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Kikarsikte ATN X-Sight LTV 
Funktioner 

• Dag / Nattläge  

• Spela in HD video 

• Foto / film 

• One shot zero 

• Stegvis zoom 

• 3D Gyroskop 

• 3D Accelerator 

• Flera riktmedel 

• USB typ C 

• Låg strömförbrukning 

• Ergonomisk design 

• Detta sikte är byggt för att klara rekylen upp till kaliber 375 HH. 

• APPLICATION 
Det senaste inom ATNs HD Optics. ATN X-Sight LTV-sikten drivs av den nya revolutionerande 
ATN Obsidian LT Core som är optimerad för låg effektkonsumtion, i en liten och ergonomisk 
form. Levande och skarp klarhet under dagen. Plus fantastisk prestanda nattetid, levereras av 
den nya QHD + -sensorn. 
Vi har minskat funktioner som erbjuds i den här modellen. Att ge användaren en enkel upplevelse 
utan krusiduller med ett pris som är svår att slå. Spela in HD Videoklipp, snabb och enkel 
inskjutning med vår One Shot Zero, jaga hela natten med 10+ timmars batteritid. Montera på 
valfritt vapen med 30 mm standardringar. ATN X-Sight LTV - det digitala siktet för de flesta.  

Förbereda enheten 

Uppackning 
Följande steg måste utföras innan du använder enheten: 

1. Öppna förpackningsförpackningen, ta bort X-Sight LTV och kontrollera innehållet. 

• Ögonmussla 

• Siktesskydd 

• USB-C-kabel 

• IR Illuminator / belysning 

• Standardringar 

• Manual 

• Rengöringsduk 



Specifikationer 

Ladda enheten 
Enheten är utrustad med en USB-port 

(typ C) för laddning. Du hittar den under 

gummilocket på enhetens högra sida. Vi 

har inkluderat en USB-laddningskabel 

(typ C) med ditt sikte. Anslut kabel till en 

USB-väggladdare som har en uteffekt på 

2 ampere. 

Ladda ditt sikte i 10 timmar med en 2 A 

USB-väggladdare. Observera att du 

använder en väggladdare med lägre 

strömstyrka tar längre tid att ladda din 

räckvidd. 

1. Rekommenderad laddare är 2 A USB-

laddare. 

2. Batteriets laddningstid (från 0 till 

100%) är 6 timmar med 2 A USB-

laddare. 

3. Batteriets driftstid är 10 timmar vid en 

enda laddning. 

 

 

 

 På/Av 
För att starta enheten, håll in POWER-knappen intryckt 
tills du ser ATN-menyskärmen. 
För att stänga av enheten, tryck och håll in POWER-
knappen tills "Stäng av enheten?" visas i dialogrutan. 
Välj "Ja" för att stänga av. 
Om enheten fryser eller slutar svara på kontrollpanelen. 
Tryck och håll in strömbrytaren i minst 15 sekunder för 
att starta om siktet. 



Använd din knappsats 
Knappsatsen används på två olika sätt:  

• Korta och snabba tryck - används för de 
flesta funktioner och för att komma runt i 
menyn. 

• Tryck och håll - används i följande lägen - 
ON / OFF, MENU. 

 

 

Fokusering 

Diopterjustering 
 
Genom att rotera Diopter justeringsring uppnår du optimal 
skärpa för din syn. Titta igenom okularet medan du fokuserar 
på riktmedlet och widgets (genvägar) på skärmen. 
OBS: 
När Diopter-justeringen är inställd på din önskan behöver 
justering inte utföras om inte en annan användare ändrar 
fokus för deras behov. 
 

Avståndsfokus 
Vrid justeringsringen, vid behov, för att uppnå rätt fokus på olika 
avstånd. 

