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YUKON ADAPTER ZA DIGITALNI FOTOAPARAT 

NAVODILO ZA UPORABO 

 

 

1. OPIS 

Adapter je zasnovan za fotografiranje s pomočjo nočnih naprav (za najboljše rezultate se priporočajo 

Yukon NVMT monokularji) in spektivom Yukon 20-50x50. Uporaben je za fotografiranje v slabih 

svetlobnih pogojih ali celo v popolni temi. Uporaben je tudi za video kamere. Za boljšo učinkovitost je 

priporočljiva uporaba fotoaparata z LCD zaslonom.  

Možna področja uporabe adapterja so: 

 prikrito fotografiranje divjih živali in nočno fotografiranje pokrajine, 

 fotografiranje v predorih, rudnikih, jamah ipd., 

 beleženje/snemanje rezultatov opazovanja na kateremkoli območju. 

 

 

2. DELOVANJE 

 Sestavite adapter kot je prikazano na 

sliki. Sestavitev in popravki naj bodo 

opravljeni na zadostni količini svetlobe. 

 Z vijakom 1 pritrdite napravo na adapter 

(za NVMT monokularje sta potrebna 

dva vijaka). 

 Z vijakom 2 pritrdite digitalni 

fotoaparat. 

 Z vijaki 2, 3 in 4 nastavite pozicijo 

fotoaparata tako, da bo objektiv 

poravnan z okularjem naprave. Razdalja 

med objektivom fotoaparata in 

okularjem naprave naj bo 2 mm. 

 Vključite napravo vendar še ne 

odstranite zaščitnih pokrovčkov. 

 Vključite fotoaparat in ga pripravite za 

fotografiranje. 

 Če je potrebno, prilagodite povečavo na 

fotoaparatu. 

 Prilagodite objektiv in okular naprave za zagotovitev najboljše slike. 

 V temnem prostoru iz naprave odstranite zaščitne pokrovčke. Posnemite fotografirajo  s 

pritiskom gumba na fotoaparatu. 

 Adapter in fotoaparat lahko namestite tudi na stojalo. 

 Adapter lahko uporabite z NVRS strelnimi daljnogledi, ki imajo Weaver letev. Z  vijakom 4 

odstranite ploščo 6 in tja namestite reduktor strelnega daljnogleda. Nato prilagodite še pozicijo 

fotoaparata. 
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3. NEGA IN VZDRŽEVANJE 

Adapter razen čiščenja vlage in umazanije ne potrebuje dodatne nege. Kovinske dele in vijake je 

najbolje očistiti s krpo pomočeno v vazelin ali katerokoli tehnično mast. V času transporta ali ko 

adapterja nekaj časa ne uporabljate je bolje, da ga shranite v priloženo torbico. Adapter je namenjen za 

dolgotrajno uporabo. Hranite ga v suhem in dobro prezračevanem prostoru. 
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