o sinal
de posi vo (+) para cima. Após, recoloque a tampa no compar mento de bateria.
MODELO 4: Sua mira holográﬁca funciona com quatro baterias de Lí o modelo LR44. Para instalar
as baterias re re a tampa compar mento de bateria, veriﬁque os polos da bateria (+ posi vo e nega vo) no corpo da mira holográﬁca, conforme a imagem do modelo 4. Após, recoloque a tampa
compar mento de bateria.
MODELO 5: Sua mira holográﬁca funciona com uma bateria de Lí o de 3V modelo CR1632. Para
instalar a bateria re re a tampa do compar mento de bateria, e coloque a bateria com o sinal de
posi vo (+) para cima. Após, recoloque a tampa no compar mento de bateria.

MONTANDO SUA MIRA HOLOGRÁFICA
MODELOS 1, 2, 3 e 4: Solte os parafusos e os suportes de ﬁxação, encaixe no trilho de ﬁxação da sua
arma de pressão/airso , e efetue o aperto dos parafusos.
MODELO 5: Siga os passos a seguir para realizar a ﬁxação de sua mira holográﬁca:
01

02

03

04

01. Com o auxílio da ferramenta que acompanha a mira, afrouxe a porca M10 localizada a direita da
mira para destravar a alavanca de engate rápido girando no sen do an -horário.
ATENÇÃO: Proceda com no máximo de cinco torques para afrouxar a porca, o que será suﬁciente
para destravar a alavanca de engate rápido. O excesso de afrouxamento poderá desmontar o
sistema da trava, comprometendo o equipamento.
02. Puxe a alavanca para trás e abra ela totalmente para direita.
03. Encaixe no trilho de ﬁxação da sua airso .
04. Retorne a alavanca fechando ela e empurre-a para travar o engate rápido. Cer ﬁque-se que a
alavanca esteja totalmente encaixada e travada conforme imagem. Finalize u lizando novamente a
ferramenta para apertar a porca M10, girando no sen do horário.

REGULANDO A MIRA
Com a mira holográﬁca devidamente instalada no trilho de ﬁxação de seu equipamento, ligue o
ponto luminoso conforme sua preferência. Após, siga o procedimento para regulagem da mira.
1º) U lizando um apoio, como por exemplo um saco de areia, efetue um disparo em uma folha de
papel branco a 1m de distância.
2º) Sem mexer na posição da arma de pressão/airso , para os modelos 1, 2, 3, e 4 u lize os botões
de ajuste horizontal e ver cal da mira holográﬁca de modo que o ponto luminoso se mova para a
marca de impacto da munição no papel.
Para o modelo 5 u lize as tampas dos graduadores do lado inverso e efetue a
regulagem dos botões de ajuste horizontal e ver cal da mira holográﬁca de modo
que o ponto luminoso se mova para a marca de impacto da munição no papel.
(foto da regulagem a direita).
3º) Enga lhe o equipamento para efetuar um segundo disparo, e tenha o máximo
cuidado para coloca-lo na mesma posição do primeiro disparo.
4º) Efetue o disparo, e a munição deverá ir para o mesmo local de impacto do
primeiro ro, onde deverá estar centro do ponto luminoso.
5º) Repita a operação quantas vezes for necessária até que tenha certeza que a
mira esteja totalmente aferida.

Cada mira holográﬁca possui caracteris camente recursos diferentes de regulagem de re culo ou ponto
luminoso:
MODELO 1: Regulagem de po e intensidade do re culo luminoso
MODELO 2: Ponto luminoso único e sem regulagem de intensidade
MODELO 3 e 4: Regulagem de cor e intensidade do re culo luminoso
MODELO 5: Regulagem de intensidade do re culo luminoso

MODELO 4
Para ligar a mira e trocar a cor da mira, deve-se apertar o botão NV (imagem 1), e para desligar a mira deve-se
apertar os dois botões de regulagem de brilho simultaneamente (imagem 2).

01

02

COMO FAZER A MANUTENÇÃO DA SUA MIRA HOLOGRÁFICA
As super cies óp cas expostas terão melhor desempenho se forem limpas com o pano para lentes fornecido
ou com um papel de limpeza para lentes de boa qualidade, como os u lizados para óculos ou lentes de
câmaras. Mantenha as tampas de proteção das lentes no lugar quando a mira holográﬁca não es ver em uso.
Faça a manutenção das super cies metálicas da sua mira holográﬁca removendo detritos ou areia com uma
escova macia para evitar arranhões no acabamento. Limpe com um pano úmido e depois com um pano seco.
Por ﬁm, passe um pano tratado com silicone sobre o tubo para restaurar seu brilho. Tenha cuidado para não
tocar em nenhuma das lentes com o pano impregnado com silicone.

POLÍTICA DE GARANTIA
A ROSSI dá garan a de 3 meses (conforme Código de Defesa do Consumidor) contra defeitos de fabricação, de
acordo com as condições abaixo:
1. A garan a abrange os reparos ou serviços necessários decorrentes de falha do material, montagem ou
fabricação, desde que ﬁque constatado que a falha ocorreu em condições normais de uso;
2. A garan a não se aplica aos produtos com defeitos oriundos de mau uso, imperícia, negligência ou
imprudência, conservação ou armazenagem inadequados ou inobservância dos manuais de operação e
manutenção. Lembramos que, carabinas de pressão produzem um grande impacto sobre as miras durante o
disparo. Por esse mo vo é fundamental observar que a u lização da mira holográﬁca, em equipamentos não
adequados para sua função (miras com mount de 22mm para airso e miras com mount de 11mm para
carabinas de pressão), é considerado mau uso.
3. Não terá direito à garan a produto violado e/ou alterado, bem como desmontado;
4. Para encaminhar o produto para a nossa Assistência Técnica, o consumidor deverá procurar a loja onde
efetuou a compra do mesmo, ou ir diretamente a uma das nossas assistências técnicas, com uma cópia da
Nota Fiscal. Após isto, a ROSSI encaminhará a autorização de transporte, que será por conta da ROSSI se o
produto es ver dentro da garan a, conforme as regras acima.

Qualquer apoio técnico, dúvida ou informação que se ﬁzer necessário, favor acessar nosso site
www.rossi.com.br, ou entrar em contato com o nosso SAC pelo e-mail sac@rossi.com.br ou pelo
telefone (51) 3591-2101.

