
P481                           BRUKSANVISNING 

 

KOMPONENTER 

 

1. Zoom-ring           

2. Okular  

3. Fokus-ring     

4. Linse  

5. Avstandsskala          

6. Objektivrør  

 

BRUK 
1. Vri på zoomlinsen (1) for å bestemme zoom-forholdet. 

NB : Variabel magnifisering fra X7 til X21 
 

2. Tilpass avstanden til objektet mens du vrir på fokusringen (3) samtidig som du 
bruker avstandsskalaen (5). Vri fokusringen (3) til venstre og høyre for å fokusere 
slik at du kan se objektet klart gjennom linsen. 

 
3. Fokusen kan settes fra 35 cm til ubegrenset. 

NB :  Hvis du skal fokusere ved å bruke "makro"-innstilling med en minste 
fokusavstand på 50 cm, må du forlenge objektivet som vist på tegningene under 
og stille inn fokusen slik at bildet blir skarpest mulig. 

           

 

 

VEDLIKEHOLD OG OPPBEVARING 

1. Siden linsen og prismen er nøyaktig justert kan det hende at midtpunktet 

forflytter seg hvis enheten mistes ned eller utsettes for slag/støt, og dette vil 

påvirke hvor skarpt bildet kan bli. Brukes forsiktig. 

2. Hvis linsen er skitten må du tørke av den med en ren støvklut eller linseklut. 

3. Hvis linsen er forurenset med olje eller tilsvarende (f.eks. et fingeravtrykk), må 

du tørke den av med en rengjøringsklut for linser. 

4. Sørg for at produktet oppbevares på et sted uten fukt og sammen med 

tørkemiddel. I tillegg skal det være tilstrekkelig sollys og god ventilasjon. 

5. Etter bruk på en strand eller en båt der det er fuktig havvind må du ikke legge 

den i esken uten behandling. Tørk godt av det med en tørr klut etter at du har 

fjernet all salt med en godt oppvridd fuktig klut. 

6. Du må ikke bruke kjemikalier til rengjøring av den utvendige overflaten da dette 

vil skade den. 

7. Ikke la enheten bli våt eller mist den i vann. Hvis du mister den i vann må du 

demontere den så snart som mulig. 

ADVARSEL! 

� Ikke se direkte på solen. Hvis du gjør det kan det skade øynene dine. 

MERKNAD 

� For å beskytte øynene dine kan det være brukt syntetisk gummi mellom enheten 

og øynene. Denne gummien kan føre til eksem eller makula på personer med 

gummiallergi, så ta kontakt med lege før bruk. 

� Ikke legg enheten i solen. Det kan føre til brann siden linsen kan fokusere 

solstrålene. 
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