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Rihma kinnitamine
• Kontrollige rihmast tõmmates, et see lahti ei tule.

Patareide paigaldamine
Pildistabilisaator töötab patareitoitel. Kasutage kaht AA-mõõdus leelis- või liitium-
patareid või Ni-Cd-akut. Sisestage uued patareid patareipesa kattel näidatud 
viisil. Vajutage pildistabilisaatori lülitile ja kontrollige, kas märgutuli süttib.
• Muud liiki AA-patareisid ei soovitata nende väikese mahutavuse tõttu 

kasutada.
• Lisainfo saamiseks vaadake osa „Patareid ja akud“.
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Kui kannate prille, keerake okulaarivarjukid tagasi.

Maksimaalse efektiivsuse ning silmade minimaalse väsimise tagamiseks seadke 
okulaaride vahekaugus oma silmadele sobivaks (okulaaride vahekauguse regu-
leerimine).
Vaadake läbi binokli ning reguleerige binoklitorude omavahelist nurka nii, et 
vasak- ja parempoolne kujutis kattuvad.
• Okulaaride vahekaugust oma silmade vahele sobivaks reguleerides vaadake 

kauget objekti.

Terava kujutise saavutamiseks reguleerige optilist tugevust, mis kompenseerib 
vasaku ja parema silma nägemistugevuse erinevuse.
1. Sulgege parem silm ning vaadake vasaku silmaga vasakusse okulaari. Keera-

ke teravdusrõngast, kuni objekti kujutis on terav.
2. Järgmiseks sulgege vasak silm ning vaadake paremasse okulaari. Keerake 

optilise tugevuse reguleerrõngast ilma teravdusrõngast keeramata, kuni sama 
objekti kujutis on terav.
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Teravdamine
Keerake teravdusrõngast, kuni objekti kujutis on terav.

Pildistabilisaatori kasutamine
Kui Te binoklit silmade ees hoiate ja läbi selle vaatate, võib kujutis väriseda ning 
seda on raske jälgida, kuna käte värisemine mõjutab binoklit. Kasutage pildi sta-
biliseerimiseks pildistabilisaatorit. Pildistabilisaator töötab ainult siis, kui pildistabi-
lisaatori lüliti on alla vajutatud. Pildistabilisaatori töötamise ajal põleb märgutuli.
Pildistabilisaatori sisselülitamiseks hoidke pildistabilisaatori lülitit all ning kontrolli-
ge, kas märgutuli süttib.

Pildistabilisaatorist on kasu mitmesugustes olukordades. Pildistabilisaatorit saab 
kasutada ka siis, kui vaatleja viibib liikuvas autos või rongis.

• Äärmuslikes tingimustes, nt kõikuvas paadis, ei pruugi pildistabilisaator kujutise 
kõikumist tõhusalt kompenseerida.

• Kui patareid hakkavad tühjaks saama, võib esineda ebatavalist heli ja vibratsiooni. 
See ei ole pildistabilisaatori tööhäire.

• Kui patareid ei ole paigaldatud, kuid Te vajutate pildistabilisaatori lülitile, vabasta-
takse muutuva nurgaga prismad, mille tulemusena on raske kujutist jälgida.
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