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LEVENHUK NELSON MONOKULAARIT

A Silmäosa

B Kompassi

C Tarkennus / diopterin säätörengas

D Objektiivin linssit

E Hihnan kiinnityspiste

Huomautus! Älä koskaan katso suoraan Aurinkoa kohti tällä laitteella, koska se voi aiheuttaa
silmille pysyvää vahinkoa ja jopa sokeutumisen.

Levenhuk Nelson –sarjan monokulaarit ovat luotettavia ja kestäviä ja ne soveltuvat ihmisille, jotka
liikkuvat paljon erityisesti vesistöjen läheisyydessä tai äärimmäisissä sääolosuhteissa.
Tukevarakenteinen monokulaarin runko suojaa monokulaarin optiikkaa iskuilta ja kosteudelta. Se kestää
huonoja sääolosuhteita, sadetta ja meren aaltojen roiskeita.

Ominaisuudet:

- Kevyt ja pienikokoinen
- Täysin monikerrospinnoitettu optiikka, valmistettu Bak-4-lasista
- Vedenpitävä suojakuori (IPX7)
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- Nopea ja tarkkaa diopterin säätlö
- Miellyttävän tuntuiset silmäkupit
- Sisäänrakennettu kompassi
- Etsimessä mitta-asteikko, jolla voi mitata havaittavien kohteiden kokoa tai etäisyyttä

Myyntipakkauksen sisältö: monokulaari, pölysuoja objektiivin linsseille, hihna, suojapussi, optiikan
puhdistusliina, käyttöohje ja takuu.

TARKENNUS JA DIOPTERISÄÄTÖ

Noudata seuraavia ohjeita säätääksesi monokulaarin tarkennuksen ja diopteriasetuksen:

- Aseta tarkennus-/diopterinsäätöpyörä alkuasentoo (valkoinen merkki pyörässä tulisi olla

kohdassa “0”).

- Katso monokulaarin läpi n. 100 metrin päässä olevaa kohdetta.
- Tarkenna näkymä kääntämällä tarkennuspyörää vasemmalle tai oikealle.

Suorita tarkennus uudestaan aika ajoin.

SILMÄKUPIN KÄYTTÖ
Suosittelemme säätämään okulaarin alimpaan asentoon käyttäessäsi monokulaaria silmälasien kanssa.
Silmäkuppi säädetään kääntämällä sitä vasemmalle tai oikealle.
Älä paina silmäkuppeja liikaa, sillä tarpeeton niihin kodistuva voima voi vaurioittaa niitä.

KOMPASSIN KÄYTTÖ

Tämä monokulaari on varustettu suuntakompassilla. Katsoessasi okulaarien sisälle näet asteikon

(350...360) näkökentän alaosassa. Kompassi näyttää suunnan asteina, jossa pohjoinen on 360°, itä 90°,

etelä 180° ja länsi 270°.  Yksi mitta-asteikon viiva on 1°. Esimerkki: jos 360 on täysin asteikon keskellä,

katsot suoraan pohjoiseen (jos 180, katsot etelään).

Huom: Suuntakompassin osoittama pohjoinen on “magneettinen pohjoinen”, joka on eri kuin

“todellinen pohjoinen”. Todellinen pohjoinen on sama riippumatta sijainnistasi maapallolla.

Magneettinen pohjoinen vaihtelee sijaintisi mukaan.

Käyttämällä monokulaaria yhdessä kartan ja asteikon kanssa voit tarkentaa sijaintisi.

Esimerkki. Veneellä liikkuessasi nuoli osoittaa kulkusuuntasi (kuva 1).
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Kuvassa 2, lukemalla kompassi monokulaarista, saat tuloksen 190° veneestä poijulle. (Vastakkainen

suunta on 190°-180°=10° poijulta veneelle.) Saadaksesi selville tarkan paikkasi tarvitset toisen

referenssin. Kuvassa 3, käyttäen majakkaa toisena referenssinä, suunta majakalta veneeseen on 120°

(300°-180°=120°) ja majakalle (10°).

ETÄISYYSMITTARIN KÄYTTÖ

Käyttääksesi etäisyysmittarin asteikkoa sinun täytyy tietää joko kohteen koko tai etäisyys.

Käytä seuraavia kaavoja laskeaksesi etäisyyden kohteeseen (tietäessäsi sen koon) tai kohteen koon

(tietäessäsi sen etäisyyden).

Kun tiedät kohteen koon (senttimetreinä), voit laskea etäisyyden kohteeseen (metreinä):

Etäisyys = 100 x koko / etsimen lukema

Esimerkki: Kohteen koko (tunnettu) on

81 cm, etsimen lukema on 2,4 yksikköä. Laske etäisyys kohteeseen:

100 x 81 / 2,4 = 3 375 m.

