Handkikare 8X42 HD

Gratulera till ditt val av kikare! Handkikare 8x42 HD har Schmidt–
Pechan prismor som slipats och kollimerats till perfektion i det
vridstyva magnesiumchassit, vilket ger en bildskärpa som kan mäta
sig med de allra bästa.
Flerlagers (dielektrisk) antireflexytbehandling på varje lins (FMC)
tillsammans med väl tilltagna 42 mm objektiv säkerställer mycket
skarp bild även under svåra ljusförhållanden.

Specifikation:
•

Prismatyp: Schmidt-Pechan takkant

•

Linser: högdensitet N-BaK 4

•

Ytbehandling (Coating): Flerlagers (dielektrisk)
antireflexytbehandling på varje lins (FMC)

•

Kvävgasfylld

•

Förstoring: 8 x

•

Objektiv: 42mm

•

Utgångspupill: 5,3

•

Synfält på 1000m: 122m

•

Närgräns: 2,5m

•

Ögonavstånd: 17mm

•

Skymningsfaktor: 18,3

•

Fokus Typ: Center

•

Väderskydd: Vatten- & Imtät

•

Vikt: 690 gram

gång, därefter sker inställningen enbart med fokusreglaget
[#3]

Inställning av kikaren
För att utnyttja kikaren på bästa sätt följ dessa enkla steg (respektive
åtgärd är även tydligt numrerad i bilden):

Vård
•
•

•
1. Vrid ut okularsnäckorna [#1] (dessa skall alltid vara
inskruvade under transport). Vid användande med glasögon
uppnås bästa resultat med okularsnäckorna inskruvade
2. 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 [#2]
3. Blunda med höger öga och fokusera ett föremål på ca 100
meter med vänster öga, vrid på fokusreglaget [#3] tills en
klar bild framträder
4. Blunda med vänster öga och fokusera samma föremål med
höger öga. Om det behövs justera höger okularring [#4] tills
bilden blir skarp. Denna justering behöver enbart göras en

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” fungerar ofta
väl så bra som ”optikborstar”, till ett lägre pris.)

Vid svårare smutsfläckar kan en mer omfattande
rengöring krävas. Använd då medföljande putsduk
eller annan mjuk och luddfri trasa. Fukta ALLTID
linsen med utandningsluft eller trasan med
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

