Onderhoud en advies

Bedankt voor uw steun!

Adres en informatie

• Voorkom aanraking met uw vingers aan de lenzen. Wanneer u dit
wel doet kan dit de coating van de lenzen aantasten.
• Verwijder zand en stof voorzichtig met een (blaas)kwastje.
• Reinig daarna de lenzen met een lensdoekje. Bij hardnekkig vuil
kunt u eventueel het doekje met wat Lenscleaner bevochtigen.
U kunt ook een speciaal daarvoor geschikt schoonmaaksetje
gebruiken.
• Laat uw kijker of telescoop zo min mogelijk met vocht in aanraking
komen. Als deze nat geworden is laat hem dan eerst drogen (niet op
de verwarming) voordat u de kijker in de tas opbergt. Een vochtige
kijker dient u nooit met de doppen erop weg te leggen.
• Ga voorzichtig om met uw verrekijker en laat deze niet stoten of
vallen.
• Kijk nooit met uw verrekijker in de zon.
• Leg uw verrekijker niet op of vlakbij een warmtebron.

Met uw aankoop steunt u direct
het werk van Vogelbescherming
Nederland. Hartelijk dank
daarvoor. U draagt zo bij aan de
bescherming van vogels en hun
leefgebieden.

Vogelbescherming Nederland
(kantoor en winkel)
Boulevard 12
3707 BM Zeist
www.vogelbescherming.nl/optiek
Vragen en opmerkingen over uw
verrekijker?
Stuur een mail naar:
winkel@vogelbescherming.nl
of bezoek onze website.
Webwinkel
www.vogelbeschermingshop.nl

Reparaties
Mocht er in de loop van de jaren onverhoopt iets mis gaan met uw
verrekijker, dan verzorgt Vogelbescherming graag een reparatie voor
u. Neem daarvoor contact op met de winkel van Vogelbescherming
Nederland.

Handleiding
OV1014

vogels zijn van onschatbare waarde

Gefeliciteerd!

Aanbrengen van de draagriem en regenkap

U heeft een hoogwaardig optisch instrument aangeschaft, waar u naar
verwachting een lange periode van kunt genieten. Bedankt voor uw
aankoop en veel plezier.

U bevestigt de regenkap(8) bij voorkeur aan
de draagriem. Doe dit alleen aan de linker
zijde van de verrekijker. Zet de regenkap op
de oculairen en haal de riem door het oog
van de regenkap en daarna door het oog van
de verrekijker.

In de doos
Verrekijker, draagtas, draagriem, regenkap*, 2 objectiefdoppen*,
garantiebewijs.
* Bij compacte verrekijkers wordt niet altijd een een regenkap en
objectiefdoppen meegeleverd.

Instellen van de verrekijker

Verrekijker onderdelen
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1 oculair 2 dioptriering 3 ogen voor draagriem 4 centraal scherpstelwiel
5 statiefaansluiting (indien aanwezig) 6 objectieflens 7 objectiefdoppen
8 regenkap

Wat zeggen de cijfers?
Op uw verrekijker worden altijd twee getallen aangeduid, bijvoorbeeld 8 x 42.
Dat betekent in dit geval dat de verrekijker een 8x vergrotingsfactor heeft en
beide objectieflenzen 42 mm in doorsnede zijn.

Om een optimale beeldkwaliteit te bereiken moet een eventuele
oogafwijking (bijvoorbeeld + 1,5 links en + 0,5 rechts) tussen uw
ogen worden ‘gecompenseerd’ met de dioptriering(2).
Volg dan de volgende stappen (geldt niet voor brildragers):
I. De dioptriering in het midden / op neutrale stand zetten
II. Kijk met alleen uw linker oog door het linker oculair en stel
scherp met het centrale scherpstelwiel op een gekozen object.
Laat daarbij uw oog tot rust komen.
III. Kijk nu met alleen uw rechter oog door het rechter oculair,
en stel scherp op hetzelfde object verder scherp met de
dioptriering door deze te draaien.
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Dioptrie correctie

Oculair afstand

Instellen oogafstand

U dient de afstand tussen de
beide oculairen gelijk te stellen
met de afstand tussen uw ogen.
U bereikt dit door naar een object
te kijken en het scharnierpunt
in het midden van de kijker
zover te buigen dat de twee
ronde beeldvelden als het ware
‘samensmelten’.

De oculairen zijn in- en uit te draaien
om de afstand tussen uw oog en de
lens in te stellen. Indien u met uw
bril observeert, moeten de oculairen
helemaal ingedraaid zijn (met de klok
mee). Bij observatie zonder bril dienen
de oculairen te zijn uitgedraaid (tegen
de klok in). Afhankelijk van de diepte
van uw oogkassen kan het nodig zijn
om de oculairen iets in te draaien om zo
een volledig rond beeld te verkrijgen,
zonder storende zwarte randen.

Nu hebt u de dioptrie-correctie uitgevoerd en afgestemd op uw
persoonlijke oogafwijking. Let op: indien u met uw bril door de
verrekijker wilt kijken dan hoeft u de stappen II en III niet uit te
voeren. Immers, uw bril corrigeert uw oogafwijking al.

Scherpstellen van het beeld
Door het centrale scherpstelwiel(4) te verdraaien kunt u een
scherp beeld realiseren vanaf de kortst instelbare afstand tot
oneindig.

