
       Kikkert system til kort afstand

ML Combi Short er et nyt kikkert system til monokulært brug 
på kort afstand. 
Systemet er meget let og har en forstørrelse på 3x eller 4x.
Da dette er et kikkert system, muliggør det en længere 
arbejdsafstand end ved et aplanatisk system med samme 
forstørrelse.
Derudover kan ML Combi Short nemt kombineres med indi-
viduelle korrektioner for at optimere synsoplevelsen.

FORSTØRRELSE: 
3x eller 4x

SYNSFELT: 36o & 42o

VÆGT: 10 gram

KORREKTIONS GRÆNSE:  
Sf.+-18 Cyl. -10 dioptres

ARBEJDSAFSTAND: 
ML Combi Short 3: 11 - 12 cm 
ML Combi Short 4: 7 - 8 cm



2    Nyt hjælpemiddel til bedre orientering

FORSTØRRELSE
ML Combi Short eksisterer i to forskellige 
forstørrelser:

ML Combi Short 3 (forstørrer 3x)  

ML Combi Short 4 (forstørrer 4x)

Forstørrelsen af optik er tilpasset korte afstande, baseret på en 
arbejdsafstand på 25 cm. Hvis du mindsker afstanden, øges 
forstørrelsen.

En anden måde at forstørre på er at bruge et Galilei system, 
som giver en systemforstørrelse.

I ML Combi Short har vi kombineret disse to 
forstørrelsesmetoder og opnået en total forstørrelse på 3x og 4x.

ARBEJDSAFSTAND
ML Combi Short 3: 11-12 cm

ML Combi Short 4: 7- 8 cm

ML Combi Short 3 og 4 giver en lidt længere 
arbejdsafstand på grund af deres teleskopiske 
design i forhold til et aplatisk system med samme 
forstørrelse.

SYNSFELT

BAG-KORREKTION
Med Combi Short systemet er det enkelt at tilføje filter 
eller anden korrektion. Sæt blot den sorte korrektionsring 
bagpå og tryk den 22 mm korrektionslinse fast i ringen.   
Det er ikke nødvendigt at anvende skruer eller andet 
værktøj.

DESIGN
Designet af kikkerthuset reducerer det såkaldte ring-scotom.  
Det vil sige at mindre materiale er i vejen i det perifere synsfelt. 
Dette forbedrer komfort, sikkerhed og orientering for brugeren.

3X 4X

36° 42°

MONOCULÆRT
Dette system er beregnet til korte læseafstande og 
bør kun anvendes til monokulært brug.
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TEST SÆT
Der findes et test sæt med to grundlæggende 
systemer til ML Combi Short 3 og 4 i en oculus ring. 
Prøvesættet leveres i et sort etui med en speciel 
indsats til maksimalt fem forskellige basissystemer.

LETMONTERET
At montere ML Combi Short er enkelt. 
Monteringslinsen sammen med den specielle 
monteringsdel gør det lige så enkelt at indslibe, som 
et CR-39 lagerglas. Systemet presses ind i 
monteringslinsen med høj præcision. Ingen skruer 
eller værktøj behøves.
Denne monteringslinse system bliver også anvendt 
ML Vidi, ML Combi, ML Focus and ML A2.

TOLERANSE
Da okularlinsen er stor, er den præcise placering af 
systemet ikke så kritisk, som for andre stærke 
optiske kikkerter. En ældre person kan derfor let 
anvende det uden nøjagtige justeringer.

PERIFERT
Designet af ML Combi Short gør det muligt at se ved 
siden af systemet, hvis det er nødvendigt. Derfor kan 
man tilmed få monteringslinsen leveret med 
korrektion. Specielt til brugere med Myopi er dette 
værdsat.

FILTER
Præcis som alle øvrige Multilens produkter kan ML 
Combi Short leveres med Filter indlagt i systemet; 
enten som farvet planlinse eller farvet korrektionlinse 
placeret bagtil i den sorte korrektionsring.




