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MeoStar B1 8x32 

MeoStar B1 10x32 

MeoStar B1 7x42 

MeoStar B1 8x42 

MeoStar B1 10x42 

MeoStar B1 10x42 HD 

MeoStar B1 7x50 

MeoStar B1 10x50 

MeoStar B1 12x50 

MeoStar B1 12x50 HD 

MeoStar B1 8x56 

MeoStar B1 15x56 HD 

 

 

 

 

 

MEOPTA B1 KERESŐ TÁVCSŐ SOROZAT 
 

HASZNÁLATI- KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köszönjük a Meopta márka iránti bizalmát. 

Kereső távcsöveinket a Meopta Optika, s.r.o  legjobb szakértői tervezték és gyártották a legnagyobb gondossággal. A távcsövek a 
tervezésénél a nyolcvanéves Meopta hagyományt és a technikában szerzett bő tapasztalatunkat hasznosítottuk. A távcsöveink 

prémium anyagokból készülnek; legjobb minőségű optikai üveget használunk minden optikai elemhez. 

Minden távcsövet 100% -ban víz- és porállónak terveztünk és inert gázzal töltöttünk fel. 

 
. 
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A kereső távcsövek teljesen zártak és inert nitrogén gázzal 
töltöttek, and védve a belső páralecsapódástól 

Vízállóság 

A kereső távcsövek teljesen vízállóak még vízbe merítve is, 
és teljesen védettek a pára az eső és hó ellen 

Ragyogó kép 

Maximális felbontás és kontraszt pontos szín 
megjelenítéssel és a lencse szélétől a szélig tartó tisztaszta 
képpel a teljes látómezőben. 

H D  

A HD optika kiküszöböli a másodlagos kromatikus 
rendellenességeket. 

MeoStar B1 

Alumínium test 

Repülőgép minőségű alumínium ötvözet test  

Csavaros kialakítású szemlencsék 

 
Ütésálló  

The robusztus mechanikai szerkezet és a gumi borítás a 

Ergonomia 

Tökéletesen kiegyensúlyozott ergonomikus kialakítás 

A kényelmes betekintéshez szemüveggel vagy anélkül 

garantálja a tartós ütésállóságot 

Meobright 5501 

Tükröződés mentes többrétegű MeoBright 5501 
bevonat biztosítja a rendkívüli fényáteresztést  

 

Zárt, nitrogénnel töltött 
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0 2  

Fókusz állítás 

0 4  

A felcsavarható szemlencsék beállítása 

(szemüveggel való megfigyelésnél hagyja a szemlencse   
eyecups  kupakot az alsó állásban 

 0 5   
 
 0 3  

 0 4  

 0 1  

 0 2  

 0 6  

4. Fókusz állító gomb 

5. Dioptria állító gomb 

6 Távcső központi csukló menetes 
tripod rögzítéssel (a műanyag 

burkolat kicsavarása után) 

1. Gumi-borításos távcső ház (bal és 

jobb kezes okulárok) 

2. Objektív lencse 

3. Szemlencse csavaros  

szemlencse kupak 

0 1  

Pupilla távolság beállítása 

0 3  

A dioptria korrekció beállítása 

Dioptria korrekció beállítási eljárás: 

- Fedje le a megfelelő objektívet a kupakkal 
- Fókuszáljon a #4 gomb segítségével 

- Fedje fel a jobb oldali objektívet, majd fedje le a bal 

oldali kupakot  

- Fókuszáljon az #5 gomb segítségével (ügyeljen arra, 

hogy közben ne forgassa el a #4 gombot) 
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Minden Meopta távcső robusztus por- és vízálló 

kialakítású, de mint minden más opto-mechanikus 

eszköz, gondos kezelést és védelmet igényel az 

optikai felületek sérülései ellen. Ha nem használja a 

távcsövet, annak külső optikai felületeit a mellékelt 

kupakkal kell védja. A mechanikai részekre lerakódott 

port puha ruhával kell eltávolítani; az optikai 

alkatrészeken lévő port le kell fújni vagy óvatosan le 

kell törölni a tokhoz mellékelt antisztatikus kendővel. 

Ha a távcsövet esőben használta, ajánlatos puha 

ruhával alaposan megszárítani. 

Ügyeljen arra, hogy a távcsövet száraz, szellőző 

helyen tárolja. Párás vagy trópusi körülmények 

között történő tároláshoz mi javasoljuk, hogy a távcsövet helyezze tokba,  
nedvszívó szerrel, például szilika géllel együtt 

Optika Tisztító Készlet  

Az optikai részek tisztításához speciális Meopta tisztító 

készlet vásárolható: Kiváló minőségű 2 az 1-ben 

ecsetet, lencsetörlőt, tisztítófúvót és tisztítófolyadékot 

tartalmaz. 

Karbantartás, tisztítás 

Fontos! 

1. Védje a távcsövet az leejtéstől 

és kemény felülethez ütéstől 

2. A lencséket csak az 

ajánlott módon tisztítsa 

3. Védje a lencséket a kupakokkal 
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MeoStar B1 

Modell  

Nagyítás 

Optikai lencse átmérő (mm) 

Látószög (°) 

Látószög (m/1000m) 

Pupilla távolság (mm) 

Minimum megfigyelési távolság (m) 

Kilépő pupilla átmérő (mm) 

Dioptriás szemlencse tartomány (Dpt) 

Súly (g) 

8 

32 

7,92 

10 

32 

6,35 

7 

42 

7,84 

8 

42 

7,84 

10 

42 

6,3 

10 

42 

6,31 

7 

50 

7,21 

10 

50 

6,3 

12 

50 

5,25 

12 

50 

5,25 

8 

56 

6,35 

15 

56 

4,2 

139 111 137 137 110 110 126 110 92 92 111 73 

15,5 16,3 21,80 17,4 15 15 22,5 17,4 15 15 21,5 15,2 

1,7 1,5 3 3 3 2,6 4 4 3,5 3,5 5 5 

4 3,2 6 5,3 4,2 4,2 7,1 5 4,2 4,2 7 3,7 

+3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 

598 600 890 897 877 898 987 1020 1020 1040 1120 1220 

 

 


