
P554                      8x21 BINOCULARS 

PRPRODUCTBESCHRIJVING 

 

a. Centrale focus 

b. IPD-schaal 

c. Rubber neerklapbare oogschelpen 

d. Zoomknop 

 

HOE GEBRUIKT U UW VERREKIJKER 
 

Instelling van de interpupilaire afstand (IPD) 

Stel de interpupilaire afstand in door de body vast te pakken en te buigen tot u één beeldcirkel kunt zien. 

Opmerking: Uw verrekijker heeft een IPD-schaalverdeling. De instelling voor uw ogen wordt 

aangegeven op de IPD-schaal. (Noteer de instelling voor later gebruik). 

 

FOCUSEREN (Verrekijker met instelbaar FOCUS) 
 
1. Sluit uw rechteroog en bekijk een object met uw linkeroog. Stel de verrekijker scherp door aan 

het middelste scherpstelwieltje te draaien totdat het beeld scherp en helder is. 

2. Open uw rechteroog en sluit uw linkeroog. Draai aan het rechter oculair tot het waargenomen 
object scherp en helder is. (Noteer de instelling van de dioptrieschaal voor later gebruik). 

3. Beide kanten (ogen) zijn nu scherpgesteld en u hoeft alleen het middelste scherpstelwieltje te 
gebruiken om scherp te stellen op andere voorwerpen. 
 

RUBBEREN NEERKLAPBARE OOGSCHELPEN 

Inklapbaar voor gebruik met bril en opklapbaar voor gebruik zonder bril. Ze bieden comfort en 
bevorderen het kijkgemak. 
 

TECHNISCHE GEGEVENS 

 Vergroting: 8x 

 Diameter objectief: 21mm 

 Gezichtsveld: 131m/1000m 
 

REINIGING EN ONDERHOUD 

A. Om de lenzen schoon te maken, gebruikt u het lensdoekje dat bij de verrekijker wordt geleverd, of 
een zachte pluisvrije doek. 

B. Voeg een of twee druppels isopropylalcohol toe aan het doekje om eventueel achtergebleven vuil 
of vlekken te verwijderen. 

C. Bewaar uw verrekijker op een vochtvrije plaats. 
 

ZEER BELANGRIJK 

 Probeer nooit uw verrekijker van binnen uit te demonteren of uit elkaar te halen. 

 LET OP! Het kijken naar de zon kan blijvend oogletsel veroorzaken. Kijk niet naar de zon met 
de verrekijker of zelfs met het blote oog. 
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