
Handleiding
HOL

BINOCULARS



HOL-1

Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Canon product.
De Canon 10×42L IS WP waterdichte prismakijker is uitgerust met een 
beeldstabilisatiesysteem waarin de door Canon ontwikkelde prisma’s 
met variabele hoek worden toegepast.
Lees de handleiding aandachtig door voordat u de prismakijker in 
gebruik neemt, zodat u deze op de juiste wijze bedient en instelt.

Kenmerken
zz Topkwaliteit waterdichte prismakijker voor een veelzijdig gebruik, van 
vogelobservatie tot sterren kijken.
zz  Stabiel beeld dankzij het beeldstabilisatiesysteem.
zz  Objectieflenzen met rubber bescherming voor een uitstekende 
schokbestendigheid.
zz  Grote objectieflenzen met een doorsnede van 42 mm voor een bijzonder 
helder beeld.
zz  In totaal vier UD-lenzen – twee aan elke kant, meerlaags coating over het 
volledige oppervlak (Super Spectra Coating), en een Doublet Field-Flattener 
voor een scherp en vervormingsvrij beeld, zelfs langs de randen.
zz  Mechanisme voor dioptrische correctie & fixatie  voorkomt onverwachte 
foutieve dioptrie-uitlijning.
zz  Vrij verstelbare oculairs.
zz  Perfect afgedichte constructie voorkomt beslaan van de interne lenzen.

* UD-lenzen zijn vervaardigd van glas met ultra-lage dispersie.

Toebehoren
Bij de prismakijker worden de volgende toebehoren geleverd:
❑ Tas (met vak voor extra batterijen) ............................1
❑ Draagriem voor prismakijker ......................................1
❑ Draagriem voor tas ....................................................1
❑ Doppen voor objectieflenzen .....................................1
❑ Doppen voor oculairlenzen ........................................1
❑ AA-formaat alkalibatterijen .........................................2
❑ Riempjes (voor doppen van objectieflenzen) .............1 

In deze handleiding gebruikte symbolen
  Waarschuwing om een defect of beschadiging van de prismakijker te voorkomen.

  Handige tips voor het gebruik van de prismakijker.
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Voorzorgsmaatregelen
Voor de prismakijker
(1) De prismakijker is waterdicht, maar de kijker is niet geschikt voor gebruik 

onder water.
(2) Deze prismakijker is een precisie-vervaardigd instrument. Vallen en stoten 

kan schade veroorzaken. Probeer nooit de prismakijker zelf te demonteren.
(3) Het is mogelijk dat de prismakijker bij hoge temperaturen niet goed 

functioneert. Berg de kijker nooit op in de buurt van de verwarming, of in een 
gesloten auto op een zonnige dag.

(4) Als de lenzen vuil zijn, gebruik dan eerst een blaaskwastje om stof enz. 
van het lensoppervlak te verwijderen. Gebruik daarna een in de handel 
verkrijgbaar lensreinigingsmiddel of iets dergelijks om de lens schoon 
te maken zonder krassen te veroorzaken. Gebruik geen organische 
oplosmiddelen om de body of de lenzen te reinigen.

(5) Wanneer u de prismakijker in een vochtige ruimte bewaart, kan er schimmel 
op de lenzen ontstaan. Wanneer u de prismakijker lange tijd niet gebruikt, 
dient u de lenzen en de body grondig te reinigen en de prismakijker op een 
goed geventileerde, droge plaats te bewaren.

(6) Berg de prismakijker niet op in een laboratorium of andere plaats waar zich 
chemicaliën bevinden die oxydatie kunnen veroorzaken. Ook laden zijn niet 
geschikt voor het opbergen van uw prismakijker.

(7) Verwijder de batterijen wanneer u de prismakijker lange tijd niet gebruikt. 
Laat u de batterijen in de prismakijker, dan kunnen ze gaan lekken waardoor 
oxydatie, een storing of brand kan ontstaan.

Batterij-informatie
(1) Wanneer de batterijen zwak zijn, zal het controlelampje niet oplichten, ook 

wanneer u op de beeldstabilisatieknop drukt. Vervang beide batterijen in dat 
geval door nieuwe.

(2) Als het controlelampje oplicht, maar het beeldstabilisatiesysteem niet juist 
werkt, zijn de batterijen zwak. Vervang beide batterijen in dat geval door 
nieuwe.

(3) Bij lage temperaturen verdient het aanbeveling AA-formaat lithiumbatterijen 
te gebruiken.

