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Dalmierz laserowy Impact® 850

Impact® 850 to niezwykle skuteczny laserowy dalmierz z kompensacją nachylenia dla łuczników 
i strzelców. Używanie podstawowego trybu HCD (Horizontal Component Dystans), zapewnia  
informacje o zasięgu z kompensacją nachylenia wymaganeprzez zdecydowaną większość strzel-
ców na prostym, czytelnym wyświetlaczu.

Impact® 850 zapewnia również tryb pola widzenia LOS (Line of Sight) i funkcję skanowania wraz 
z opcją odczytu na jardy lub metry.

Uwaga. Obrazy służą wyłącznie jako obraz reprezentacyjny. 
Produkt może się nieznacznie różnić od przedstawionego.

Przycisk Menu

Przycisk pomiaru

Ustawienie ostrości
muszlą oczną

Gniazda do

mocowania smyczy

Pokrywa baterii

Specyfikacja dalmierza laserowego Impact® 850

Minimalny zasięg Zasięg jelenia Zasięg drzewa Zasięg odbicia wiązki

5 jardów
(4 m)

Do 400 jardów
(365 m)

Do 550 jardów
(502 m)

Do 850 jardów
(777 m)

• Dokładność: +/– 1 jardów na 100 jardów
• Maksymalny odczyt kąta: +/– 60 stopni
• Czas pomiaru: <1 sekunda
• Żywotność baterii: ~5000 pojedynczych pomiarów
• Temperatura pracy: 14° do 131°F –10° do 55°C)
• Powiększenie: 6×
• Soczewka obiektywu: 20 mm
• Oddalenie źrenicy wyjściowej: 15 mm
• Diopter: +/– 3
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Podstawowa obsługa

Instalacja baterii
Otwórz komorę baterii i włóż baterię CR2 dołączone do urządzenia Impact® 850.

Włączanie zasilania
Po zainstalowaniu baterii urządzenie Impact® 850 jest gotowe–urządzenie wyłączy się w przypadku 
nie korzystania. W celu użycia Impact® 850 w stanie gotowości, naciśnij i zwolnij przycisk pomiaru.
Wyświetlony zostanie ekran wyboru trybów HCD lub LOS. Impact® 850 wyłączy się automatycz-
nie po dziesięciu sekundach nieużywania.

Ostrość
Obróć muszlę oczną w lewo lub prawo, 
aż obraz będzie ostry.

Wyjmowanie 
pokrywy baterii

Wyświetlacz 
wyboru trybu

Zainstaluj baterię 
stroną dodatnią

skierowaną do góry

Użyj przycisku 
Menu, aby 

aktywować 
wybór trybu

Użyj przycisku pomiaru, 
aby przełączać się 

pomędzy wyborem trybu

Wybór trybu
Urządzenie Impact® 850 jest ustawione fabrycznie  
na kompensację nachylenia w trybie HCD i jardy.

W celu zmiany trybu: Po włączeniu Impact® 850 włącz 
tryb wyboru, naciskając i przytrzymując przycisk Menu 
przez co najmniej cztery sekundy. Po uruchomieniu 
trybu ekranu wyboru, zwolnij przycisk. 

Podczas wybierania trybu możesz wyjść  w  momencie 
i zapisać ustawienia, naciskając i przytrzymując przy-
cisk Menu przez co najmniej cztery sekund.  Impact® 

850 powróci do stanu gotowości.

Wskaźnik 
naładowania 

baterii
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Ustawianie i zapisywanie wyboru trybu

Wybieranie pomiędzy trybami HCD i LOS
Po aktywacji wyboru trybu naciśnij przycisk pomiaru, aby 
przełączać pomiędzy trybami HCD i LOS. Naciśnij przycisk 
Menu, aby zapisać pożądany wybór i przejść do ekranu  
wyboru jardów/metrów.

Wybieranie między wyświetlaniem jardów i metrów
Po aktywacji wyboru trybu, naciśnij przycisk pomiaru, aby 
przełączać pomiędzy wyświetlaniem jardów i metrów. Naciśnij 
przycisk Menu, aby zapisać pożądany wybór. 

Aby wyjść z wyboru trybu i zapisać ustawienia, naciśnij i przytrzy-
maj przycisk Menu przez cztery sekundy. Ustawienia zostaną 
również zapisane, gdy Impact® 850 automatycznie się wyłączy.

