GEBRUIKSAANWIJZING

Instellen van het gezichtsveld
De afstand tussen de pupillen van de ogen varieert van persoon tot
persoon. Teneinde een perfekt samenspel tussen de ogen en het oculair van de verrekijker te
verkrijgen, dient u de kijker
voor uw ogen te houden en de afstand tussen de twee oculairs
vergroten of verkleinen door de
twee helften van de kijker naar elkaar toe of van elkaar af te
bewegen tot u een helder beeld ziet.
Scherpstellen
1. Zet het rechter oculair (A) op "0" en richt de kijker op een verwijderd onderwerp.
2. Bedek de voorkant van de rechter lens met uw hand. Draai nu aan de scherpstelring (B) tot u
het onderwerp in het linker oculair scherp ziet. Beide ogen dienen daarbij geopend te zijn.
3. Bedek nu de voorkant van de linker lens met uw hand en draai aan het rechter oculair tot het
onderwerp scherp wordt afgebeeld.
4. De verrekijker is nu aan uw ogen aangepast. Noteer het dioptriegetal van het rechter oculair,
zodat u weet hoe de kijker moet worden ingesteid.
Omklappen van de oogschelpen
Als u een bril draagt, klap dan de oogschelpen (C) naar achteren. Daardoor wordt de afstand tussen de ogen en het oculair kleiner en u kunt beter door de verrekijker kijken.

Statief
Bij sommige modellen hebt u de mogelijkheid om een statief te gebruiken. Verwijder de beschermkap (D) en schroef de verrekijker op het statief.
Instandhouding
1. Gebruik voor het schoonmaken van de verrekijker een kwastje of een zacht, niet pluizend
doekje.
2. Als u een reinigingsmiddel gebruikt, sproei dit dan nooit direkt op de lens of het oculair, maar
altijd op het doekje.
3. Bescherm het apparaat tegen vocht, extreme temperaturen, trillingen en schokken.
4. In geval van een reclamatie kunt u zich tot uw handelaar richten. Als het apparaat wordt geopend of oneigenlijk wordt gebruikt, vervalt de garantie.
Let op: Kijk noch met de verrekijker; noch met het biote oog rechtstreeks in de zon!

