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Hartelijk dank voor de aanschaf van 
dit Canon product.
De Canon 10x30 IS II en 12x36 IS III prisma verrekijkers zijn uitgerust 
met een beeld stabilisator die gebruikt maakt van een vari hoek prisma.
Lees de handleiding aandachtig door voordat u de prismakijker in 
gebruik neemt, zodat u optimaal profijt trekt van de mogelijkheden van 
deze kijker.

Kenmerken
 z Hoge kwaliteit beeld stabilisator verrekijkers voor vogels spotten, het 
bekijken van sport, theater evenementen, en ander dagelijks gebruik 
(de 10x30 IS II levert een vergroting van 10x en de 12x36 IS III levert 
een vergroting van 12x).

 z Beeldstabilisatiesysteem dat zowel met de linker als de rechter vinger 
bediend kan worden.

 z Ergonomisch ontwerp voor een gemakkelijke bediening en groot 
gebruiksgemak.

Gebruikte symbolen
Waarschuwing om een defect of beschadiging van de 
prismakijker te voorkomen.

Handige tips voor het gebruik van de prismakijker.

Toebehoren
Bij de prismakijker worden de volgende toebehoren geleverd:
Tas ....................................................... 1
Draagriem ............................................ 1
Doppen van oculairs ............................ 2
AA-formaat alkalinebatterijen .............. 2
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Voorzorgsmaatregelen voor Gebruik 
(Gelieve te lezen voor gebruik)

 z Zorg ervoor dat u dit gedeelte zorgvuldig van te voren leest voor 
correct en veilig gebruik van uw verrekijker.

 z De volgende veiligheidsaanwijzingen zijn bedoeld om letsel bij uzelf en 
anderen, alsmede schade, te voorkomen door het identificeren van 
veiligheidsinformatie voor veilig, correct gebruik van het product. Zorg 
ervoor dat u elke aanwijzing begrijpt voor het lezen van de handleiding.

 Waarschuwing
Duidt het risico van overlijden of ernstig letsel aan als 
gevolg van onjuist gebruik wanneer de informatie niet 
goed wordt nageleefd.

 Voorzichtig
Duidt het risico van verwondingen aan als gevolg van 
onjuist gebruik wanneer de informatie niet goed wordt 
nageleefd.

 Voorzichtig
Duidt het risico van fysieke schade aan als gevolg van 
onjuist gebruik wanneer de informatie niet goed wordt 
nageleefd.

 Waarschuwing (met betrekking tot de verrekijker)

1） Kijk nooit naar de zon met de verrekijker. Dit 
kan verlies van gezichtsvermogen veroorzaken.

2) Plaats de verrekijker niet onder direct zonlicht. Anders kan de lens de 
zonnestralen concentreren en een brand veroorzaken.

3) Houd de plastic zakken gebruikt voor de verpakking buiten het bereik van 
kleine kinderen omdat verstikking kan optreden bij inslikken.

4) Als de riem per ongeluk om de nek gewikkeld raakt, kan er verstikking 
optreden.

 Voorzichtig (met betrekking tot de verrekijker)
5) Plaats de verrekijker niet op een onstabiel oppervlak. Hierdoor kan de 

verrekijker vallen en dit kan resulteren in een persoonlijk letsel.
6) Gebruik de verrekijker niet wanneer u loopt. Hierdoor kunt u tegen objecten 

botsen of vallen en dit kan wederom resulteren in een persoonlijk letsel.
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 Voorzichtig (met betrekking tot de verrekijker (vervolg-))
7) Slinger de verrekijker niet rond aan de riem. Dit kan ervoor zorgen dat 

anderen geraakt worden door de verrekijker en dit kan resulteren in 
persoonlijk letsel.

8) Vingers kunnen bekneld raken bij het aanpassen van de breedte van de 
verrekijker. Wees hier bewust van wanneer de verrekijker wordt gebruikt door 
kleine kinderen.

9) Bij gebruik voor langere tijd, kunnen de rubberen oogkappen de huid rond de 
ogen irriteren. Als u vermoedt dat dit zich heeft voorgedaan, raadpleeg dan 
een arts.