(4) Hoewel lithiumbatterijen goed werken bij lage temperaturen, wordt hun 
prestatievermogen minder bij temperaturen onder 0˚C. Bewaar een extra 
set batterijen in een warme jaszak en gebruik de batterijensets om de beurt 
wanneer u in een koude omgeving bent.

* WP: Waterdichte prismakijker
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Aangezien Canon een beleid voert waarin zorg voor het milieu een belangrijke 
plaats inneemt, zijn alle Canon Prismakijkers voorzien van loodvrij optisch glas.

 Veiligheidswaarschuwing
Kijk nooit door de prismakijker naar de zon of een sterke lichtbron. Dit 
beschadigt uw ogen.

 Veiligheidsmaatregelen
1. U mag de batterijen niet demonteren. Probeer ook nooit batterijen op te 

laden die geen oplaadbare batterijen zijn. Leg de batterijen niet op een 
warme plaats en gooi ze ook nooit in open vuur. De aansluitcontacten 
van de batterijen mogen niet kortgesloten worden. Indien u een van de 
bovenstaande dingen doet, kan dit resulteren in brand of een ontploffing, 
met letsel tot gevolg.

2. Gebruik verschillende soorten batterijen nooit tegelijkertijd. Vervang altijd 
alle batterijen tegelijk wanneer ze leeg zijn.
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Deze prismakijker is waterdicht. Om ervoor te zorgen dat de 
waterdichte eigenschappen niet verloren gaan, dient u de O-ring in 
het batterijvak en het contactvlak regelmatig te controleren. Als u 
het dekseltje van het batterijvak sluit terwijl er zand, haren of andere 
verontreinigingen op zijn, zullen de waterdichte eigenschappen teniet 
gedaan worden, waardoor er water in de kijker terechtkomt met een 
defect tot gevolg.

Controleer de O-ring.
zz Controleer of de O-ring en het 
contactvlak niet vervormd zijn of bedekt 
met stof.

1

Reinig de O-ring.
zz Als er stof op de O-ring en het 
contactvlak is, gebruik dan een vochtig 
wattenstaafje of iets dergelijks om het 
stof te verwijderen.

2

zz  Trek niet met geweld aan de O-ring en rek deze ook niet uit.
zz  De O-ring heeft een speciale behandeling ondergaan. Let erop dat er 
niet per ongeluk olie of vet op de ring komt.
zz  Verwijder de O-ring niet. Het oppervlak kan hierdoor bekrast worden 
waardoor er water naar binnen komt.
zz  Als de O-ring stuk is of vervormd, of als er meer dan twee jaar zijn 
verstreken sinds u de prismakijker hebt gekocht, dient u de kijker 
naar een Canon servicecentrum te brengen om de O-ring te laten 
vervangen. Het verdient aanbeveling om de O-ring elke twee jaar te 
laten vervangen (hiervoor worden kosten in rekening gebracht).
zz  Als u de prismakijker in een omgeving met veel zand of stof gebruikt, 
raden wij u aan de O-ring elk jaar te vervangen.

O-ring

Contactvlak

Wattenstaafje 
(algemeen verkrijgbaar)

Handhaven van de waterdichte eigenschappen
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Het 52 mm filter (los verkrijgbaar) kan op de schroefgang voor het filter 
worden bevestigd.

Controlelampje
Beeldstabilisatieknop

Objectieflenzen

Scherpstelring

Doppen voor 
objectieflenzen

Schroefgang voor filter 
(los verkrijgbaar)

Bevestigingsplaats 
voor riempje

Oogschelp

Dioptriecorrectieschaal

Doppen voor 
oculairlenzen

Opening voor draagriem

Oogje voor 
draagriem

Dioptriecorrectiering

Oculairs

Deksel van 
batterijhouder

Schroefgang voor statief

Benaming van de onderdelen
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Benaming van de onderdelen

Bevestig de bijgeleverde draagriem aan de tas.

De doppen voor de oculairlenzen en de doppen voor 
de objectieflenzen kunnen op elkaar gelegd 
worden wanneer u ze niet gebruikt. Duw de 
doppen voor de objectieflenzen tegen de doppen 
voor de oculairlenzen.

Tas

Bevestigen van de lensdoppen
Bevestigen van de doppen voor 
de objectieflenzen
zz Bevestig de doppen door deze tegen 
de filter-schroefdraad te drukken.

Bevestigen van de doppen voor 
de oculairlenzen
zz Bevestig de doppen over de oculairs.

Vakje voor 
reservebatterij

Oogje voor draagriem
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De draagriem moet op een bepaalde manier om uw nek hangen. 
Bevestig de draagriem zodanig dat het Canon-logo dat in het midden 
van de riem is op de afgebeelde plaats is wanneer de riem om uw nek 
hangt.

