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TECHNICKÉ ÚDAJE

Model

Typ videosignálu na výstupu

Napájecí napìtí, V

Ohnisková vzdálenost objektivu, mm

Svìtelnost

Napájecí proud, mA

Rozmìry, mm

(bez akumulátoru a redukce)

Hmotnost, kg 

(bez akumulátoru a redukce)

Typ kompatibilních 

optických pøístrojù

Kompletace akumulátorem   

               

 

29094

12
8

1:1.2

110

57õ63õ44

0.05

29095

12
8

1:1.2

110

KOMPLET

PAL / NTSC PAL / NTSC

57õ63õ44

0.05

Yukon/Sibir 20-50x50,

16-32x50;Yukon 6-100õ100 / 

6-100õ100 LTS; NVMT

ne

Yukon/Sibir 20-50x50,

16-32x50; Yukon 6-100õ100 / 

6-100õ100 LTS; NVMT

ano

Videonástavec
Redukce pro pøipojení k monokuláru Yukon 6-100x100
Redukce pro pøipojení k monokuláru Yukon 20-50x50
Redukce pro pøipojení k monokuláru noèního vidìní NVMT
Kabel pro pøipojení
Napájecí kabel pro pøipojení do zásuvky autozapalovaèe
Pouzdro
Návod
Akumulátor 12V**
Napájecí kabel pro pøipojení k akumulátoru**

V závislosti na území prodeje
Pouze pro model #29095

DÙLEŽITÁ UPOZORNÌNÍ PRO ZACHÁZENÍ

POPIS

NVMT Yukon 20-50x50  Yukon 6-100õ100

Pro napájení nástavce mohou byt použity zdroje s výstupním stejnosmìrným napìtím 12V.
Napøíklad: sí�ový adaptér 12V a jmenovitym stejnosmìrným proudem min. 200mA;  kabel do zásuvky 
autozapalovaèe 12V; externí akumulátor 12V. 

Videonástavec se doporuèuje používat:

pøi pozorování za bìžného osvìtlení
pøi pozorování zásahù do terèù
pøi dlouhotrvajících pozorováních 
vzdálených objektù

Videonástavec Yukon slouží k pøevodu obrazu, vytvoøeného optickými pøístroji na analogový video signál.
Po pøipojení nástavce k televiznímu pøijímaèi lze sledovat obraz na obrazovce, nebo po pøipojení k 
nahrávacímu zaøízení obraz zaznamenávat. Videonástavec pøináší komfortní a bezúnavné sledování znaènì 
vzdálených objektù optickými pøístroji s velkým zvìtšením. Komplet obsahuje redukce pro pøipojení nástavce 
k monokulárùm Yukon 20-50x50; Yukon 6-100x100 a monokulárùm pro noèní vidìní NV MT.

Vyhnìte se použití nástavce za deštì. Chraòte nástavec pøed pøímými sluneèními paprsky.

Není pøípustné napájení videonástavce napìtím vìtším než 12V!    



POUŽITÍ VIDEONÁSTAVCE

Vyjmìte videonástavec z pouzdra.
Pøišroubujte k videonástavci jednu ze tøech redukcí urèenou pro Váš optický pøístroj.
Spojte zástrèku (1) kabelu (2) se zásuvkou videonástavce.
Spojte zástrèku (4) se zásuvkou oznaèenou „video“ televizního pøijímaèe, nebo zobrazovacího zaøízení.
V závislosti na zvoleném typu napájení spojte zásuvku (5) se zástrèkou napájecího zdroje. Zapnìte napájecí 
zdroj.

Pokud Váš komplet obsahuje akumulátor (platí pro model #29095) lze napájet videonástavec bez pøipojení k 
elektrické síti. 

Pro pøipojení akumulátoru spojte zástrèku (5) se zásuvkou (6) kabelu (7).
Spojte svorky (8) kabelu (7) pøimìøenì ke svorkám akumulátoru (9). 