Voorzichtig (met betrekking tot de verrekijker)
10) Verrekijkers zijn precisie-instrumenten. Laat niet vallen en stel niet bloot aan 

schokken. Probeer ze nooit te demonteren.
11) De verrekijkers zijn niet waterdicht. Vermijdt het blootstellen van de 

verrekijker aan regen of waterdruppels.
12) Hoge temperaturen kunnen storingen van de verrekijker veroorzaken. 

Daarom, plaats deze niet naast een verwarming of in een auto in direct 
zonlicht.

13) Vermijd opslag van de verrekijker in een laboratorium of een locatie waar 
chemicaliën aanwezig zijn, omdat deze roest en corrosie kunnen 
veroorzaken. Vermijd ook opslag in een ladekast.

14) Als de lens vies is, gebruik dan eerst een blaasborstel voor het verwijderen 
van het stof, etc., van het lensoppervlak. Gebruik dan een zacht, droog 
doekje en veeg voorzichtig over de lens zonder deze te beschadigen. 
Gebruik geen organische oplosmiddelen op het lichaam of de lenzen.

15) Het opslaan van de verrekijker op een vochtige plek kan schimmelvorming op 
de lenzen veroorzaken of het kan ervoor zorgen dat de lenzen troebel worden. 
Als de verrekijker voor een lange periode niet worden gebruikt, maak de 
lenzen en de rest van het toestel dan goed schoon en berg deze in een goed 
geventileerde droge plek op.

16) Als de verrekijker van een koude naar een warme plek gebracht wordt, dan 
kan er condens ontstaan op het oppervlak en interne delen door het 
plotselinge verschil in temperatuur. Om condensvorming te voorkomen, 
plaats de verrekijker eerst in een luchtdichte plastic zak voordat deze in een 
warme omgeving geplaatst wordt. Laat deze langzaam wennen aan de 
hogere temperaturen, en neem de verrekijker er vervolgens uit. Doe 
hetzelfde wanneer u de verrekijker van een warme omgeving naar een 
koude omgeving brengt.

Aangezien Canon een beleid voert waarin zorg voor het milieu een belangrijke 
plaats inneemt, zijn alle Canon Prismakijkers voorzien van loodvrij optisch glas.
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Voorzorgsmaatregelen voor Gebruik (Gelieve te lezen voor gebruik)

 Waarschuwing (met betrekking tot de batterijen)
1) Controleer de batterijen nauwkeurig, en bekijk ook de verpakking om de 

nominale spanning van de batterijen te controleren voor gebruik. Gebruik 
geen batterijen met een nominale spanning van 1,5 V of hoger, of batterijen 
die geen informatie over nominale spanning bevatten. Het gebruik van 
dergelijke batterijen kan resulteren in brand, rookontwikkeling of persoonlijk 
letsel.

2) In zeldzame situaties, zullen sommige AA-formaat lithium batterijen extreem 
hoge temperaturen bereiken. Voor uw veiligheid, gebruik geen AA-formaat 
lithium batterijen.

3) Probeer batterijen nooit te demonteren, laad de batterijen niet op (behalve 
Ni-MH oplaadbare batterijen), laat geen batterijen achter op een warme plek, 
zorg niet voor kortsluiting tussen de contacten, en gooi ze niet in het vuur. 
Deze acties kunnen batterijlekkage veroorzaken, ontsteking, en explosies die 
kunnen leiden tot brand of persoonlijk letsel. (Oplaadbare batterijen zijn 
batterijen die kunnen worden opgeladen en meerdere malen kunnen worden 
hergebruikt.)

4) Vervang beide batterijen altijd op hetzelfde moment. Daarnaast, gebruik geen 
batterijen van verschillende merken samen of een nieuwe batterij met een 
oude. Wanneer dit gebeurt, kan batterijlekkage worden veroorzaakt, 
ontsteking, en explosies die kunnen leiden tot brand of persoonlijk letsel. 