Bevestig de doppen voor de 
oculairlenzen.
zz  Plaats de doppen voor de oculairlenzen 
op de prismakijker.
zz  Steek de draagriem door de opening in 
de doppen voor de oculairlenzen.

1

Maak de draagriem vast.
zz  Controleer of er geen lus in de riem is 
en of de riem niet los gaat zitten bij de 
gesp wanneer u er aan trekt.

2

Maak de doppen voor de 
objectieflenzen vast.
zz  Gebruik het bijgeleverde riempje om 
de doppen voor de objectieflenzen aan 
de draagriem vast te maken.

3

Bevestigen van de draagriem
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Open het dekseltje.
zz Draai de borgschroef met een muntje 
90° rond zoals aangegeven door de pijl 
in de afbeelding. Maak het dekseltje 
vervolgens open.

1

Plaats de batterijen.
zz Plaats de batterijen met de + en – in 
de juiste richting zoals aangegeven op 
het dekseltje van het batterijvak.

2

Sluit het dekseltje.
zz  Houd het dekseltje van het batterijvak 
naar beneden gedrukt en draai de 
borgschroef vast.

3

Levensduur batterijen (bij continu-gebruik)
25˚C –10˚C

AA-formaat lithiumbatterijen Ongeveer 8 uur Ongeveer 3,5 uur
AA-formaat Ni-HN batterijen Ongeveer 6 uur Ongeveer 2,5 uur
AA-formaat alkalibatterijen Ongeveer 2,5 uur Ongeveer 10 min.

(Alle gegevens zijn gebaseerd op de testcondities van Canon.)
zz  Het gebruik van AA-formaat mangaanbatterijen wordt afgeraden vanwege de 
lage energiecapaciteit van deze batterijen.

zz  Vervang de batterijen wanneer de prismakijker droog is en er geen 
vocht of vuil meer op de kijker is.
zz  Zorg dat er geen water of vocht in het batterijvak of op de binnenkant 
van het dekseltje van het batterijvak terechtkomt. Veeg eventueel 
water of vocht zorgvuldig weg wanneer u de batterijen vervangt.
zz Natte batterijen kunnen resulteren in lekkage van de batterijen of in 
een defect.

Plaatsen van de batterijen
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Kijk of het controlelampje oplicht.
zz Druk op de beeldstabilisatieknop en 
kijk of het controlelampje oplicht.

1

Stel de positie van de oogschelpen 
af.
zz Als u een bril draagt bij gebruik 
van de prismakijker, moet u aan 
de oogschelpen draaien totdat de 
hoogte optimaal is afgesteld voor een 
comfortabel gebruik van de kijker.

2

Stel de afstand tussen de oculairs 
in.
zz  Kijk door de prismakijker en stel de 
afstand tussen de oculairs zodanig 
in dat het linker en rechter beeldveld 
samenvallen.
zz  Bij een juiste instelling wordt een 
maximale prestatie verkregen bij een 
minimale oog-vermoeidheid.
zz Kijk naar een voorwerp dat ver weg 
is wanneer u de afstand tussen de 
oculairs aanpast.

3

Voordat u de prismakijker in gebruik neemt
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Voordat u de prismakijker in gebruik neemt

Maak de juiste dioptrie-
aanpassing.
zz Kijk alleen met het linker oog en draai 
aan de scherpstelring tot u het voorwerp 
waar u naar kijkt scherp kunt zien.

4

zz  Duw de dioptriecorrectiering in de 
richting van de pijl totdat u een klik 
hoort.

zz  Kijk nu alleen met het rechter oog 
naar hetzelfde voorwerp en draai aan 
de dioptriecorrectiering totdat u het 
voorwerp weer scherp kunt zien.

zz Trek de dioptriecorrectiering naar u toe 
totdat u een klik hoort om de dioptrie-
aanpassing te vergrendelen.

Voer de scherpstelling uit.
zz  Kijk door de prismakijker en draai aan 
de scherpstelring tot het onderwerp 
scherp is.

5

Het scherpstelbereik loopt van ongeveer 2,5 meter tot oneindig. Er is een 
kleine marge bij de oneindig instelling.
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Wanneer u door de prismakijker kijkt, kan het beeld onduidelijk 
worden door het trillen van uw handen. In dat geval kunt u het 
beeldstabilisatiesysteem gebruiken om een stabiel beeld te verkrijgen.
Er zijn twee manieren voor gebruik van het beeldstabilisatiesysteem. U 
kunt het systeem inschakelen door de beeldstabilisatieknop ingedrukt 
te houden zolang als u van het systeem gebruik wilt maken of u kunt 
het systeem automatisch voor vijf minuten inschakelen.

