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Centraal focus wiel 

Objectief 

Oculaires réglables Verstellbare oculairs 

P493                                                      VERREKIJKER 10 x 50 
 

GEBRUIKSAANWIJZING 
 
GEBRUIK VAN DE VERREKIJKER 
A. Aanpassing van de inter-pupil afstand 

De afstand tussen de ogen is niet voor iedereen hetzelfde. We moeten dus de afstand van de ogen 
aanpassen aan u. Om dit te doen, breng de verrekijker aan uw ogen en vouw of ontvouw de 
verrekijker om een duidelijk beeld te krijgen. 

 
B. Focus wiel 

1. Focus op een voorwerp in de verte. 
2. Verberg de lens aan de rechterhand, en draai aan het centrale focus wiel tot uw linker oog een 
scherp beeld van het object in de verte heeft. 
3. Verberg de lens aan de linkerhand, en draai aan het centrale focus wiel tot uw rechter oog een 
scherp beeld van het object in de verte heeft. 
 
Let op: Pas het  focus wiel alleen aan wanneer u een vast doel heeft. 

   
 

 
4. Nu is uw  verrekijker geschikt voor uw ogen. 

 
 
C. Gebruik van gegradeerd dradenkruis 
Om het gegradeerd dradenkruis te gebruiken, dient u de grootte of de afstand tot een object te kennen. 

  
Wanneer de grootte van object bekend is, geeft het gegradeerd dradenkuis 
informatie over de afstand waarop het zich bevindt. 
Wanneer de afstand van het object bekend, geeft het gegradeerd dradenkuis 
informatie over de grootte. 
 
Draai de rechter oculair van de verrekijker tot de omvang van de afstanden in 
het centrum en de crosshair verticaal is voordat u het afleest. 
 

1. Om de afstand te meten (de hoogte van het object moet bekend zijn)  
 
= 1000m afstand in meters x hoogte van het object (m) /Afgelezen gradatie 

 
2. Om de hoogte te meten (de afstand van het object moet bekend zijn) 

 
Object lengte in meters = afstand (m) X Afgelezen gradatie / 1000m 
 
 

TECHNISCHE GEGEVENS 

 Vergroting: 10x50 

 Gezichtsveld: 56m/1000m  
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HOE DE VERREKIJKER ONDERHOUDEN? 

 Plaats de lensdoppen (die worden meegeleverd) op de lenzen als je de verrekijker niet gebruikt.  

 Gebruik voor het reinigen van de lenzen het meegeleverde doekje of een ander zacht en proper 
doekje. 

 Om vuil en vlekken te verwijderen doe je een paar druppels isopropylalcohol op het doekje. 

 Bewaar de verrekijker op een droge plaats.  
 

HEEL BELANGRIJK! 
De verrekijker NOOIT uit elkaar halen om de binnenkant te reinigen. 

 

OPGELET! 
               Door naar de zon te kijken, kun je de ogen permanent beschadigen.  

                   Dus NOOIT met deze verrekijker noch met het blote oog naar de zon kijken!  
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