5) Verwijder de batterijen als de verrekijker niet wordt gebruik voor een lange 
periode of wanneer de batterijen leeg zijn. Als de batterijen erin gelaten 
worden, kan dit lekkage, storingen, corrosie of brand veroorzaken.

6) Plaats de batterijen met de + en – polen in de correcte richting. Wanneer dit 
niet wordt gedaan, kan dit batterijlekkage veroorzaken, ontsteking, en 
explosies die kunnen leiden tot brand of persoonlijk letsel.

 Voorzichtig (met betrekking tot de batterijen)
7) Als er enige vloeistof lekt vanuit de binnenkant van de batterijen en in 

aanraking komt met uw huid, zorg er dan voor dat de vloeistof er 
grondig afgewassen wordt.

8) Als de lamp niet brand, zelfs wanneer u op de knop 
afbeeldingstabilisator drukt, dan is het batterijvermogen te laag. Vervang 
de batterijen met twee nieuwe batterijen op hetzelfde moment en van 
hetzelfde merk.
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Benaming van de onderdelen
(De 12x36 IS III te zien in de illustraties.)

Objectieflenzen

Oculairs

Doppen van oculairs

Dioptriecorrectieschaal

Dioptriecorrectiering

Deksel van
batterijhouder

Controlelampje

Beeldstabilisatieknop

Scherpstelring Oogschelp

Oogje voor draagriem
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Voordat u de prismakijker in gebruik neemt

Voordat u de prismakijker in gebruik neemt
(De 12x36 IS III te zien in de illustraties.)

1 Bevestig de draagriem.
 z Controleer of er geen lus in de 
draagriem is bij de oogjes van 
de prismakijker en trek aan de 
draagriem om te controleren 
of deze stevig aan de oogjes 
vastzit.

2 Plaats de batterij.
 z Open het deksel van de 
batterijhouder en plaats de 
batterij met de + en – in de juiste 
richting, zoals aangegeven in de 
batterijhouder.

3 Kijk of het controlelampje 
oplicht.

 z Druk op de beeldstabilisatieknop 
en kijk of het controlelampje 
oplicht.

 z  Bij gebruik van batterijen, lees voorzichtig „  Waarschuwing (met 
betrekking tot de batterijen)” en „  Voorzichtig (met betrekking tot de 
batterijen)” die u kunt vinden op pagina 4 van deze handleiding.
 z Gebruik twee nieuwe batterijen van hetzelfde merk. Vervang beide 
batterijen altijd op hetzelfde moment.
 z Omdat de vormen van de batterijpolen voor AA-formaat batterijen anders 
dan alkaline batterijen* niet gestandaardiseerd is, kan het gebruik van 
een bepaald merk batterijen resulteren in contactstoring.
* Een alkalinebatterij is een primaire cel die in staat is om elektriciteit te ontladen en 

is ontworpen voor eenmalig gebruik en kan daarna weggegooid worden.
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Batterijduur (Continu gebruik)
(Gebaseerd op Canons testomstandigheden)

25°C –10°C

AA-formaat 
alkalinebatterijen* Ongeveer 9 uur Ongeveer 1 uur

* De levensduur van alkaline batterijen kan erg verschillen afhankelijk van het 
merk.

 z AA-formaat nikkel metaal hydride oplaadbare batterijen (Ni-MH) kunnen 
ook worden gebruikt.
 z Oplaadbare batterijen zijn batterijen die kunnen worden opgeladen en 
meerdere malen kunnen worden hergebruikt.

4 Stel de afstand tussen de oculairs in.

Kijk door de prismakijker en stel de afstand zo in dat het linker en rechter
beeldveld samenvallen zoals aangegeven in de bovenstaande afbeelding.

 z Bij een juiste instelling is oog-vermoeidheid bij het kijken minimaal.
 z Kijk naar een voorwerp dat ver weg is wanneer u de afstand tussen de oculairs 
aanpast.
 z Brildragers kunnen de oogschelpen naar achteren vouwen.
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Voordat u de prismakijker in gebruik neemt

5 Maak de juiste dioptrie-aanpassing.

Kijk alleen door het linker oculair en 
draai aan de scherpstelring tot u het 
voorwerp waar u naar kijkt scherp 
kunt zien.

