
NÁVOD K POU�ITÍ
Adaptér pro digitální fotokamery

Rozmìry, mm:
Hmotnost, kg:
Maximální zatí�ení, kg

180x68x45
0,18
1,0

Adaptér pro digitální fotokamery je urèen k fotografování digitální fotokamerou pøes
monokulár Yukon 100x. Pro efektivní pou�ití fotokamera vybavena LCD monitorem.
Výborné optické vlastnosti monokuláru ve spojení s fotoadaptérem umo�òují jejich
pou�ití pøi amatérském fotografování pøírody, pøedstavení, koncertù, sportovních zápasù.

musí být

1.  Vytoète okulár (6) monokuláru Yukon 100x. Závitem vlo�te okulár do otvoru (2) adaptéru.
Takto zašroubujte okulár zpìt, èim� pøipojíte adaptér k monokuláru Yukon 100x.

2.  Šroubem (1) upevìite fotokameru k adaptéru.
3.  Monokulár s pøipojeným adaptérem a  fotokamerou upevnìte na stativ.
4.  Poèáteèní nastavení se doporuèuje provádìt pøi zvìtšení 25x a velkém objektivu

monokuláru.
5.  Šrouby (1),(3) a rukojeti (4),(5) nastavte správnou polohu fotokamery: objektiv

fotokamery musí byt dobøe vycentrován s okulárem monokuláru, vzdálenost objektivu od
okuláru musí být cca 4mm. V závislosti na parametrech objektivu a rozmìrech snímaèe
fotokamery na její LCD  monitoru se mù�e objevit pozorovaný obraz v kruhovém tvaru.
Je to normální. Pøi správném vycentrování kruh  umístìn v centru a mít ostrý,
hladký okraj. Obraz  nesmí mít tmavé nebo svìtlé fleky a musí být rovnomìrnì osvìtlen.

6.  Posuvem fotokamery pomocí rukojeti (5) smìrem od okuláru a zaostøením obrazu
okulárem docilte maximální ostrosti. Pracovní vzdálenost mezi okulárem a objektivem
fotokamery musí být v rozsahu 1-4mm. U fotokamery s mo�ností zvìtšovat (zoom)
nastavte vìtší zvìtšení a zkontrolujte ostrost obrazu, pøípadnì ještì dolaïte okulárem.
Fotografování se doporuèuje provádìt bez zvìtšení fotokamery (zoom 1x).
U monokuláru je pou�it  objektiv a velkou ohniskovou vzdáleností èím� obraz má menší
hloubku ostrosti a rozostøení v krajích. Proto zaostøení provést velmi peèlivì a
pøesnì na objekt  fotografování.

7.  Fotografování provádìjte s vypnutým bleskem fotokamery. Pøed fotografováním
se doporuèuje poøídit zkušební snímky z rùznými nastaveními expozice fotokamery.

8.  Nehledì na velký prùmìr objektivu monokuláru pøi fotografování z velkým zvìtšením
mù�e být nedostatek svìtla k poøízení kvalitních snímku. Proto se doporuèuje fotografovát
s menším zvìtšením pøi dostateèném denním osvìtlení.

9. V pøípadì, kdy� potøebujete zachytit urèitý okam�ik, proveïte co nejemnìjší zmáèknutí
spouštì, nebo jestli to umo�òuje fotokamera pou�ijte dálkové ovládání.
V jiných pøípadech se doporuèuje pou�ít automatickou spouš� fotokamery.

10.Pøi fotografování hraje dùle�itou roli také pevnost stativu a povìtrnostní podmínky.
Pamatujte, �e i sebemenší nárazy vìtru pùsobí chvìní a sni�ují kvalitu snímku.

musí být

se musí

POPIS

POU�ITÍ ADAPTÉRU

ZÁRUKA
Na  výrobek se vztahuje záruka na poruchy a materiálové vady po dobu 36 mìsícù
ode dne jeho prodeje spotøebiteli.
Záruka propadá, došlo-li k poškození výrobku zejména:

- nedodr�ením podmínek uvedených v návodu k pou�ítí
- vinou neopatrného zacházení u�ivatelem
- neoprávnìným zásahem do výrobku

V pøípadì zjištìní závady na výrobku se obra�te na Vašeho prodejce, kde výrobek bude
pøijat k opravì. Reklamovaný výrobek musí být dolo�en øádnì vyplnìným záruèním
listem a dokladem o nákupu.

www.yukon.cz


