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Bevezetés 
Tisztelt Vásárlónk! 
Köszönjük, hogy termékünket választotta. Gratulálunk az 
új MINOX távcsövéhez, amely optikai és mechanikai 
szempontból egyaránt megfelel a legmagasabb minőségi 
követelményeknek. Kérjük, olvassa el figyelmesen 
útmutatónkat, hogy távcsövéből a lehető legtöbbet 
kihozhassa a használat során. 
 
A készülék részei 
1. Okulárok állítható szemkagylókkal szemüveges vagy 

szemüveg nélküli használathoz. 
2. Dioptriaállító gyűrű 
3. Központi beállítótárcsa (centrálfókusz) 
4. Csuklópánttal összekapcsolt tubusok 
5. Frontlencsék 
6. Állványadapter csatlakozó (lecsavarható védőkupak) 
 

 
 
Amennyiben távcsöve valamilyen karbantartást igé-
nyelne, lépjen kapcsolatba a Jótállási jegyen vagy a 
http://www.minox.com honlapon szereplő márkaszerviz-
zel. 
 
 
 
 
 
 
 
Tájékoztató szemüveget viselő vásárlóknak 
A MINOX távcsöveket kicsavarható szemkagylókkal lát-
ták el, így szemüveget viselők számára is optimális látó-
mező biztosítható. 

A távcső használata szemüveg nélkül 

 
Amennyiben nem visel szemüveget, az óramutató járásá-
val ellentétes irányba csavarja ki ütközésig a szemkagy-
lókat, így biztosítható a szemek és az okulárlencsék kö-
zötti helyes távolság. 
 
A távcső használata szemüveggel 
Ha szemüveget visel, csavarja vissza (abba az állásba, 
ahogy az eredeti csomagolásban található, vagy ne csa-
varja ki) a szemkagylókat, így a látómező széleit is éle-
sen, zavaró tükröződések nélkül láthatja. 
 
Az optimális látómező (pupillatávolság) 
Nézzen a távcsőbe, és állítsa be úgy a csuklópánttal ösz-
szekapcsolt tubusok közti nyílásszöget (pupillatávolsá-
got), hogy a jobb- és bal oldali látómező egyetlen tökéle-
tesen kör alakú képben egyesüljön. Ennek eléréséhez a 
nyílásszöget úgy kell beállítania, hogy a két okulár közti 
távolság megegyezzen szemeinek távolságával. 
 
Élességállítás (fókuszálás) 

 
Annak érdekében, hogy a távcsövet tökéletesen a sze-
méhez igazíthassa, kérjük, kövesse az alábbi utasításo-
kat: 
1. Irányítsa a távcsövet egy távoli mozdulatlan témára. 

Hunyja be a jobb szemét és állítsa élesre a bal sze-
mével látható képet a központi beállítótárcsával (3). 

2. Ezt követően hunyja be a bal szemét és ugyanarra a 
témára vonatkozóan a jobb szemével látható képet 
is állítsa élesre, de ezúttal a dioptriaállító gyűrűvel 
(2) végezze a beállítást (dioptriakorrekció). 

3. A fentiek elvégzése után a MINOX távcső az Ön 
szemeihez lett igazítva.  

4. A különböző távolságban elhelyezkedő témák élesre 
állításához már csak a központi beállítótárcsát (3) 
kell használnia, miközben mindkét szemével a táv-
csőbe néz. 

http://www.minox.com/
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Figyelem! Ne nézzen a távcsővel a Napba vagy más 
erős fényforrásba, mert látása súlyosan károsodhat! 
 
Állványhasználat 
A főleg erős nagyításnál jelentkező kézremegésből adó-
dó zavaró képmozgások elkerülése érdekében, állvány 
használata ajánlott. Az állvány csatlakoztatását lehetővé 
tevő MINOX állványadapter (cikkszám: 69727) kiegészí-
tőként vásárolható. Az adapter felhelyezéséhez csavarja 
le a védőkupakot (6), majd az így láthatóvá vált aljzathoz 
csatlakoztassa az adaptert. A védőkupakot biztonságos 
helyen tárolja, hogy ne veszítse el. Az adapter levételét 
követően, csavarja vissza a kupakot. 
 
Karbantartás, tisztítás 
A MINOX távcsövek speciális karbantartást nem igé-
nyelnek, de tartsa őket mindig kifogástalan állapotban. 
Különösen ügyeljen a lencsék tisztaságára. A nagyobb 

méretű szennyeződéseket, pl. porszemcsék, homok stb. 
pumpás ecsettel távolíthatja el, az ujjlenyomatokat és 
más zsíros szennyeződéseket először nedves, majd szá-
raz, vegyszermentes puhabőrrel vagy nem szöszölődő 
ruhadarabbal törölje le a lencsékről. Ne használjon 
szemüvegtörlőt, mert vegyszerrel átitatott és károsíthatja 
a lencséket. A szemüvegek és a távcsövek lencséi más-
más üvegkeverékből készülnek. A legjobb, ha a speciális 
Minox Lens-Cleaner (cikkszám: 99605) lencsetisztítót 
használja. 
 
Minden MINOX távcső alsó részén megtalálható a gyár-
tási sorozatszám. Ennek feljegyzése jól jöhet a távcső 
elvesztésekor vagy ellopásakor. 
 
 
 

 
Műszaki adatok 
 
 BV 8x42 BV 10x42 BR 
Nagyítás 8 x 10x 
A frontlencse átmérője 42 mm 42mm 
Kilépőpupilla 5,25 mm 4,2mm 
Látószög  128m 1000m-en 7,4° 113m 1000m-en 6,5° 
Szemtávolság 18 mm 15 mm 
Közelfókusz 1,2 m 1,2 m 
„Overrun” (∞) 4 dpt 4 dpt 
Dioptriaállítás -4 – +8 dpt -4 – +8 dpt 
Szürkületi faktor 18,3 20,5 
Geometrikus szürkületi érték 27,6 17,6 
Üzemi hőmérséklet -10°C - + 50°C -10°C - + 50°C 
Vízállóság 3 méteres mélységig 3 méteres mélységig 
Hossz 140 mm 140 mm 
Szélesség 127 mm 127 mm 
Vastagság 51 mm 51 mm 
Súly kb. 780 g kb. 780 g 

Az előzetes értesítés nélküli változtatás joga fenntartva! 
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