Kijk nu alleen door het rechter 
oculair en naar hetzelfde voorwerp 
als voorheen, en draai aan de 
dioptriecorrectiering totdat u het 
voorwerp weer scherp kunt zien.

6 Voer de scherpstelling uit.

Kijk door de prismakijker en draai aan 
de scherpstelring tot het onderwerp 
scherp is.
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Gebruik van het beeldstabilisatiesysteem
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.
Het beeldstabilisatiesysteem werkt zolang u de beeldstabilisatieknop 
ingedrukt houdt. Wanneer u de knop loslaat, zal het systeem 
uitgeschakeld worden.

Het controlelampje brandt wanneer het 
beeldstabilisatiesysteem ingeschakeld 
is.

 z Bij extreme schommelingen is het mogelijk dat het 
beeldstabilisatiesysteem niet effectief is.
 z In zeldzame gevallen, kunnen afbeeldingen plotseling onregelmatig 
bewegen tijdens snelle panning, etc.
 zWanneer er geen batterijen in de prismakijker zijn, kunt u deze toch als 
een normale kijker gebruiken.
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Problemen oplossen
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.

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 zacht, 
droog doekje om het 
lensoppervlak 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 stap 4 op blz. 7).

De dioptrie is niet goed 
ingesteld.

Stel de dioptrie juist in
(zie stap 5 op blz. 8).

De prismakijker is niet 
goed scherpgesteld.

Stel het beeld scherp
(zie stap 6 op blz. 8).

Het 
beeldstabilisatiesysteem
werkt niet.

Er zijn geen batterijen 
geplaatst.

Plaats batterijen met
voldoende spanning
 (zie de stappen 2 en 3 op 
blz. 6).

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. (Lees 
nauwkeurig Item 8 van 
„Voorzichtig (met betrekking 
tot de batterijen)” dat staat 
op pagina 4.)

Wanneer de 
beeldstabilisator 
aan staat, maakt de 
verrekijker een ongewoon 
geluid wanneer deze 
hard geschud wordt.

Het batterijvermogen is 
laag.

Vervang beide batterijen 
door nieuwe.
(Lees nauwkeurig Item 
8 van „Voorzichtig (met 
betrekking tot de batterijen)” 
dat staat op pagina 4.)
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Belangrijkste technische gegevens
10x30 IS II 12x36 IS III

Type Prismakijker
Vergrotingsfactor 10x 12x
Effectieve doorsnede van 
objectieflens 30 mm 36 mm

Reëele beeldhoek 6° 5°
Schijnbare beeldhoek 55,3° (berekend op basis van ISO 14132-1:2002)

Beeldveld op 1000 meter 105 meter 87 meter
Doorsnede uittredepupil 3 mm
Oogafstand 14,5 mm
Scherpstelbereik Ca. 4,2 meter - oneindig Ca. 6 meter - oneindig

Beeldstabilisatiesysteem optische compensatie door prisma’s met variabele 
hoek

Correctiehoek ±1° ±0,8°
Batterijcontrole Indicatielampje (LED) gaat branden

Vermogen

2 AA-formaat alkaline batterijen (primaire cellen*1)
(AA-formaat nikkel metaal hydride secundaire 
cellen*2 (Ni-MH) kunnen ook worden gebruikt.)
*1: Een primaire cel is een type batterij dat alleen in staat is 

tot elektrische ontlading en ontworpen is voor eenmalig 
gebruik en daarna weggegooid te worden.

*2: Een secundaire cel is een type batterij dat opgeladen 
kan worden en meerdere malen kan worden hergebruikt.

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

Afmetingen (B x H x D) 127 x 150 x 70 mm 127 x 174 x 70 mm
Gewicht (zonder batterijen) Ca. 600 gram Ca. 660 gram

* Wijzigingen in technische gegevens voorbehouden.
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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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