
AFSTANDSMÅLING

Afstandsmåling med kompas med indbyggede 
afstandsmåler i synsfeltet.

1. Juster først venstre okular indtil skala og kompas 
står skarpt.

2. Når man bruger skalaen, må man på forhånd kende 
objektets størrelse for at måle afstanden. Omvendt 
kender man afstanden til objektet, kan man aflæse 
objektets størrelse.

3. Måleskalaen har deling horisontalt og vertikalt på 
10 mil (1 hel deling svarere til 10 meter på 1000 
meters afstand).

II. SÅDAN VEDLIGEHOLDES DIN KIKKERT:
 
 A. Behold obektivdækslerne (som medfølger din 
     kikkert) på linserne, når kikkerten ikke anvendes.

 B. Anvend den medfølgende linseklud eller en  
     LensPen, ved aftørring af linserne.

 C. Tilfør kluden en eller to dråber isopropylalkohol, 
     for at fjerne eventuel resterende snavs og pletter.

 D. Opbevar din kikkert fugt-frit.

 E. Øjenkopperne i gummi holdes smidige med ren
     silikone-olie, som pensles på overfladen. Undgå
     olie på linserne.

 N.B. bemærk at gummiarmerede kikkerter med tiden 
 får en patina, d.v.s. at håndens mælkesyrefedt med 
 tiden giver en mørk og naturlig beskyttende hinde.

III. MEGET VIGTIGT:

 Forsøg aldrig at rengøre kikkerten indvendigt eller at
 skille kikkerten ad.



BETJENINGSVEJLEDNING TIL KIKKERT

I. SÅDAN ANVENDES DIN KIKKERT:

A. IDP-JUSTERING

 Indstil pupilafstanden ved at holde på huset, og 
 bøje det indtil du kan se en cirkel i synsfeltet. 
 Opsætningen til dine øjne, vil indikeres på IDP 
 skalaen.
 (Bemærk denne skalaopsætning til senere brug)

B. FOKUS

 1. Luk dit højre øje, og sigt på et objekt med dit 
     venstre øje. Fokusér kikkerten ved at rotere 
     fokuseringshjulet midten, indtil billedet er skarpt 
     og klart.

 2. Åbn dit højre øje, og luk dit venstre øje. Rotér 
     det højre okular indtil objektet, der er sigtet på, 
     er skarpt og klart. 
     (Bemærk opsætningen af diopterskalaen til
     senere brug)

 3. Begge sider (øjne), er nu i fokus, og du skal nu 
     kunne bruge fokuseringshjulet i midten til at 
     fokusere på andre objekter.

C. GUMMI ØJENKOPPER DER KAN FOLDES 

 Fold ned for brug med briller og fold op for brug 
 uden briller. De giver komfort og fremmer bekvem-
 meligheden ved at observere.

FOR MÅLING AF AFSTAND:

Objektets størrelse er kendt på forhånd

Afstand = størrelsen af objektet divideret med 
skalaaflæsningen og multipliceret med 1000

Eksempel: Objektets størrelse 10 meter
  Skalaaflæsning  20 mil
  
  Afstand: 10x1000/20 = 500 meter

FOR MÅLING AF OBJEKTSTØRRELSE:
 
Objektets afstand er kendt på forhånd

Objektstørrelse = afstand multipliceret med skalaaflæsning 
og divideret med 1000

Eksempel: Afstand  500 meter
  Skalaaflæsning 20 mil
  
  Objektstørrelse: 500x20/1000 = 10 meter

ADVARSEL!
Betragtning af solen kan forårsage permanente 

øjenskader. Kig aldrig på solen med denne kikkert, ej 
heller med det blotte øje.


