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Veiligheid
Waarschuwing: Kijk niet door de lens naar de zon. 
Dit kan leiden tot het verlies van het gezichtsvermogen.

Let op: Richt de lens niet op de zon. Dit kan brand 
veroorzaken.

DC-iris vari-focuslens
Het diafragma van de lens wordt door een motor 
aangedreven en de brandpuntsafstand en de focus 
moeten met de hand worden ingesteld. Wanneer de 
stroom is uitgeschakeld, sluit het diafragma van deze 
lens automatisch bij fel licht om de beeldsensors te 
beschermen. 

Aansluiting:
De vierpolige connector is als volgt bedraad:

Pen 1: Dempingsspoel -
Pen 2: Dempingsspoel +
Pen 3: Stuurspoel +
Pen 4: Stuurspoel -

Opmerking: Sommige lenstypen met een heel laag 
F-nummer, bijvoorbeeld F1.0, worden geleverd met een 
compensatiefilterset. Gebruik de filterset bij een zwart-
witcamera. Monteer het glasfilter op de achterkant van 
de lens en plaats de afstandshouder tussen de camera en 
de lens. 

Montage
• Schroef de lens op de camera tot hij volledig stopt. De 

lens kan doordraaien in de vatting voordat de lens 
stopt.

• Nadat de lens helemaal is vastgeschroefd, draait u de 
lens tegen de wijzers van de klok in totdat hij aansluit 
op de instelling van de camera. Tijdens het draaien van 
de lens slipt deze door in de vatting.

• Sluit de lenskabel op de connector op de camera aan.
• Stel indien nodig volgens de bijgeleverde instructies de 

lensregelingen op de camera in.
• Draai de vergrendelingsschroeven van focus en zoom 

los. 
• Stel de zoomring op groothoek in en draai de focusring 

totdat het beeld scherp is. Draai indien nodig de 
achterfocus terug.

• U vergroot het beeld door de zoomring naar de 
telestand te draaien en vervolgens het beeld weer 
scherp te stellen. 

• Wanneer de zoom en focus goed zijn ingesteld, draait u 
de vergrendelingsschroeven vast.

De lens schoonmaken
• Blaas het stof van de lens of veeg de lens met een 

zachte borstel schoon. Raak de lens zelf niet aan.
• Vingerafdrukken of vetvlekken moet u met 

reinigingspapier of een schone katoenen doek met 
weinig reinigingsvloeistof van de lens vegen. Veeg 
vervolgens de lens schoon door vanuit het midden van 
de lens de vlekken weg te vegen. Veeg de lensbehuizing 
met een siliconendoek schoon. Gebruik geen 
oplosmiddelen zoals verdunningsmiddel of benzeen.
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