
Met deze handleiding kunt u de Core eenvoudig afstellen en inschieten. Dit kan noodzakelijk zijn als het POA 
(point of aim/ richtpunt) niet overeenkomt met het POI (point of impact/ punt van inslag). Dit kan al met één enkel 
schot. Nadat u het schot geplaatst heeft (met de Core op de kijker gemonteerd) is het belangrijk dat de kijker 
gefixeerd blijft op het POA. Vervolgens doorloopt u de onderstaande stappen.

•  Zet de Core aan, houd de “Linker” en de “Mode” knop twee seconden ingedrukt. Selecteer 
      “Display Calibration” met de “Linker” of “Rechter” knop en druk op “Mode“ om te bevestigen.

• Op het display zal        “hulpkruis in een vierkant” en 1        “optie 1” verschijnen.

•  Het        hulpkruis in het vierkant dient precies het richtkruis van uw kijker te overlappen. Wanneer 
dit niet het geval is, dan dient dit eerst ingesteld te worden met behulp van de onderstaande stappen.

•  Stap 1, Verschuif het        “hulpkruis in een vierkant” horizontaal met de “Linker” en “Rechter” knop. 
Drukt op de “Mode” knop om te schakelen tussen de horizontale en verticale assen. Het verschuiven kan 
per klik gedaan worden, of houd de knop vast om sneller te schuiven.

•  Stap 2, Houd de “Mode” knop twee seconden ingedrukt totdat 2        “optie 2” en de X en Y coördinaten 
verschijnen;  

•  Verschuif het       “hulpkruis” met de “Linker” en “Rechter” knoppen naar de POI. Het vierkant zal niet 
verschuiven en uitgelijnd blijven met het richtkruis van de richtkijker. Drukt op de “Mode” knop om te 
schakelen tussen de horizontale en verticale assen. De maximale verschuiving is gelimiteerd tot +/- 10.

•  Druk op de “Mode” knop om de instellingen op te slaan, er zal “OK” verschijnen als alles succesvol is 
verlopen. We raden u aan opnieuw een schot te plaatsten om te controleren of de instellingen juist zijn 
opgeslagen en het POA nu overeenkomt met POI.

Om terug te gaan naar de fabrieksinstellingen: Houd de “Linker” en de “Mode” knop twee seconden ingedrukt. 
Selecteer        “Default setting” met de “Linker” of “Rechter” knop en druk op “Mode” om te bevestigen.
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