Pomiar zasięgu

Po uruchomieniu Impact® 850 ustaw celownik na obiekcie  
docelowym i naciśnij i zwolnij przycisk pomiaru, aby zmierzyć
odległość. Jeśli laser nie jest w stanie dokonać pomiaru  
z powodu odbicia wiązki od celu, zobaczysz ekran podobny do 
pokazanego tutaj. Aby wycelować do nowego obiektu, po pro-
stu ponownie wyceluj i naciśnij przycisk pomiaru.

Skanowanie zasięgu

Przy włączonym urządzeniu Impact® 850 włącz opcję skano-
wania, naciskając i przytrzymując przycisk pomiaru w dół. 
W lewym dolnym rogu pojawi się migające „S”.

Trzymanie wciśniętego przycisku będzie stale mierzyć od-
ległość podczas przesuwania celownikiem w jedną stronę 
 i drugą między obiektami. Zwolnienie przycisku pomiaru spo-
woduje powrót lasera do stanu gotowości.

Wybór pomiędzy trybem HCD i LOS

Wybór pomiędzy jardami i metrami

Skanowanie
HDC

Skanowanie
LOS

Brak odbicia wiązki

Wyjaśnienie trybu pomiaru

Impact® 850 oferuje dwa tryby pomiaru zasięgu: HCD (odległość obiektu w poziomie) i LOS (pole 
widzenia). Oba tryby oferują funkcję skanowania.
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385 jardów dystansu poziomego

500 jardów w linii prostej (w
zroku)

Tryb HCD

Tryb HCD Impact® 850 ma być trybem podstawowym używanym w większości warunków strze-
lania z karabinu i łuku. Wyświetlana liczba jardów jest krytyczną odległością obiektu w poziomie.

• Strzelanie z karabinu na płaskim  terenie z dowolnej odległości.
• Strzelanie z karabinu na dystansie 800 jardów z łagodnymi nachyleniami (mniej niż 15 stopni).
• Strzelanie z karabinu na dystansie 400 jardów z umiarkowanymnachyleniem (od 15 do 30 stopni).
• Wszelki strzelanie z łuku.

Uwaga: Patrz strona 5 w celu zapoznania się z metodą odczytu stopnia nachylenia w trybie LOS.

Wyświetlany dystans w trybie HCD jest korygowany pod względem kąta strzału 
i nie wymaga dodatkowej korekty przez użytkownika; strzelec po prostu 
używa odpowiedniego poziomu opadu kuli względem gruntu i korekty wia-
tru dla wyświetlonego dystansu i strzału. Łucznicy używają odpowiedniego 
wskaźnika poziomu gruntu do pomiaru dystansu i strzału.

Tryb LOS

Tryb LOS (pole widzenia) Impact® 850 jest przeznaczony dla strzelców karabinowych, którzy uży-
wają tabel balistycznych do korekcji nachylenia, aplikacji balistycznych na telefon komórkowy lub 
innych programów balistycznych i strzelają z odległości powyżej 500 jardów i przy nachyleniach 
większych niż 15 stopni. Większość strzelców i łuczników nie potrzebuje trybu LOS.

Użyj danych pomiaru 
poziomego 525 jardów, 

aby wykonać pomiar
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Cyfra wyświetlana w trybie LOS jest rzeczywistą linią pola widzenia, bez korekty balistycznej dla 
nachylenia. Większość powszechnie stosowanych urządzeń balistycznych może zapewnić nieza-
leżną korektę nachylenia dla opadu pocisku i wymagać rzeczywistej wartości wejściowej pola widzenia. 
Wykorzystanie LOS przy obliczaniu dryfów wietrznych pocisku na stromych zboczach/w warunkach  
dalekiego zasięgu zapewni wyższy stopień dokładności niż przy użyciu trybu HCD.

Aby z niego skorzystać, wystarczy wprowadzić dystans LOS do urządzenia elektronicznego lub 
użyć tabel balistycznych dla obliczeń dystansu LOS z korekcją nachylenia.

Tryb LOS–nachylenie

W trybie LOS poniżej wyświetlanej liczby jardów jest dodatkowa liczba. Ta liczba to nachylenie 
pokazane w stopniach.

