
INSKJUTNING INFIRAY RICO 

Det vi kallar piltangenter är de två tangenter som på siktet har ett förstoringsglas och en 
kamera som symbol, M knappen har ett M och är upphöjd. 

1 Håll inne M knappen i ett par sekunder, en meny kommer upp på vänster sida av skärmen 

www.skanejakt.se 

2 Använd pilknapparna och gå ner till 

www.skanejakt.se 

3 Tryck snabbt på M knappen för att komma in i menyn 

4 Nu står det tre avstånd, 100, 200 samt 300 (inställt från fabrik). 
Tryck på piltangenterna för att välja något av dessa inskjutnings alternativ. 

www.skanejakt.se 

5 När du står på t ex 100, tryck snabbt på M knappen för att gå in i den menyn. 

www.skanejakt.se 

6 Nu är riktmedlet markerat, vill du ändra avståndet från 100 till 50 trycker du snabbt på ner 
pilen så 100 är markerat, 1 i 100 är nu markerat och när du trycket på piltangenterna så ändras 
detta värde mellan 0-9, välj 0. 
Hoppa till nästa siffra i 100 (0) och när den är markerad, tryck på piltangenterna tills där står 5 
Nu ska det stå 050. 

www.skanejakt.se 

7 Håll nu nere M knappen tills riktmedlet åter är markerat (ca1-2 sekunder). 

www.skanejakt.se 

8 Tryck nu snabbt på M knappen och du kommer in i ”zeroing 050 meters” 
Nu står där även följande och där X är markerat med en pil samt är i blå text. 
X=0.00 cm 
Y=0.00 cm 

www.skanejakt.se 
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9 Sätt riktmedlet mitt i tavlan där du siktade. Ändra nu koordinaterna i X (horisontellt) och Y 
(vertikalt) med det antal punkter så du ändrar riktmedlets position till där du vill skottet ska 
träffa. 
Notera att en vit prick är kvar i displayen och den ska du hålla där du siktade och flytta själva 
riktmedlet till där skottet tog 
Tänk på att det antal mm riktmedlet rör sig beror på vilken förstoring du har på siktet. 
Ju större förstoring desto mindre rör sig riktmedlet vid varje ”klick” 

www.skanejakt.se 

10 När du är klar HÅLLER DU INNE M knappen så att koordinaterna sparas och du kommer 
ut från ”Zeroing” menyn. 

www.skanejakt.se 

11 Skjut ett nytt skott, tar det inte där det ska upprepa punkt 1-10 tills du träffar där du ska. 

www.skanejakt.se 

Notera!  
När du stänger av siktet måste du vänta tills det har räknat ner 3, 2, 1 och står saving och 
stängs av, detta för att inskjutningen ska sparas.  

Notera att har man olika förstoringar så har inskjutningskoordinaterna olika värden vid olika 
förstoringar. Detta har att göra med att man kan finjustera på större förstoring.  

www.skanejakt.se 

INSKJUTNING MED ”FREEZE” 

1 Håll inne M knappen i ett par sekunder, en meny kommer upp på vänster sida av skärmen 

www.skanejakt.se 

2 Använd pilknapparna och gå ner till 

www.skanejakt.se 

3 Tryck snabbt på M knappen för att komma in i menyn 

www.skanejakt.se 
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Tryck på piltangenterna för att välja något av dessa inskjutnings alternativ. 

www.skanejakt.se 

4 Nu står det tre avstånd, 100, 200 samt 300 (inställt från fabrik). 
Tryck på piltangenterna för att välja något av dessa inskjutnings alternativ. 

www.skanejakt.se 

5 När du står på t ex 100, tryck snabbt på M knappen för att gå in i den menyn. 

www.skanejakt.se 

6 Nu är riktmedlet markerat, vill du ändra avståndet från 100 till 50 trycker du snabbt på ner 
pilen så 100 är markerat, 1 i 100 är nu markerat och när du trycket på piltangenterna så ändras 
detta värde mellan 0-9, välj 0. 
Hoppa till nästa siffra i 100 (0) och när den är markerad, tryck på piltangenterna tills där står 5 
Nu ska det stå 050. 

www.skanejakt.se 

7 Håll nu nere M knappen tills riktmedlet åter är markerat (ca1-2 sekunder). 

www.skanejakt.se 

8 Rikta in riktmedlet mitt i tavlan där du siktade och tryck och håll nere piltangenterna (ca 1-2 
sekunder). 

www.skanejakt.se 

9 Bilden ”fryser” nu och du behöver inte hålla kvar siktet i tavlan. 

www.skanejakt.se 

10 Sätt riktmedlet mitt i tavlan där du siktade. Ändra nu koordinaterna i X (horisontellt) och Y 
(vertikalt) med det antal punkter så du ändrar riktmedlets position till där du vill skottet ska 
träffa. 
Notera att en vit prick är kvar i displayen och den ska du hålla där du siktade och flytta själva 
riktmedlet till där skottet tog 
Tänk på att det antal mm riktmedlet rör sig beror på vilken förstoring du har på siktet. 
Ju större förstoring desto mindre för sig riktmedlet vid varje ”klick” 

www.skanejakt.se 
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11 När du är klar HÅLLER DU INNE M knappen så att koordinaterna sparas och du kommer 
ut från ”Zeroing” menyn. 
 
 
www.skanejakt.se 
 
12 Skjut ett nytt skott, tar det inte där det ska upprepa punkt 1-12 tills du träffar där du ska. 
 
www.skanejakt.se 
 
Notera!  
När du stänger av siktet måste du vänta tills det har räknat ner 3, 2, 1 och står saving och 
stängs av, detta för att inskjutningen ska sparas.  
  
Notera att har man olika förstoringar så har inskjutningskoordinaterna olika värden vid olika 
förstoringar. Detta har att göra med att man kan finjustera på större förstoring.  
 
 
Denna instruktion tillhör Skånejakt och är copyright skyddad. 
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