
Návod k použití objektivů Nikkor: 
 
 
Nasazení objektivu na fotoaparát: 
 
Sejměte zadní krytku na objektivu a krytku těla fotoaparátu. Nasaďte bajonet objektivu do bajonetu fotoaparátu 
tak, aby značka na objektivu byla proti značce na fotoaparátu. Otočte objektivem proti směru hodinových ručiček, 
dokud se nezamkne pojistka na těle fotoaparátu (slyšitelné cvaknutí). Tuto skutečnost pečlivě ověřte. Pro sejmutí 
objektivu stiskněte pojistku na těle fotoaparátu a otočte objektivem ve směru hodinových ručiček. Při manipulaci 
postupujte nenásilně, chraňte kontakty a bajonet objektivu i fotoaparátu před znečištěním a poškozením. 
 
 
Zaostřování a zoomování (u zoom objektivů):  
 
Nejprve nastavte pomocí kroužku zoomu požadovaný výřez. Potom zaostřete na vybraný objekt za pomoci AF 
systému nebo manuálně. U objektivů s AF-S zaostřovacím motorem můžete korigovat automatické zaostření 
v režimu M/A při namáčknuté spoušti pouhým potočením prstence ostření bez nutnosti přepnutí objektivu do 
manuálního režimu zaostřování. Při dalším namáčknutí spouště pracuje objektiv automaticky opět v AF režimu.  
 
 
Nastavení clony a kontrola hloubky ostrosti: 
 
U objektivů řady G (bez clonového kroužku) nastavte požadovanou clonu pomocí fotoaparátu. U objektivů řady D  
(s clonovým kroužkem) je možné nastavit clonu stejně jako u objektivů řady G s tím, že nejprve nastavíte clonový 
kroužek objektivu na nejvyšší hodnotu clonového čísla a poté ho zaaretujete pomocí pojistky proti nechtěnému 
pootočení. Nebo můžete nastavit clonu otočením clonového kroužku v závislosti na použitém modelu fotoaparátu.  
 
Pokud je váš fotoaparát vybavený tlačítkem pro kontrolu hloubky ostrosti, můžete jeho stisknutím zaclonit objektiv 
na nastavenou pracovní clonu a pohledem do hledáčku fotoaparátu potom zkontrolovat aktuální hloubku ostrosti. 
 
 
Péče o objektiv: 
 
Znečištěný povrch čoček nejprve ofoukněte balónkem nebo použijte čistý štětec na optiku. Ulpělé nečistoty potom 
opatrně odstraňte měkkým čistým bavlněným hadříkem nebo papírky na optiku navlhčenými v lihu nebo čističi na 
optiku. Neopatrným čištěním můžete trvale poškodit antireflexní vrstvy na povrchu čoček objektivu!   
 
K čištění nikdy nepoužívejte organická rozpouštědla nebo benzín, hrozí poškození objektivu, požár nebo 
poškození zdraví. 
 
Přední čočku objektivu je vhodné trvale chránit pomocí filtru (doporučené filtry Nikon pro ochranu objektivu jsou:  
NC – Neutral Color, L37C – UV nebo L1BC - Skylight). Sluneční clona také účinně pomáhá v mechanické 
ochraně přední části objektivu. 
 
Před uložením objektivu do pouzdra nebo brašny na něj nasaďte přední i zadní krytku. 
 
Pokud nebudete objektiv delší dobu používat, uskladněte ho na chladném a suchém místě. Zároveň chraňte 
objektiv před přímým slunečním světlem a působením chemikálií jako kafr nebo naftalín. 
 
Chraňte objektiv před deštěm a nadměrnou vlhkostí. Nelijte na objektiv vodu ani ho neponořujte do vody. Toto 
může způsobit poruchu a korozi. 
 
Některé části objektivu jsou vyrobeny z vyztužených plastů. Proto nenechávejte objektiv na horkých místech 
(např. za sklem v automobilu), může dojít k jeho poškození.  
 
Chraňte objektiv před nárazy a mechanickým poškozením.   
 
Po použití objektivu v prašném prostředí doporučujeme jeho vyčištění a kontrolu v autorizovaném servisu. Stejně 
tak nechte objektiv preventivně zkontrolovat alespoň jednou za rok, pomůžete tím udržet jeho bezchybnou funkci 
a prodloužit celkovou životnost. 
 


