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Opis.    PENTOVAR 16 - KOMBI jest obiektywem o zmiennej

ogniskowej, umożliwiającym ustawienie każdej ogniskowej w zakresie

od 15 do 120 mm. Obiektyw składa się z jednego zestawu

nasadkowego oraz z dwóch wymiennych obiektywów zdjęciowych.

Połączenie zestawu nasadkowego z mniejszym członem tylnym

/obiektywem zdjęciowym/ pozwala na uzyskanie zakresu ogniskowej  f

od 15 do 60 mm /maksymalna jasność względna obiektywu 1:2,8/.

Połączenie zestawu nasadkowego z większym członem tylnym

/obiektywem zdjęciowym/ daje zakres ogniskowej  f od 30 do 120 mm

/maksymalna jasność względna obiektywu 1:5,6/. Nastawienie

odległości dla obu połączeń od  ∞  do 1  m. Oprawa obiektywu jest

dostosowana specjalnie do aparatu Pentaflex 16 lub AK 16. Obiektyw

Pentovar 16 - Kombi może być jednak dostaczony również ze

specjalnym adapterem zaopatrzonym w międzynarodowy gwint

znormalizowany C.
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Ustawienie  ogniskowej.    W zależności  od  żądanego  zakresu  ogniskowej  łączy się
zestaw nasadkowy  /I/  z  obiektywem zdjęciowym  /II/ lub /III/.  Człon tylny wkręca się
prawoskrętnie mocno do zestawu nasadkowego, przy czym powierzchnie stykowe muszą
być absolutnie wolne od kurzu.   Przy  obiektywach  w  wykonaniu  specjalnym należy
przed wkręceniem obiektywu  zdjęciowego  /III/  odkręcić wkrętakiem i zdjąć oprawkę C
zestawu używanego przy połączeniu krótkoogniskowym. Oprawki C obiektywu
zdjęciowego /III/ nie demontuje się. Połączenie członów l i II daje układ obiektywowy o
zakresie ogniskowej f od 15 do 60 mm /maksymalna jasność względna obiektywu 1 :2,8/.
Połączenie członów  l i III daje układ obiektywowy o zakresie ogniskowej  f = od  30  do
120 mm /maksymalna jasność względna obiektywu 1 :5,6/. Ogniskowe pośrednie  między
f =  15 mm  a  f =  60  mm  wzgl.   między f = 30 mm a f = 120 mm ustawia się przez
pokręcenie pierścienia nastawczego /1/. Do zmiany ogniskowej podczas wykonywania
zdjęć służy dźwignia /2/ wsadzona do uchwytu /3/ i zamocowana nakrętką radełkowaną.
Za pomocą tej dźwigni można płynnie regulować długość ogniskowej. Kąt przekręcenia
dźwigni jest proporcjonalny do zmiany długości ogniskowej, w ten sposób uzyskuje się,
przy równomiernym przekręcaniu, efekt zdjęć z pojazdu.
Nastawianie odległości.    Nastawianie odległości odbywa się przez pokręcanie
pierścieniem odległości /4/. Przy ocenie ostrości należy z zasady nastawić najdłuższą
ogniskową, dzięki czemu otrzymuje się większą dokładność w nastawieniu odległości.
Nastawianie przysłony.    Nastawianie przysłony odbywa się przez pokręcenie
pierścieniem nastawczym przysłony za pomocą nasadki palcowej /5/.
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Skale.     Skale długości ogniskowej, odległości i przysłon są naniesione barwą czarną i
czerwoną na odpowiednich pierścieniach nastawczych. Czarne liczby odnoszą się do
połączenia I  -  II  /f  = 15  - 60 mm/,  czerwone  liczby  natomiast  oznaczają  wartości
odpowiednie dla połączenia l - III  /f  = 30—120 mm/.  Pierścień  /6/  jest zaopatrzony w
strzałki  dla skali  f  /ogniskowa/  i E  /odległość/.  Wskaźnik przysłony /7/ jest naniesiony
osobno dla każdego połączenia i zabarwiony na czerwono wzgl. czarno, stosownie do
właściwej  skali.
Zakładanie obiektywu Pentovar 16 - Kombi.    Obiektyw Pentovar 16 - Kombi zakłada
się do aparatu Pentaflex 16 wzgl. AK 16 jak każdy normalny obiektyw wymienny. Wolne
gniazda  obiektywowe  w  głowicy rewolwerowej aparatu należy w tym przypadku zamknąć
pokrywami.
Wspornik Pentovar.    Obiektyw Pentovar 16 - Kombi ma większy ciężar niż obiektywy
normalne.  Z tego względu też zaleca się używać wspornika dla odciążenia  głowicy
rewolwerowej. Przy zastosowaniu obiektywu Pentovar16 Kombi do aparatów Pentaflex 16
lub  AK  16  używa  się  wspornika  Pentovar  połączonego  z  kompendium.
Przysłona  przeciwsłoneczna.    Do  obiektywu  Pentovar  16 - Kombi może być
dostarczona  specjalna  nasadowa  przysłona  przeciwsłoneczna  / Ø  70mm /.
l  jeszcze  jedna  wskazówka:     Radzimy koniecznie używać statywu do kręcenia filmów
aparatem Pentaflex 16 lub AK 16 przy zastosowaniu obiektywu Pentovar 16-Kombi,
szczególnie  dla  uzyskania  efektów  zdjęć  z  pojazdu,  gdyż  tylko  w ten sposób możliwe
jest  otrzymanie  spokojnego  przesuwu klatki.
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