


Power+





TM

Your night vision

Bruksanvisning
och garantibevis

Siktesklamrar med 
rekylspärr

Batteriladdare

Litiumbatteri
och stockväska

Väska

Okularhylsor

Okularhylsor

Bildskärms- och 
belysningsmodul

Tillbehörsplats (uttagbar 
skumplastinsats), 2. st.





NS AV

Power+





NS A V

NS A V







Power+

Power+







NS
A V









NS AV

x





VIKTIGT! – Titta ALDRIG direkt in i belysningsmodulens IR-ljusutgång (se fig. 20 på sid. 18). Det 
avgivna IR-ljuset är osynligt för människoögat, men det mycket starkt och koncentrerat och är 
därför farligt för ögat. Följ alltid säkerhetsanvisningarna i IEC 60825-1 och IEC 62471.

NiteSite-systemen ska användas med huvudet lyft från stocken. Andra skjutpositioner kan medföra att rekylen 
stöter kameramodulen mot skyttens ansikte.

Personer yngre än 16 år får inte använda NiteSite-utrustning utan vuxens övervakning.

Försök aldrig reparera NiteSite-utrustning själv, eftersom detta dels gör garantin ogiltig, dels kan medföra såväl 
personskador som ytterligare skador på NiteSite-utrustningen.

Förvara aldrig NiteSite-utrustning nära öppen eld eller andra kraftiga värmekällor. NiteSite-utrustning är tillverkad 
av ABS-plast, som är robust och tålig men kan smälta eller fatta eld.

NiteSite-utrustning är säker att använda endast om tillverkarens anvisningar i denna bruksanvisning följs.

Följ dessutom alltid all gällande vapenlagstiftning och korrekta rutiner och förfaranden för säker vapenhantering.

AVFALLSHANTERING
Uttjänt elektrisk utrustning får inte slängas i hushållsavfallet, utan ska lämnas till separat återvinning och avfalls-
hantering. För information om återvinnings- och avfallsanläggningar, kontakta de lokala myndigheterna.

AVFALLSHANTERING AV BATTERIER

Avfallshantera alltid batterier på ett miljövänligt sätt.
Metoderna för avfallshantering av uttjänta batterier kan vara reglerad i nationell lag eller i lokala miljöbestämmel-
ser. För mer information, kontakta de lokala myndigheterna. Inom EU ska batterier återvinnas enligt 91/157/EEG.

SÄKERHETSANVISNINGAR



NiteSite på Internet
Facebook – lägg till oss som vän genom att söka efter NiteSite.
YouTube.com/nitesiteusers – be oss lägga ut ditt NiteSite-videoklipp på vår spellista på Twitter – 
följ oss på NiteSiteUK.

Kundtjänst
Customer Service NiteSite Ltd
Unit 13 West Lane Full Sutton Airfield Stamford Bridge York, YO41 1HS
Storbritannien

Tel. (inom Storbritannien och Nordirland): 0800 612 9098
Tel. (internationellt): +44 (0)1759 377235
Fax: +44 (0)1759 371929
E-postadress: enquiries@nitesite.com
Internet: www.nitesite.com

Öppettider: måndag till fredag 09:00 till 17:00 GMT

KONTAKTINFORMATION



2 års garanti – hjälp oss hjälpa dig
All ny NiteSite-utrustning levereras med 24 månaders garanti som täcker elektriska och mekaniska fel och have-
rier. För batterier är garantiden 12 månader. Garantivillkoren anges nedan.
Inköpta NiteSite-produkter måste garantiregistreras för att säkerställa snabb och effektiv hjälp om garantin 
behöver åberopas.

Viktigt! Registrera dina NiteSite-produkter inom 30 dagar från inköpstillfället.

NiteSite garantivillkor
Om en NiteSite-produkt eller någon komponent i en NiteSite-produkt inom 24 månader från inköpstillfället 
drabbas av fel som beror på brister i tillverkning eller material, kommer NiteSite att enligt egen bedömning 
reparera eller ersatta den felaktiga produkten eller komponenten UTAN KOSTNAD för arbete och material, under 
nedanstående villkor.
1) Den som gör garantianspråket är produktens ägare och ursprungliga (första) köpare.
2) Produkten har använts och skötts enligt tillverkarens anvisningar. 3) Personer som ej är auktoriserade av 
 NiteSite har inte servat, underhållit, reparerat, tagit isär eller på annat sätt gjort ingrepp i produkten.
4) Alla garantiåtgärder ombesörjs av NiteSites kundtjänst.
5) Alla produkter och komponenter som byts ut blir NiteSites egendom.

Obs!
A) Denna garanti gäller i tillägg till eventuella lagstadgade rättigheter som konsument.
B) NiteSite returnerar produkten med bud inom 14 dagar efter att NiteSite mottagit produkten.
C) Företagets ansvar enligt denna garanti omfattar endast ovan beskrivna reparationer och byten och kan under 
 inga omständigheter utsträckas till ekonomiska förluster den garantianspråksresande parten har gjort eller 
 anser sig ha gjort.
D) Företaget förbehåller sig rätten att debitera den garantianspråksresande parten gällande timkostnad och 
 gällande listpriser för reparationer och byten som utförts enligt denna garanti, men som enligt företagets  
 bedömning inte påkallats av brister i tillverkning eller material.
E) Ingen fysisk eller juridisk person har auktoriserats att ändra villkoren för denna garanti.

Garantin täcker inte:
1) transportskador
2) skador orsakade av felaktig användning eller bristfällig skötsel
3) följdskador orsakade av obehöriga reparationer
4) skador orsakade av olyckshändelser eller yttre våld.

GARANTIER



ANTECKNINGAR