■ De knop ingedrukt houden
Wanneer u de knop ingedrukt houdt, werkt 
het beeldstabilisatiesysteem zolang als u 
op de knop drukt. Bij loslaten van de knop 
wordt het systeem uitgeschakeld.

■ Vijf-minuten werking
Druk de beeldstabilisatieknop langzaam 
in en laat deze dan snel los.  
Het beeldstabilisatiesysteem zal 
automatisch vijf minuten werken.
Om het beeldstabilisatiesysteem voortijdig uit 
te schakelen, drukt u nogmaals op de knop.

zz  Het controlelampje brandt wanneer het 
beeldstabilisatiesysteem ingeschakeld is.

 

Gebruik van het beeldstabilisatiesysteem

zz  Bij extreme schommelingen is het mogelijk dat het 
beeldstabilisatiesysteem niet effectief is.
zz  Als de prismakijker op een statief staat, wordt er gecompenseerd voor 
de kleine schommelingen die optreden bij gebruik van een statief.
zz  Als de prismakijker langer dan 10 seconden naar de grond is 
gericht, zoals wanneer de kijker aan de draagriem hangt, wordt het 
beeldstabilisatiesysteem uitgeschakeld om stroom te besparen. Om 
de prismakijker te kunnen gebruiken wanneer deze naar de grond is 
gericht, moet u de beeldstabilisatieknop ingedrukt houden.
zz  Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, kan bij gebruik van het 
beeldstabilisatiesysteem een vreemd geluid of ruis ontstaan. Dit 
betekent niet dat het systeem niet goed functioneert.
zz  Wanneer er geen batterijen in de prismakijker zijn, kunt u deze toch als 
een normale kijker gebruiken.
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Als er zand of vuil op de prismakijker is, kunt u dit met water 
verwijderen zoals hieronder wordt beschreven.
zz  Bedien de prismakijker niet terwijl deze gewassen wordt. Het 
is anders mogelijk dat er water via de bewegende delen van de 
prismakijker naar binnen dringt, met een defecte werking tot gevolg.
zz  Controleer of het dekseltje van het batterijvak dicht is voordat u 
de prismakijker wast.
zz  Gebruik voor het wassen kraanwater met een temperatuur van minder dan 30°C.

Was de prismakijker onder stromend water af.
zz  Was het stof, vuil en zand van de buitenkant van de 
prismakijker af met kraanwater dat ongeveer even 
sterk stroomt als bij het wassen van uw handen.
zz  Wrijf niet over de objectief- en 
oculairlenzen wanneer deze nog vuil zijn.

1

Dompel de prismakijker in water onder.
zz  Dompel de prismakijker in een emmer of een bak 
met water en beweeg de kijker heen en weer 
zodat het stof, vuil en zand verwijderd worden.
zz  Als er zoutwater op de prismakijker is, 
moet u de kijker 1 tot 2 uur in het water 
leggen om het zout te verwijderen.

2

Veeg de prismakijker droog.
zz  Gebruik een schone, droge en zachte 
doek om de prismakijker droog te vegen.
zz  Soms blijft er water achter in de openingen tussen de 
onderdelen. Leg de prismakijker daarom op een droge en 
zachte doek in de schaduw om deze volledig te laten drogen.
zz  Nadat de prismakijker volledig droog is, kunt 
u de lenzen met een in de handel verkrijgbaar 
lensreinigingsmiddel of iets dergelijks reinigen.

3

Na gebruik

zz  Was de prismakijker niet met een reinigingsmiddel, warm water of onder 
erg hard stromend water af, want dit kan resulteren in een defecte werking.
zz  Zwaai de prismakijker niet heen en weer om het water te verwijderen, droog de kijker ook 

niet met een haardroger of iets dergelijks, en was deze ook nooit in een wasmachine.
zz  Als de prismakijker erg vuil is of als er buitensporig veel zand op de kijker 
is, raden wij u aan contact op te nemen met een Canon servicecentrum.
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Raadpleeg de onderstaande lijst wanneer er een probleem optreedt, om 
te kijken of u het probleem zelf kunt oplossen. Is dit niet mogelijk, breng 
de prismakijker dan naar het dichtstbijzijnde Canon servicecentrum.

Problemen oplossen

Probleem Mogelijke oorzaak Maatregel
Het beeld is niet 
duidelijk.