Postup pøi použití videonástavce s monokulárem Yukon 20-50x50 a monokulárem pro noèní 
vidìní NVMT.

Upevnìte optický pøístroj na stativ, zvolte objekt pozorování a zaostøete obraz. 
Nasuòte videonástavec na okulár optického pøístroje. Znaèka ve tvaru trojúhelníku videonástavce musí být 
nasmìrována nahoru.
Pomalým otáèením okuláru (nejvíce o polovinu otáèky  v obou smìrech) vèetnì  nasazeného videonástavce  docílíte 
nejlepší kvality obrazu. 
Opatrnì vysuòte videonástavec z okuláru a dbejte pøitom aby poloha okuláru zùstala zachována.
Zpìtnì nasaïte videonástavec na okulár tak, aby znaèka ve tvaru trojúhelníku smìøovala pøesnì nahoru.
Pozorujte vybraný objekt.
Po ukonèení pozorování odpojte videonástavec.

NVMT

 Yukon 6-100õ100

 Yukon/Sibir
20-50x50
16-32x50

12V

9

8

RED

7

1

3

2

5

6

4



Záruka se vztahuje na poruchy a materiálové vady výrobku po dobu 36 mìsícù ode dne jeho prodeje spotøebiteli. 
V dobì trvání záruky bude vadný výrobek  bezplatnì opraven nebo vymìnìn.
Jakýkoliv výrobek vrácený k záruèní opravì bude podroben expertize, kde bude posouzen zda byl používán 
v souladu s návodem k použití. V pøípadì zjištìné závady na výrobku uplatnìte záruku u Vašeho prodejce.
 Reklamovaný výrobek musí být doložen øádnì vyplnìným záruèním listem a dokladem o nákupu.

Záruka propadá, došlo-li k poškození výrobku zejména v pøípadì, když:
    pøi použití výrobku nebyly dodrženy podmínky uvedené v návodu  k jeho obsluze;
    byl výrobek pozmìnìn, zfalšován, modifikován, nebo nese následky cizího neoprávnìného zásahu;
    byl výrobek vystaven pádùm, nese stopy mechanického nebo chemického pùsobení;
    byl výrobek opravován nepovìøenou servisní organizací
    poškození výrobku je následkem požáru, živelných katastrof atd.;
    poškození výrobku je následkem vniknutí cizích pøedmìtù ( látek, tekutin)  do  jeho tìlesa.

ZÁRUKAPostup pøi použití s monokulárem
Yukon 6-100x100

Odstraòte gumovou oènici okuláru monokuláru.
Proveïte pøipojení videonástavce s patøiènou redukcí k okuláru monokuláru jejím nasunutím do speciální pøipojovací 
drážky okuláru. 
Otáèením kroužku okuláru zaostøete obraz. 
Orientace obrazu na obrazovce se nastavuje otáèením nasazeného videonástavce vzhledem k okuláru. Znaèka ve 
tvaru trojúhelníku musí být nasmìrována nahoru.
Pozorujte vybraný objekt.
Po ukonèení pozorování odpojte videonástavec.

Videonástavec uschovejte v brašnì v suchých, dobøe vìtraných prostorách, v bezpeèné vzdáleností od topných 
tìles, pøi nejmenší teplotì +10°C a vlhkostí maximálnì 70%
 K prodloužení životnosti skladujte akumulátor vždy v nabitém stavu.

USKLADNÌNÍ

Váš videonástavec nepotøebuje zvláštní údržbu.Nìkolik dopuruèení k  péèi o nástavec:
Èoèku èistìte pouze profesionálními prostøedky, urèenými k èištìní optiky s mnohovrstevnou antireflexní úpravou.
Jemný prach èi neèistoty je nejlépe odfouknout stlaèeným suchým vzduchem. 
K ošetøení povrchu používejte mìkký navlhèený hadøík.

PÉÈE A ÚDRŽBA
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