Montering 
X-Sight LTV har 90 mm ögonavstånd och ska monteras med 30 mm 
ringar. Välj först dina önskemål av ringar och placering och montera 
de nedre delarna av dina ringar på din skena för optimal ögonplacering. Placera siktet på den 
nedre halvan av de ringar du just har monterat, verifiera att du har tillräckligt ögonavstånd för dig. 
Placera den övre delen av din ring över det monterade bottenpartiet. Applicera lika vridmoment 
på alla. Se till att dina ringar är täta på din gevärskena och att de inte lossnar på grund av rekyl. 

För montering av MARS LT på Picatinny-skenan: 

1. Lossa fästskruvarna på sidorna på 
monteringsringarna. 

2. Placera siktet på Picatinny-skenan så att 
utsprånget på skenan, som ligger i ringens 
botten, kommer in i urtaget i skenan. 

3. Dra åt fästskruvarna på 
monteringsringarna. 

 



Gränssnitt 

Användande av knappsats 
Knappsatsen är programmerad att användas i två olika sätt: 

• Korta och snabba kranar - används för de flesta funktioner och för att navigera i menyn. 

• Tryck och håll - designad för att användas i följande situationer — Av/På, Meny & Nattläge. 

 

Fokusering 

Diopterjustering 
Genom att rotera Diopterjusteringsringen uppnår optimal 

skärpa för din syn. Titta igenom okularet och fokusera på 

trådkors och widgets på skärmen. Vrid diopterjusteringen 

tills hårkorset och widgets är skarpa.  

 

Avståndsfokus 
Vrid justeringsringen efter behov, för att uppnå rätt fokus på olika avstånd.

 

Gränssnitt 

Huvudfunktioner 

Användning av menyknappar 
1. På / Av knapp; Ett långt tryck på denna knapp (3–5 

sekunder) antingen slår på enheten eller stänger av 

den beroende på den aktuella statusen för 

omfattningen. 

2. Upp-knapp; Ett kort tryck på denna knapp växlar du 

genom din zoomförändring (3-5.4-7.2-9x eller 5-9-12-

15x). 

3. Vänster knapp; Ett kort tryck aktiverar videoinspelning, 

genom att trycka på vänster knapp igen stängs Video 

av inspelning. Om du håller ned vänster knapp kommer 

du växla också funktionen från video till bildtagning 

eller tillbaka till Video. 

4. Mittknapp. Genom att trycka på mittknappen öppnas 

menyn. 

5. Höger knapp; Med ett kort tryck kan du ändra 

skärmens ljusstyrka (1 → 2 → 3 → 1). 



6. Ned-knapp; Ett långt tryck gör att det växlar från dagsläge till nattläge. En gång i nattläge kan du 

justera ljuskänsligheten för Night Vision kort tryck på ned-knappen. Nattläget har tre 

inställningar: Auto, Hög och Låg: 

• Med autoläge kan sensorn dynamiskt anpassa sig till omgivande ljusförhållanden. 

• Högt läge säger till sensorn att det finns för mycket omgivande ljus. 

• Lågt läge berättar för sensorn att det inte finns mycket omgivande ljus. 

Hemskärm  

Den första skärmen som du ser efter att du har slagit på enheten är startskärmen. Det består av 

skalor, ikoner i statusfältet och olika informationswidgets. 

 

Skalor 

• Roll Scale visar gevärslutning, baserad på internt 3D-gyroskop. 

• Pitch Scale visar gevärslinje i lod, baserat på internt 3D-gyroskop. 

  



Meny 

För att öppna menyn, utför ett tryck på OK-knappen tills ser du menyn visas på högst upp på 

skärmen. Du kommer att se 

följande ikoner:  

Inskjutning.  

Detta alternativ ger dig tillgång 

till ”One Shot Zero”, för att 

skjuta in siktet. 

Hårkors / Reticle. 

Detta alternativ låter dig välja ett 

av sex riktmedel som finns tillgängliga. Du kan också ändra färg på riktmedlet i den här 

menyn. 

