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Instalace baterie: 
GTL 10 vyžaduje dvě třívoltové lithiové baterie 
(CR123A). Abyste baterie mohli vložit, zatlačte 
palcem krytku bateriového prostoru dopředu a 
současně zdvihejte kryt bateriového prostoru směrem 
nahoru. 
Baterie vložte tak, jak je ukázáno na krytce 
bateriového prostoru. Pro sejmutí krytky bateriového 
prostoru  zatlačte kryt pevně dolu (západka  je v zadní 
poloze) a posuňte západku  na své místo. Pro vyjmutí 
baterií sejměte kryt bateriového prostoru tak, jak bylo 
již popsáno a jemně zatřepte uložením baterií (krytka 
je již sejmuta) a baterie vyklopte z bateriového 
prostoru. 

 

 Přesvědčte se, zda Vaše pistole není nabitá a míří 
na bezpečné místo. Prst nedržte na spoušti a spoušť 
zajistěte vnější pojistkou. Ruce držte mimo hlaveň 
pistole. 
 
Montáž: 
S nenabitou pistolí, namířenou na bezpečné místo, 
s prsty mimo spoušť a se zajištěnou vnější pojistkou 
spouště: Zasuňte GTL 10 do horizontálních drážek 
vodící konzole v přední části GLOCK® dokud 
západka nezapadne na své místo a nezacvakne. 

 
Přepínač světla 
 
1: ZAPNUTÁ POLOHA 
Abyste rozsvítili, stiskněte vypínač směrem dolů 
jiným prstem, než je prst na spoušti, dokud vypínač 
nezapadne. Posunutím vypínače směrem nahoru světlo 
zhasnete. 
 
2: PŘECHODNĚ ZAPNUTÁ POLOHA 
Lehce se zatlačte vypínač směrem dolů jiným prstem, 
než je prst na spoušti. Světlo bude svítit pouze po 
dobu, kterou budete držet vypínač v této pozici. 
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 Přesvědčte se, zda Vaše pistole není nabitá 
a míří na bezpečné místo. Prst nemějte na spoušti a 
spoušť zajistěte vnější pojistkou. Držte ruce mimo 
hlaveň pistole. 
 
Sejmutí světla 
S nenabitou pistoli, zamířenou na bezpečné místo, 
s prsty mimo spoušť a se zajištěnou vnější pojistkou 
spouště: Mějte ruku mimo ústí hlavně pistole, 
použijte vaší druhou volnou  ruku k zmáčknutí 
západky palcem směrem dolů a ukazováčkem 
vysuňte GTL 10 z vodící konzole. 

 

 Vždy sejměte GTL 10 před jejím zaostřováním. 
 
Zaostření světla. 
Zapněte GTL 10. Otáčejte čočkou reflektoru ve nebo 
proti směru hodinových ručiček pro zaostření 
světelného paprsku dokud není dosaženo 
požadované nastavení. 

 Žárovka může být horká! Výměnu žárovky 
provádějte pouze mimo GLOCK® a po dostatečné 
časové prodlevě pro vychladnutí žárovky. 
 
Výměna žárovek: 
Odstraňte světlomet z pistole, za použití výše 
popsaných úkonů, otáčejte reflektorem proti směru 
hodinových ručiček, dokud se nezastaví, poté  
zatáhněte směrem ven k vysunutí mimo pouzdro. 
Vytáhněte žárovku z pouzdra a vložte novou. 
Zatlačte reflektor zpět do pouzdra (UPOZORNĚNÍ:   
sledujte značení) a otáčejte po směru hodinových 
ručiček dokud se nezastaví.  