Kun tiedät kohteen etäisyyden, voit laskea sen koon (korkeuden):

Koko = etäisyys x etsimen lukema / 100

Esimerkki: Etäisyys (tunnettu) on 3 000 m, etsimen lukema on 1,7 yksikköä. Etäisyys kohteeseen on:

3 000 x 1,7 / 100 = 51 cm
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TEKNISET ARVOT

Valmistaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia tuoteperheeseen ilman ennakkoilmoitusta.

HOITO JA YLLÄPITO

Älä koskaan, missään olosuhteissa, katso suoraan Aurinkoa kohti tämän laitteen läpi ilman erityistä

suodinta, tai katso mitään muuta kirkasta valonlähdettä tai laseria, koska tämä voi aiheuttaa PYSYVIÄ

VAMMOJA SILMÄÄN ja johtaa SOKEUTUMISEEN.

Tee tarvittavat esivalmistelut käyttäessäsi tätä laitetta lasten tai sellaisten henkilöiden kanssa, jotka

eivät täysin ymmärrä näitä ohjeita. Älä yritä purkaa laitetta itse minkään syyn takia. Korjaus- ja

puhdistustyöt tulee teettää laitteen huollossa. Suojaa laitetta äkillisiltä iskuilta ja suurilta mekaanisilta

voimilta. Älä kosketa optisia pintoja sormillasi. Optiikan puhdistamiseen voi käyttää pehmeää

nenäliinaa tai puhdistusliinaa, joka on kostutettu joko eetterillä tai puhtaalla alkoholilla. Suosittelemme

käyttämään ainoastaan erityisiä optiikan puhdistusnesteitä. Älä käytä mitään syövyttävää tai
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asetonipohjaista nestettä linssien puhdistamiseen. Hankaavat partikkelit, kuten hiekka, tulisi puhaltaa

tai harjata pehmeällä harjalla linssiltä pois pyyhkimisen sijaan.

Älä käytä ylimääräistä voimaa säätäessäsi tarkennusta. Älä upota monokulaaria veteen. Suojele

monokulaaria iskuilta ja liialliselta mekaaniselta rasitukselta. Säilytä laitetta kuivassa, viileässä paikassa,

jossa ei ole vaarallisia happoja tai muita kemikaaleja, kaukana lämmittimistä, avoimesta tulesta ja

muista korkean lämpötilan lähteistä.

Älä käytä monokulaaria pitkiä aikoja suorassa auringonpaisteessa tai jätä sitä pitkäksi aikaa suoran

auringonpaisteen alle. Säilytä laitetta aina suojakotelossa. Suosittelemme pitämään suojakotelon sisällä

pakkauksen mukana tulevaa silikageeliä kosteuden sitomiseksi. Pitkän säilytyksen aikana

kumipinnoituksen päälle voi ilmaantua ohut, valkoinen kerros. Voit pyyhkiä sen pois puhtaalla

nenäliinalla.

LEVENHUK KANSAINVÄLINEN ELINIKÄINEN TAKUU

Kaikilla Levenhukin monokulaareilla, kaukoputkilla, mikroskoopeilla, kiikareilla ja muilla optisilla

laitteilla poislukien tarvikkeet, on elinikäinen takuu materiaalien ja kokoonpanotyön puutteiden osalta.

Elinikäinen takuu on voimassa tuotteen eliniän ajan markkinoilla. Kaikilla Levenhuk-tarvikkeilla on 6

kuukauden takuu myyntihetkestä alkaen materiaalien ja kokoonpanotyön osalta. Levenhuk korjaa tai

vaihtaa tällaisen tuotteen tai tuotteen osan, jonka Levenhuk on tutkimuksissaan havainnut vialliseksi

valmistusmateriaalien tai kokoonpanotyön osalta. Takuukorjauksen tai tuotteen vaihdon ehtona on

tuotteen palautus Levenhukille ostokuitin tai muun Levenhukille kelpaavan ostotodistuksen kanssa.

Tämä takuu ei kata kuluvia osia, kuten lamppuja (sähköinen, LED, halogeeni, energiansäästö ja muut

tyypit), pattereita / akkuja (uudelleenladattavat ja kertakäyttöiset), sähköisiä kulutustarvikkeita jne.

Lisätietoa takuusta sivulla levenhuk.com/warranty. Jos tarvitset apua tuotteeseen tai takuuseen

liittyen, ota yhteyttä paikalliseen Levenhuk-edustajaan.
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