Stopień nachylenia zbocza może być użyty z mapami lub tabelami polowymi, aby obliczyć  
dokładne opady pocisków w górzystym terenie.

Funkcja skanowania

Funkcja skanowania może być wykorzystana do pomiaru ruchomych celów lub do obliczenia 
dystansu mniejszych celów na jednolitym tle w trybach HCD lub LOS. Po uruchomieniu naciśnij  
i przytrzymaj przycisk pomiaru i przeskanuj laserem w jedną i drugą stronę, obserwując zmiany 
w pomiarze dystansu, gdy celownik jest przesuwany po obiekcie docelowym. Mrugający wskaź-
nik wyświetlacza „S” wskazuje, że włączony jest skanowanie dystansu.

Funkcja skanowania

Funkcja skanowania może być wykorzystana do pomiaru ruchomych celów lub do obliczenia 
dystansu mniejszych celów na jednolitym tle w trybach HCD lub LOS. Po uruchomieniu naciśnij 
i przytrzymaj przycisk pomiaru i przeskanuj laserem w jedną i drugą stronę, obserwując zmiany 
w pomiarze dystansu, gdy celownik jest przesuwany po obiekcie docelowym. Mrugający wskaź-
nik wyświetlacza „S” wskazuje, że włączony jest skanowanie dystansu.

Pomiar LOS

Kąt nachylenia
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Skanuj urządzeniem w jedną i drugą stronę, obserwując czy liczba jardów się wyświetla lub się zmienia

Gniazda mocujące smyczy

Skanowanie w celu wyszukania dystansu:

Smycz

Smycz zapewnia bezpieczny sposób przenoszenia dalmierza.

Konserwacja

• Użyj szczotki do obiektywu, aby usunąć kurz lub piasek  
z soczewek.

• Użyj czystej szmatki lub chusteczki do obiektywu, aby usunąć smugi z soczewek.
• Przechowuj dalmierz w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Wskazówki dotyczące dalmierza

Dalmierze laserowe działają poprzez emisję krótkiej wiązki światła skierowanego na obiekt  
docelowy. Odległość jest określona przez ilość czasu potrzebnego na emisję światła i powrót do 
wewnętrznego odbiornika lasera. Na zdolność pomiarową lasera może mieć wpływ wiele rzeczy 
(głównie związane jest to z obiektami docelowymi). W idealnych warunkach można oczekiwać, 
że Impact® 850 zmierzy dystans dużego obiektu na odległości 850 jardów i zwierzynę wielkości 
jelenia na dystansie 400 jardów.

• Jasne kolory zazwyczaj lepiej odbijają wiązkę niż ciemne kolory.
• Należy pamiętać, że śnieg, deszcz i mgła będą oddziaływały negatywnie na zdolności pomiarowe.
• Błyszczące i odbijające światło obiekty zazwyczaj odbijają wiązkę lepiej niż matowe, teksturowa-

ne powierzchnie. Sierść zwierzęcia nie będzie tak dobrze odbijała się, jak twarda powierzchnia.
• Dokonywanie pomiaru w pochmurnych warunkach może poprawić wydajność lasera w po-

równaniu do jasnych słonecznych warunków.
• Obiekty stałe, takie jak skała, będą lepiej odbijały wiązkę niż krzaki.
• Płaskie powierzchnie prostopadłe do impulsu lasera będą lepiej odbijały wiązkę niż  

zakrzywione powierzchnie lub powierzchnie ustawione pod kątem w stosunku do impulsu 
laserowego.

• Używanie dalmierza nad wodą może czasami powodować fałszywe odbicia i odczyty.
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• Przy większych odległościach duże obiekty będą łatwiejsze do pomiaru, niż małe obiekty.
• Jeśli masz trudności z namierzeniem zwierzęcia lub przedmiotu, spróbuj począwszy od  

innego obiektu znajdującego się w pobliżu lub użyj funkcji skanowania, aby przesuwać się  
w przód i w tył, obserwując zmiany w zasięgu.

