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LEVENHUK NELSON -KIIKARIT

A Kiikarin runko

B Objektiivin linssit

C Okulaarit

D Tarkennus / diopterin säätörengas

E Kompassin kotelo

F Kompassin valokytkin (7x50: ei näkyvissä kuvassa)

G Paristokotelo (8x30: ei näkyvissä kuvassa)

H Jalustan kiinnityksen suoja

I Hihnan kiinnityspiste (ei näkyvissä kuvassa)

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

Levenhuk Nelson –sarjan kiikarit ovat luotettavia ja kestäviä ja ne soveltuvat ihmisille, jotka liikkuvat
paljon erityisesti vesistöjen läheisyydessä tai äärimmäisissä sääolosuhteissa.  Vankkarakenteinen
kiikarin runko suojaa optista järjestelmää iskuilta ja kosteudelta. Se kestää huonoja sääolosuhteita,
sadetta ja meren aaltojen roiskeita.  Ominaisuudet:

- Korkealuokkainen Porro-prismat valmistettu pinnoitetusta optisesta Bak-4-lasista
- Vedenpitävät suojakuoret (IPX7), josta saa täydellisen pitävän otteen
- Pehmeät, kumiset silmäkupit
- Erilliset tarkennus ja diopterin säädöt kummallekin silmälle
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- Sisäänrakennettu, LED-valaistu kompassi
- Etsimessä mitta-asteikko, jolla voi mitata havaittavien kohteiden kokoa tai etäisyyttä
- Sovitettavissa jalustaan (ostettava erikseen)

Myyntipakkauksen sisältö: kiikarit, pölysuojat okulaareille ja objektiivin linsseille, hihna, suojapussi,
optiikan puhdistusliina, käyttöohje ja takuu.

TARKENNUS JA DIOPTERISÄÄTÖ

Vasemman silmäsi näkökyky saattaa erota oikean silmän näkökyvystä ja siksi sinun täytyy ehkä säätää
tarkennus ja diopteriasetus kuvan tarkentamiseksi. Tyypillisesti veneilykäyttöön suunnitelluissa
kiikareissa tarkennus tehdään erikseen kummallekin linssille.
Tarkennuksen vaiheet:

- Aseta oikean ja vasemman silmäosa nollaan.
- - Katso kiikareiden läpi n. 100 metrin päässä olevaa kohdetta.
- Sulje oikea silmäsi ja pyöritä vasenta tarkennusrengasta kunnes näkymä on tarkennettu

vasemmalle silmälle; tee sitten sama vasemmalle silmälle.

Nyt kiikari on tarkennettu näkökyvyllesi sopivaksi. Huomaa myös diopterin säätö.

SILMÄVÄLIN SÄÄTÖ

Katso kiikarien silmäkappaleiden läpi kummallakin silmällä. Säätääksesi silmäväliä, vaihda kiikarin

vasemman ja oikean puolisen osan välistä kulmaa (suhteessa keskiakseliin), kunnes kahden linssin

tuottama kuva yhdistyy yhdeksi ympyräksi. Muista asetus myöhempää käyttöä varten.

SILMÄKUPPIEN KÄYTTÖ
Suosittelemme säätämään okulaarit alimpaan asentoon käyttäessäsi kiikareita silmälasien kanssa. Kun
kiikareita käytetään ilman silmälaseja, säädä okulaarit yläasentoon.
Älä paina silmäosia liikaa, sillä se voi vaurioittaa niitä.

KOMPASSIN KÄYTTÖ

Nämä kiikarit 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).

Versio 1.0 / PP

3



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 kiikareita yhdessä kartan ja asteikon kanssa voit tarkentaa sijaintisi.

Esimerkki. Veneellä liikkuessasi nuoli osoittaa kulkusuuntasi (kuva 1).

Kuvassa 2, lukemalla kompassi kiikarista, 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°).

KOMPASSIN VALO

Kun käytät kiikaria pimeässä, voit asettaa kompassin valon päälle painamalla kevyesti kiikarin

alapuolella olevaa valokytkintä. Valo pysyy päällä niin kauan kuin kytkintä painetaan. Valo saa virran

kahdesta paristosta. Jos valo alkaa himmentyä, on aika vaihtaa paristot. Poista tällöin muovinen

pariston suojakansi nostamalla sitä varovasti. Avaa paristokotelo kiertämällä sitä kolikolla ja vaihda

tilalle uudet paristot. Tarkasta, että laitat paristot oikein päin.

ETÄISYYSMITTARIN KÄYTTÖ

Käyttääksesi etäisyysmittarin asteikkoa sinun täytyy tietää joko kohteen koko tai etäisyys.
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Kuva 4

Kuva 5

1) Levenhuk Nelson 7x50 -malli

Nelson 7x50:ssä on kolme samankeskistä säätöpyörää, jotka sijaitsevat objektiiviputkessa. Sisin rengas

esittää etsimen skaalaa. Uloin rengas näyttää etäisyyden. Keskimmäisestä voi tarkastaa kohteen koon.

Pyöritä pyöritettävää rengasta ja pysäytä kun nuoli osoittaa numeroa etsimessä. Jos tiedät kohteen

koon entuudestaan, etsi kohteen kokoa vastaava numero. Ulomman renkaan numero näyttää

etäisyyden kohteeseen. Jos tiedät etäisyyden, niin etsi etäisyyttä vastaava numero. Tällöin kohteen koko

näkyy keskirenkaassa.

Esimerkki: Saadaksesi selville kohteen etäisyyden sinun täytyy ensiksi tietää sen koko (korkeus). Katso

kohdetta ja mittaa kuvan korkeus mitta-asteikolla. Rakennuksen korkeus on 3.9 (kuva 4). Pyöritä

asteikkorengasta, kunnes valkoinen merkki osoittaa ylemmällä asteikolla 3.9 (kuva 5). Alempi asteikko

renkaalla osoittaa kohteen koon. Tässä numero 12 (B, kuva 5) ilmaisee tornin tunnetun korkeuden ja se

on täsmälleen numeron 400 (C, kuva 5) kohdalla etäisyysasteikolla. Siten etäisyys rakennukseen on 400

metriä.
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Kun tiedät etäisyyden kohteeseen, voit määrittää sen koon (korkeuden).

Esimerkki: Rakennus on 300 metrin päässä sinusta. Katso sitä ja mittaa kuvan korkeus mitta-asteikolla.

Se on 3.9 pystyasteikolla. Käännä asteikkorengasta, kunnes valkoinen kolmio osoittaa ylemmällä

asteikolla 3.9. Etäisyysasteikon kohdalla “300” on numero 9 kokoasteikolla. Rakennuksen korkeus on

siten 9 metriä.

2) Levenhuk Nelson 8x30 -malli

Nelson 8x30-mallissa voit käyttää laskentakaavoja 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 51 cm, etsimen lukema on 1,7 yksikköä. Laske etäisyys

kohteeseen:

100 x 51 / 1,7 = 3 000 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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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

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 kiikaria veteen. Suojele kiikaria 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 kiikareita 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 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.
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Lisätietoa takuusta sivulla levenhuk.com/warranty. Jos tarvitset apua tuotteeseen tai takuuseen

liittyen, ota yhteyttä paikalliseen Levenhuk-edustajaan.
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