Jaktkikare Raptor HD II
8X30 & 7X50

Gratulera till ditt val av kikare! Jaktkikarna i serien Raptor HD
II (8X30 & 7X50) är kompromisslösa handkikare av högsta
klass. De utgör våra referenskikare eftersom de har den
skarpaste bild och bästa ljustransmission vi sett, oberoende
av pris.

Varning
•

Läs denna manual, använd sunt förnuft och kontakta oss på
jaktkit.com om det uppstår frågor, det kommer man långt
med

•

Låt bli de stora skruvar som är synliga på främst Raptor
7X50. De är relaterade till kikarens kvävgassystem och ska
lämnas orörda för att bevara kikarens vattentäthet.

•

Våra kikare behöver inga batterier och har därför inga
batterifack, så låt bli skruvarna enligt ovan

•

Linserna är kikarnas känsligaste del så skydda dessa med
omsorg, använd inga andra kemikalier eller
rengöringsmetoder än vad som beskrivs i avsnittet vård

Inställning av kikaren
För att utnyttja kikaren på bästa sätt följ dessa enkla steg:

2. Blunda med vänster öga och fokusera ett föremål på ca 100
meter med höger öga, om det behövs vrid på fokusreglaget
[#2] tills en klar bild framträder
3. Blunda med höger öga och fokusera samma föremål med
vänster öga. Om det behövs justera vänster okularring [#3]
tills bilden blir skarp.
Raptor HD II serien är utrustad med kalibrerad autofokus vilket
innebär att steg 2 och 3 enbart behöver göras en gång för att få full
skärpa från 20 meter till oändligheten. Detta förenklar framtida
användande väsentligt, inte minst under svåra ljusförhållanden när
det annars kan vara svårt att veta om fokus är rätt inställt.

1. Ställ avstånd mellan ögonen genom att öppna upp kikaren
fullt och sedan långsamt föra ihop den tills en rund
gemensam bild skapas för båda ögonen [#1]

Vård
•

Använd alltid linsskydden när kikaren inte används
för aktiv spaning. (Detta är den enklaste åtgärden för
att behålla kikarens höga optiska kvalitet)

•

Damm och partiklar avlägsnas enklast med en mycket
mjuk borste. (Typiska ”Sminkborstar” är ofta
billigare än ”optikborstar” men fungerar lika bra)

•

Vid svårare smutsfläckar kan en mer omfattande
rengöring krävas. Använd då luddfri trasa. Fukta
ALLTID linsen med utandningsluft eller trasan med
kalkfritt vatten eller isopropanol. Att torka med torr
trasa eller att torka med tryck ökar risken för repor.

Support
Denna produkt har minst 2 års produktgaranti, se våra köpvillkor för
ytterligare detaljer.
Kontakta oss gärna om problem eller frågor uppstår. Du är alltid
välkommen. www.jaktkit.com