Inställningar 

 I den här menyn hittar du olika inställningar som du kan justera i ditt sikte 

• Viloläge 

• Visa widgets 

• Datum och tid 

• Språk 

• SD-kort 

• Fabriksinställningar 

Hårkors / Riktmedel 

Val av riktmedel: 

Inne i menyskärmen, använd 

högerknappen för att välja 

Riktmedelmenyn. Kort tryck 

mittknappen för att gå till 

Riktmedelalternativ. Använd 

Upp eller Ned-knapp för att 

bläddra igenom alternativen. När 

du hitta den trådkorg du tänker 

göra använd, tryck kort på mitten för att bekräfta ditt val. Du har ett urval av 6 olika 

riktmedel. 

Färg på riktmedel 

För att ändra färg. Tryck kort på mittknappen medan riktmedelmenyn är vald. Använd höger 

eller vänster knapp för att bläddra genom färgalternativen. När du väl har nått den färg du 

gillar, tryck kort på Mittknappen för att bekräfta valet. 

 



Inskjutning 

Du bör först formatera micro SD-kortet 

i ditt sikte före inskjutning eller 

inspelning från början. 

För att skjuta in ditt sikte kommer du 

måste gå till avsnittet inskjutning 

”Zeroing” på menyn. tryck på 

mittknappen tills menyn visas överst på 

skärmen. 

Använd högerknappen för att navigera 

till alternativet Nollställning i menyn. 

Tryck på mittknappen för att gå till 

nolläge. 

Du kommer att se två skärmar på din 

skärm. Man kommer att röra sig med 

hjälp av knappsatsen den andra förblir 

stillastående. Medan du håller vapnet så 

stabilt som möjligt, skjut en serie. Använd knappsatsen för att flytta det röda hårkorset till 

träffpunkten medan hålla det vita korset på den ursprungliga siktpunkten där du avfyrade 

skottet. 

När du har placerat mitten av det röda korset på träffen, tryck kort på mittknappen för att 

spara. Om du känner dig säker på att du har det bästa möjliga inskjutningen, använd vänster-

knappen för att navigera till utgångssymbolen till vänster. Kort tryck på mittknappen för att 

stänga menyn och återgå till startskärmen. Om du behöver finjustera upprepa proceduren. 

Under nollställningen visas trådkoordinaterna uppe till vänster hörn i form av X | Y. Vid 

basförstoring rör sig trådkoordinaterna förbi en pixel per klick. 

VI REKOMMENDERAR DIG ATT NOTERA DINA X & Y VÄRDEN EFTER INSKJUTNING SÅ ATT DU LÄTT KAN 

ÅTERSTÄLLA DETTA VID BEHOV. 

X:_____________ Y:_____________ 

NOTERA ATN rekommenderar låg till medelprofilringar för att få siktet så nära pipan som möjligt.  

Allmänna mått för ringhöjder: 

• RING-LÅG: 16 mm från bas till centrum. 

• RING-MEDIUM: 22 mm från bas till centrum. 

• RING-HÖG: 31 mm från basen till centrum. 

  



Spela in video / Ta foto 
X-Sight LTV spelar in fantastisk HD-kvalitet 

oavsett tiden på dagen eller natten. Ett enkelt 

sikte som registrerar timmar av video till ett 

flyttbart micro SD-kort. Se till att du får ett 

micro SD-kort som är 4 till 64 GB och att det ät 

ett SDHC-kort av klass 10. 

För att aktivera videoinspelning, tryck kort på 

vänster knappen för att starta inspelning. Tryck kort på vänster knappen igen för att stoppa inspelningen. 

För att aktivera bildtagning. Håll ned vänsterpilknapp för att växla funktionen från videoinspelning till 

bildtagning. När du byter från videoinspelning till bildtagning. Du kan ta bilder i HD-kvalitet efter ett kort 

tryck på vänster pilknapp. För att använda Video Capture-läget en gång om igen. Du ska trycka och hålla 

ned vänsterpilknapp igen för att växla inställningen till Videoinspelning. När du växlar från video till foto 

kommer du att se ikonändringen på startskärmen. Ger dig en indikation på vilket läge du använder för 

närvarande. 

