Felhasználói útmutató

D125 éjjellátó monokulár 4x52 (F80)

D125 éjjellátó monokulár 1x20 (F26)

D221Pro éjjellátó binokulár

Fontos figyelmeztetések
*
*
*
*
*
*
*
*

Olvassa el a használati útmutatót a használatbavétel elõtt.
Ne használja a mûszert napfényben a védõkupapkok nélkül, ez károsíthatja a mûszert.
Ne fordítsa erõs fényforrások felé (még éjszaka, sötétben sem).
Kerülje a beérkezõ fény túlzott erõsítését.
Ügyeljen rá, hogy a mûszert ne érje víz.
Ne szerelje szét az eszközt (az eszköz szétszerelése a garancia elvesztését jelenti).
Bármiféle probléma esetén forduljon a forgalmazóhoz.
Használjon enyén nedves ruhát a mûszer házának tisztításához, és speciális optikatisztító készletet
a lencsefelületek tisztításához.
* Mindig kezelje a mûszert megfelelõ óvatossággal, kerülje az erõs ütõdéseket, port és törmeléket.
* Amennyiben az eszköz mégsem mûködik megfelelõen, ellenõrizze a következõ táblázatot.

Hibajelenség

Megoldás

Nincs kép

Ellenõrizze, hogy az eszköz bekapcsolt állapotban van-e.
Ellenõrizze, hogy a lencsevédõ kupak nem maradt-e fent.
Cserélje ki az elemeket.

Sötét a kép

Cserélje ki az elemeket.
Túlságosan alacsony a környezet fényessége, válasszon
magasabb háttérfényességû környezetet.

Fekete foltok jelennek meg

Ez minden éjjellátó készülék esetén jelentkezhet, normális jelenség.

A használat lépései
Elemek behelyezése
Távolítsa el az elemfedelet
Helyezze be az új elemeket (a pozitív pólus befelé néz)
Csavarja vissza az elemfedelet.
Figyelmeztetés! Napfényben bizonyosodjon meg róla, hogy a lencse védõkupaja a helyén van.
Kapcsolja be az eszközt
Takarja le a fényérzékelõ szenzort
Állítsa be az élességet
Kapcsolja be az infravörös keresõfényt a megfelelõ gomb lenyomásával
Kapcsolja ki az eszközt.
Különbözõ nagyítások eléréséhez csavarja le a lencsét az óramutató járásával ellentétes irányban,
majd csavarja vissza a kiválasztott új lencsét (külön rendelhetõ) az óramutató járásával megegyezõ
irányba haladva. Ügyeljen rá, hogy a lencsék cseréje alatt az eszköz kikapcsolt állapotban legyen.

Garancia
A termék mentes a garancia periódusa alatt fellépõ, az alkalmazott anyagokból vagy a gyártás során
keletkezett hibáktól. Amennyiben a mûszer hibásnak bizonyul a garancia idõtartama alatt, a kereskedõ
a készüléket megjavíttatja, vagy hasonló tudású termékre cseréli.
A garancia idõtartama 1 év, amely a vásárlás idõpontjától kezdõdik.
A garancia nem érvényesíthetõ olyan termékekre, amelyeken a sorozatszámot megváltoztatták, vagy
eltávolították. Balesetbõl, helytelen használatból, házilagosan elvégzett módosításokból, nem
megfelelõ kiegészítõk használatából, illetve természeti csapásból adódó sérülésre, helytelen
mûködésre a garancia nem vonatkozik.
A garancia nem terjed ki a rendeltetésszerû használat során keletkezõ természetes kopásra,
elhasználódásra.
Technikai adatok
Lencse
Nagyítás
Látómezõ (fok)
Fókusz közelpont (m)
Dioptriakorrekció
Észlelési távolság (m)
(holdfénynél, negyed fázisnál)
Tápellátás
Elemek élettartama
Méretek (mm)
Tömeg (kg)
Jelerõsítõ

D125 F26
F26
1x
40
0,25

D125 F80
F80
4x
12
5
+/- 4D

D221Pro
F80/1,6
3,6x
12
5

<100
240
320
3V (2x LR1)
3V (1x CR123)
36 óra (infravörös üzemmód kikapcsolva)
136x47x70
204x58x74
199x164x68
0,3
0,49
1,1
I. generációs

Általános jellemzõk
Az éjjellátó készülékek egy vagy két monokuláris egységekbõl állnak, amelyek belsejében
nagyfeszültségû alkatrészek találhatók, illetve az 1. generációs erõsítõcsövek.
A D211Pro készülék védõrendszerrel rendelkezik, amely megóvja a belsõ részeket a túlzott fény káros
hatásaitól.
Az éjjellátó berendezések cserélhetõ lencsékkel rendelkeznek, amelyek segítségével eltérõ nagyítást
érhet el (a további objektívlencsék nem részei az alapcsomagnak, külön rendelhetõk).
Fejmaszk használata (D211Pro és D126 F26 modellek)
Felszerelés
Készítse elõ az éjjellátó készüléket
Távolítsa el a dugaszokat
Csavarozza fel a tartót a készülék testére
Lazítsa meg a fejmaszkhoz rögzítõ csavarokat és csatlakoztassa a berendezést a fejmaszk
csaltakozójához. Vegye fel a maszkot, és állítsa be a szíjakat. A kar használatával állítsa az éjjellátót
kényelmesen használható helyzetbe, és szorítsa meg a rögzítõcsavarokat.
Nyomja meg a gombot a készülék felcsapásához és visszahajtásához.

1. Monokuláris egységek
2. Okulárok
3. Élességállító gyûrûk az okulárokon
4. Objektívlencsék
5. Az objektívek fókuszálógyûrûi
6. Infravörös keresõfény
7. Bekapcsológomb
8. Elemtartó fedele
9. Objektívek védõsapkái
10. A védõrendszer érzékelõje
11. Infravörös keresõfény bekapcsológomb

1. ábra (D221Pro)

1. A monokulár tubusa
2. Elemtartó fedele
3. Objektívlencse
4. Bekapcsológomb
5. Okulár élességállító
6. Objektív élességállító
7. Infravörös keresõfény élességállító
8. Védõdugaszok
9. Csuklópánt
10. Infravörös keresõfény bekapcsológomb
11. Bekapcsolásjelzõ
12. Fényérzékelõ szenzor

2. ábra (monokuláris egység , D125)

1. Monokulár
2. Rögzítõtalp
3. Rögzítõcsavarok (2 db)
4. Felcsapó gomb
5. Horizontális állítás rögzítõ csavarja
6. Rögzítõcsavar

3. ábra (monokuláris egység , D125)