Het lensoppervlak is vuil. Gebruik een blaaskwastje om stof 
en dergelijke van het lensoppervlak 
te verwijderen. Gebruik daarna 
een in de handel verkrijgbaar 
lensreinigingsmiddel of iets 
dergelijks om de lens af te vegen.

De afstand tussen de oculairs 
is niet goed ingesteld op de 
afstand tussen uw ogen.

Stel de afstand tussen de 
oculairs juist in (zie blz. 
HOL-9).

De dioptrie is niet goed 
ingesteld.

Stel de dioptrie juist in 
(zie blz. HOL-10).

De prismakijker is niet goed 
scherpgesteld.

Stel het beeld scherp 
(zie blz. HOL-10).

Het 
beeldstabilisatiesysteem 
werkt niet.

Er zijn geen batterijen 
geplaatst.

Plaats batterijen met 
voldoende spanning.

Wanneer u op de 
beeldstabilisatieknop drukt, 
gaat het controlelampje niet 
branden.

Als het controlelampje niet 
gaat branden, betekent dit dat 
de batterijen leeg zijn. Vervang 
beide batterijen door nieuwe.

De batterijen zijn bijna leeg. De batterijspanning kan 
onvoldoende zijn om het 
beeldstabilisatiesysteem te 
laten werken. Vervang beide 
batterijen door nieuwe.

De prismakijker wordt naar 
de grond gericht.

Als de prismakijker langer dan 10 
seconden naar de grond wordt gericht, 
zal het beeldstabilisatiesysteem 
worden uitgeschakeld om stroom 
te besparen. Om de prismakijker te 
kunnen gebruiken wanneer deze 
naar de grond is gericht, moet u de 
beeldstabilisatieknop ingedrukt houden.

Wanneer u de prismakijker 
heen en weer beweegt terwijl 
het beeldstabilisatiesysteem in 
werking is, hoort u een vreemd 
geluid.

De batterijen zijn leeg. Vervang beide batterijen 
door nieuwe.
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* Wijzigingen in technische gegevens voorbehouden.

Belangrijkste technische gegevens
10×42L IS WP

Type Prismakijker

Vergrotingsfactor 10×

Effectieve doorsnede van 
objectieflens 42 mm (52 mm filter kan ook bevestigd worden)

Reëele beeldhoek 6,5˚

Schijnbare beeldhoek / 
Beeldveld op 1000 meter

59,2° (berekend op basis van ISO 14132-1:2002)
114 meter

Doorsnede uittredepupil 4,2 mm

Oogafstand 16 mm

Instelbereik pupilafstand 57 tot 75 mm

Scherpstelbereik Ca. 2,5 meter tot oneindig

Beeldstabilisatiesysteem Optische correctie door prisma’s met variabele hoek

Correctiehoek ±0,8˚

Batterijcontrole Indicatielampje (LED) gaat branden

Bedrijfsomstandigheden Temperatuur: –10° tot 45°C
Luchtvochtigheid: 90%

Afmetingen (B × D × H) 137 × 175,8 × 85,4 mm

Gewicht Ca. 1110 gram (zonder batterijen)
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Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER 
(Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)

Met deze symbolen wordt aangegeven dat dit product in 
overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU), 
de richtlijn 2006/66/EG betreffende batterijen en accu’s 
en/of de plaatselijk geldende wetgeving waarin deze 
richtlijnen zijn geïmplementeerd, niet bij het normale 
huisvuil mag worden weggegooid.
Indien onder het hierboven getoonde symbool 
een chemisch symbool gedrukt staat, geeft dit in 
overeenstemming met de richtlijn betreffende batterijen 
en accu’s aan dat deze batterij of accu een zwaar metaal 
bevat (Hg = kwik, Cd = cadmium, Pb = lood) waarvan 
de concentratie de toepasselijke drempelwaarde in 
overeenstemming met de genoemde richtlijn overschrijdt.

Dit product dient te worden ingeleverd bij een hiervoor aangewezen 
inzamelpunt, bijv. door dit in te leveren bij een hiertoe erkend verkooppunt 
bij aankoop van een gelijksoortig product, of bij een officiële inzameldienst 
voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur (EEA) en 
batterijen en accu’s. Door de potentieel gevaarlijke stoffen die gewoonlijk 
gepaard gaan met EEA, kan onjuiste verwerking van dit type afval mogelijk 
nadelige gevolgen hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid. Uw 
medewerking bij het op juiste wijze weggooien van dit product draagt bij tot 
effectief gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen 
met uw plaatselijke gemeente, afvaldienst, officiële dienst voor klein chemisch 
afval of afvalstortplaats, of kunt u terecht op www.canon-europe.com/weee, of 
www.canon-europe.com/battery.
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