Inställningar 
Sovläge 

Sömn aktiverar ditt system för att gå till 

standby-läge till spara batteri. När den är 

aktiverad kommer siktet automatiskt gå till 

viloläge när det inte känner av rörelse för en 

förinställd tid du valt. 

Du kan ställa in viloläge från 5 till 30 min. När siktet känner av rörelse stängs viloläget. 

Display Widgets / Ikoner 

Display-widgetar gör att du kan slå på eller av ”gyroskopet” alltså hur vapnet lutar. 

Datum och tid 

Med Datum och tid kan du ställa in datum och tid för ditt sikte och välj 12H eller 24H tidsformat. 

Språk 

Med den här inställningen kan du välja vilket språk som är används för menyerna inom ramen: engelska, 

polska, ryska, tyska, italienska, Bulgariska och spanska. 

SD-Kort 

Det här alternativet är att formatera ditt micro SD-kort som används för Videoinspelning. Vi 

rekommenderar att du använder ett 4 till 64 GB micro SD-kort som är ett klass 10 och en SDHC-typ. Utför 

denna procedur innan nollställning eller Spela in videor för första gången. 

 

 



Fabriksinställningar 

Detta alternativ återställer omfattningen till fabriksinställningarna, alla ändringar återställs till 

grundinställningarna och noll går förlorad. Snälla skriv ner dina Zero X / Y-koordinater innan du 

utför den här funktionen. 

 

2 års produktgaranti 
Denna produkt är garanterad fri från tillverkningsfel i material och utförande under normal 
användning under en period av 2 år från inköpsdatumet. I händelse av att en defekt som täcks av 
ovanstående garanti inträffar under den tillämpliga perioden som anges ovan, kommer ATN, kan 
efter eget val, antingen att reparera eller ersätta produkten, och sådana åtgärder från ATNs sida 
ska vara den fulla siktet av ATNs ansvar. 

Registrering av produktgaranti 
För att kunna validera garantin på din produkt måste ATN få ett fullbordat produktgarantikort för 
varje enhet eller fullständig garantiregistrering på vår webbplats på www.atncorp.com. Fyll i det 
medföljande formuläret och skicka det direkt till vårt servicecenter: ATN Corporation, 1341 San 
Mateo Avenue, South San Francisco, CA 94080. 

Erhålla garantiservice 
Kontakta din återförsäljare 

Blankett för garantiärende finns på sista sidan. 

  



Garantiärende – anmälan 
 

Namn: __________________________________________________________________  

 

Adress: _________________________________________________________________  

 

Telefon: _________________________________________________________________  

 

E-post: __________________________________________________________________  

 

Modell:  _________________________________________________________________  

 

Serienummer: ____________________________________________________________   

 

Inköpsdatum & butik: _______________________________________________________   

 

Beskrivning av fel, tänk på att göra den så utförlig som möjligt för att underlätta garantiärendet, 

om nödvändigt använd baksidan av blanketten:  

 _______________________________________________________________________  

 

 _______________________________________________________________________  

 

Kontakt med återförsäljare har skett (datum): ____________________________________   

 

Ort & datum: _____________________________________________________________  

 

Underskrift: ______________________________________________________________  

 

Namnförtydligande: ________________________________________________________  

 

OBS! Notera följande innan du skickar in ditt garantiärende:  

• Inköpskvitto och/eller faktura som verifierar köpet mellan återförsäljaren och RUAG 

MÅSTE ALLTID bifogas. I de fall där kvitto / faktura saknas, kan den reklamerade varan 

sändas i retur utan åtgärd.  

Endast den reklamerade varan skall bifogas med leveransen. Inga tillbehör som t.ex. fästen, 

solskydd, SD-kort mm. skall bifogas. RUAG tar inget ansvar för ev. tillbehör eller liknande som 

bifogas med leveransen.  