Wymogi FCC

Instrukcja użytkownika lub instrukcja obsługi przedstawia zamierzone lub niezamierzone uży-
cia, ostrzegając użytkownika przed   zmianami lub modyfikacjami niezatwierdzonymi wyraźnie 
przez stronę odpowiedzialną za zgodność, co może unieważnić prawo użytkownika do korzy-
stania z urządzenia.
Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń 
cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnie-
nie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie 
generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie 
zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłó-
cenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej 
instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjne-
go, które można określić, wyłączając i włączając urządzenie, użytkownik jest zachęcany do próby 
usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

• Zmień położenie anteny odbiorczej.
• Zwiększ odległość między urządzeniem, a odbiornikiem.
• Podłączyć urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest 

odbiornik.
• Skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu 

uzyskania pomocy.

Bezpieczeństwo i środki ostrożności

Nie należy patrzeć bezpośrednio we wiązkę, bez ochrony oczu. Ciągłe patrzenie w wiązkę przez 
dłuższy czas może spowodować uszkodzenie oczu. W przypadku prawidłowego stosowania urzą-
dzenie jest ono bezpieczne dla oczu, a ochrona oczu nie jest potrzebna.

• Używaj prawidłowej baterii (CR2) i właściwej polaryzacji baterii.
• Nie patrz w słońce.
• Nie uruchamiaj przycisków menu, ani pomiarowego podczas celowania w oko lub patrząc  

w obiektyw.
• Nie demontuj.
• Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.

UWAGA : Używanie elementów sterujących, regulujących lub zastosowanie inne niż tu okre-
ślone mogą spowodować narażenie na niebezpieczne promieniowanie laserowe.
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GWARANCJA VIP

NASZA BEZWARUNKOWA OBIETNICA DLA CIEBIE
Obiecujemy naprawić lub wymienić produkt. Absolutnie bezpłatnie.

Nieograniczona, Bezwarunkowa i Dożywotnia gwarancja

Uwaga: Gwarancja VIP nie obejmuje utraty, kradzieży, celowego uszkodzenia lub uszkodzeń 
kosmetycznych nie wpływających na działanie produktu.

UNIKAJ EKSPOZYCJI

PROMIENIOWANIE LASEROWE JEST EMITOWANE Z TEGO URZADZENIA

PROMIENIOWANIE LASEROWE

UNIKAĆ KONTAKTU Z OCZAMI L

PRODUKT WYTWARZAJĄCY LASER KLASY 3R

MAKSYMALNE WYJŚCIE 895nm, maks. 5,0 mW, 850 Hz

PRODUKT ZGODNY Z IEC 60825-1: 2014-05 Ed. 3.0
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Notanik
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Data 
przyjęcia

Data 
wydania

Opis 
usterki

Pieczęć 
serwisu

Nazwa towaru Typ

Dalmierz Impact® 850

KARTA GWARANCYJNA

Numer fabryczny Data sprzedaży

Pieczątka i podpis punktu sprzedaży
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PRAWO DO REKLAMACJI ORAZ WARUNKI GWARANCJI

1. PPHU Kolba Łukasz Matuszczak z siedzibą w Będzinie ponosi odpowiedzialność w okresie 24 
miesięcy od daty sprzedaży w myśl ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warun-
kach sprzedaży konsumenckiej. 

2. Producent, firma Vortex, udziela wieczystej gwarancji na produkt, w ramach poniższych 
warunków: 

• firma Vortex zobowiązuje się do naprawy lub wymiany produktu na nowy, jeżeli ulegnie on 
uszkodzeniu lub będzie miał wadę fabryczną, na własny koszt 

• prawo do gwarancji przechodzi na kolejnych właścicieli produktu 
• nie ma potrzeby przedstawienia karty gwarancyjnej 
• nie ma potrzeby posiadania dowodu zakupu 
• gwarancja nie obejmuje zgubienia, kradzieży, celowego zniszczenia oraz uszkodzeń kosme-

tycznych nie mających wpływu na działanie produktu.

Producent udziela niniejszej 

gwarancji dożywotnio

PUNKT SERWISU GWARANCYJNEGO 
I POGWARANCYJNEGO

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ I AKCEPTUJĘ WARUNKI NINIEJSZEJ GWARANCJI

PODPIS I DATA

PPHU Kolba Matuszczak Łukasz 
ul. Limanowskiego 65; 42-506 Będzin-Grodziec 

tel/fax 32 265 22 00 wew. 24

www.kolba.pl

serwis@kolba.pl 


