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Parabéns pela compra da sua nova luneta Nikko Stirling.

leia este manual antes de efetuar a montagem da mira nikko 
stirling para uma utilização correta e segura. todas as miras 
nikko stirling são resistentes a choques e névoa e possuem 
lentes características com revestimento aliadas a um cálculo 
óptico perfeito. projetadas, construídas e desenhadas para 
caçadores e atiradores.

1. AjUSTE DO FOCO
PRECAUÇÃO: Olhar para o sol pode causar serios danos 
aos seus olhos. Nunca olhe para o sol com este produ-
to ou mesmo  olho nu.

gire o anel de foco rápido na extremidade  ocular para a frente e 
para trás para o ajuste.

2. MONTAGEM
PRECAUÇÃO: Certifique-se de que a arma não esteja 
carregada. Use sempre procedimentos de segurança  
quando estiver manuseando a arma.

separe as partes superiores e inferiores dos anéis. coloque 
a mira(luneta) nos berços formados pelas partes inferiores. 
Recoloque as partes superiores, sem apertar. gire a mira de 
modo a posicionar a torre de elevação na parte superior. apoie 
a carabina sobre um suporte e coloque a mira até obter o 
campo de visão completo. verifique a altitude do retículo. os 
componentes verticais e horizontais devem estar alinhados 
com o eixo do furo. assim que a mira esteja correctamente 
posicionada e o retículo alinhado com o eixo do furo, aperte as 
partes  superiores dos anéis.

PRECAUÇÃO: Não aperte excessivamente. O aperto exces-
sivo pode causar danos na mira, afetando o desempenho 
ou até mesmo tornándo-a inoperavel. Deve existir uma 
ligeira folga entre os anéis. As folgas devem ser idênticas 
no lado esquerdo e direito de ambos os anéis.

3. PRÉ-ALINHAMENTO
PRECAUÇÃO: Certifique-se de que a arma não está 
carregada. Utilize procedimentos de segurança com 
armas de fogo.
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para alinhar a mira, remova o ferrolho em armas com acão de 
ferrolho, em outros tipos, abra. caso possua um modelo de 
mira com correcção de paralaxe (ver correção de paralaxe), gire 
o ajuste de paralaxe até à posição de aprox. 45 metros. ajuste 
a mira com o zoom na potência média. posicione a espingarda 
sobre um suporte estável e retire os parafusos de ajuste da 
força do vento e de elevação (os reguladores de alvo podem não 
possuir parafusos de ajuste). olhe pela alma, a partir da culatra 
para um alvo a 50 jardas (aprox. 45 metros). Mova a coronha 
para centrar o alvo na alma. sem movimentar a espingarda, 
ajuste as torretas da força do vento e de elevação para centrar 
o retículo no alvo. 

NOTA: caso tenha anéis de ajuste da força do vento, efectue 
significativos ajustes da força do vento. o ajuste final pode 
ser realizado com o sistema integrado da mira. se o cano tiver 
sido furado para a montagem, verifique se os parafusos não 
sobressaem na alma.

4.  ALINHAMENTO - AjUSTE DA FORÇA DO  
VENTO E DE ELEVAÇÃO

PRECAUÇÃO: Qualquer disparo deve ser realizado 
num campo de tiro autorizado ou numa área segura. 
Recomenda-se a utilização de óculos de proteção e 
protectores auriculares. Verifique se a sua alma não 
se encontra obstruída antes de prosseguir. Uma obs-
trução pode causar danos graves na arma e provocar 
possíveis lesões no utilizador e pessoas próximas.

ajuste o anel com o zoom na potência média/elevada, os mode-
los com correcção de paralaxe deverão estar na posição de 100 
jardas (aprox. 90 metros). a partir de uma posição de descanso 
estável, dê três disparos para um alvo a 100 jardas (aprox. 90 
metros) e observe o impacto das balas. 
após efectuar as suas observações e marcar o seu ponto de 
impacto, faça os ajustes necessários na sua mira girando 
os reguladores da força do vento e de elevação na direcção 
adequada. cada regulador está devidamente assinalado com 
a direcção correcta de modo a ajustar o ponto de impacto em 
correspondente.

NOTA: para miras com reguladores de alvo específicos e 
reguladores de reposição a  zero, leia o manual adicional ou 
consulte  o site www.nikkostirling.com 
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5. RETÍCULOS ILUMINADOS
se a sua mira (luneta) possuir um retículo eletrónico, este pos-
sui graus de iluminação. o ajuste pode estar localizado na parte 
superior do corpo da ocular ou do suporte. as pilhas (incluídas 
na embalagem) são pilhas de lítio tipo moeda (cR2032).

6. CORREÇÃO DE PARALAXE
as miras (lunetas) sem ajuste de paralaxe são normalmente 
isentas de paralaxe até aproximadamente  90 metros. a peque-
na quantidade de paralaxe apresentada nas miras de caça de 
uso geral e nas distâncias de caça normais não é suficiente para 
representar qualquer preocupação. 
Miras (lunetas) com ajuste de paralaxe: para eliminar o parala-
xe, a imagem  do alvo deve estar focada no retículo. isto poderá 
acontecer apenas à distância para a qual a mira(lunetas) está 
focada. alvos que se encontrem mais perto ou mais longe vão 
dar origem a paralaxe, a qual é perceptível como movimento 
aparente  do retículo  sobre o alvo. para disparos de precisão, 
a paralaxe não é tolerável e pode ser eliminada em qualquer 
distância através de um sistema de focagem ajustável pelo  
usuário.

NOTA: o ajuste de paralaxe  poderá encontrar-se na objectiva 
ou no regulador.

7. MANUTENÇÃO
as superfícies  ópticas  expostas  terão um desempenho 
otimizado se forem limpas ocasionalmente  com o pano para 
limpeza das lentes fornecido. Mantenha as tampas de proteção 
das lentes colocadas quando a mira não estiver a ser usada.
Mantenha limpas as superfícies metálicas da sua mira remo-
vendo quaisquer partículas de sujeira ou areia utilizando uma 
escova suave para evitar arranhar o acabamento. Mantenha a 
sua carabina e a mira em ambiente seco quando  as mesmas 
não  estiverem sendo  usadas. 
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