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Kontakty VFFOTO:
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či vyzkoušení filtrů (po domluvě předem):
Vladimír Fučík - VFFOTO, Na Závodí 1567, 396 01 Humpolec.

Vedení firmy a prodej +420 731 474 681 (Vladimír Fučík),
e-mail: info@vffoto.com

Technická podpora +420 727 803 355 (Ing. Jiří Skořepa),
e-mail: skorepa@vffoto.com
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Jak používat tuto příručku

Vážený uživateli,

blahopřejeme vám k pořízení profesionálního fotografického vybavení
značky VFFOTO.

Abyste jej využili naplno a aby vám dlouho a k vaší plné spokojenosti
sloužilo, věnujte prosím pozornost radám a doporučením popsaným v této
příručce.

Symbol „i“ znamená stať, která doplňuje či upřesňuje informace v
textu.

Symbol trojúhelníku znamená doporučení

Symbol trojúhelníku s vykřičníkem znamená varování.
Nerespektováním může vzniknout škoda na výrobcích VFFOTO
či vašem dalším fotografickém vybavení.

Kde najdete více informací k fotografickým filtrům
Detailní informace k vlastnostem, parametrům, způsobu používání
fotografických filtrů a dalšího příslušenství i tipy pro fotografy najdete na
www.vffoto.com jak u jednotlivých výrobků, tak v sekci „blog“.

Blog na stránkách VFFOTO je vůbec nejobsáhlejší a nejpodrobnější kolekcí
původních článků o fotografických filtrech na českém
internetu.

www.vffoto.com
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Konstrukce fotografických filtrů VFFOTO
Každý filtr VFFOTO se skládá z optické části – skla a z rámečku, ve kterém
je sklo vsazené.

Ve VFFOTO se snažíme o maximální šetrnost k životnímu prostředí. Proto
používáme technologii rozebíratelného rámečku: Sklo je vsazené do uložení
v rámečku a zajištěné kovovým pojistným kroužkem.

Takto zkonstruovaný filtr je možné při případném menším
poškození opravit – rozebrat, poškozený díl vyměnit a filtr může
dále sloužit. Záměrně nevyrábíme filtry s napevno zalisovaným
sklem, které jsou neopravitelné.

Ve velmi vzácných případech může dojít (obvykle vlivem chvění či
vibrací, např. při častém cestování s fotovýbavou) k povolení a
postupnému vyšroubovávání pojistného kroužku. Případně může po
uvolnění kroužku vypadnout i samotné sklo filtru a eventuálně
poškodit optiku vašeho objektivu. Zjistíte-li u svého filtru vůli
(pohyb či „chrastění“ skla), filtr okamžitě sundejte z objektivu
a pošlete opravit k výrobci. Oprava je bezplatná.

Základem funkční části filtru je tabulka z optického skla nejvyšší jakosti,
opatřená na každé straně vícenásobnými antireflexními vrstvami (brání
vzniku nežádoucích odlesků) a zakončovacími hydrofobními nanovrstvami.

Nanovrstvy omezují usazování špíny, prachu, mastnoty a nečistot na povrchu
filtru. Jsou hydrofobní, případné kapky vody se na skle filtru nerozlĳí do
loužiček. Povrch kapky odpuzuje, takže tvoří kuličky, které lze z povrchu
filtru snadno a beze stop sklepnout nebo odfouknout proudem vzduchu z
ofukovacího balonku.
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Doplňky a příslušenství fotografických filtrů VFFOTO
K fotografickým filtrům VFFOTO nabízíme další doplňky a příslušenství,
které rozšiřuje možnosti využití či usnadňuje, zrychluje a zpříjemňuje práci
fotografa:

• univerzální krytky objektivu;

• krytky pro magnetické filtry VFFOTO;

• transportní a ukládací pouzdra pro šroubovací filtry;

• transportní a ukládací pouzdra pro magnetické filtry;

• klipy pro magnetické filtry;

• redukční kroužky (step up ringy) pro šroubovací filtry;

• redukční kroužky (step up ringy) pro magnetické filtry;

• adaptéry pro magnetické filtry;

• čištění (ofukovací balónky, Lenspeny, čistící kapalina);

• grafitové tužky pro mazání závitů fotografických filtrů;
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Upevnění fotografických filtrů VFFOTO na objektiv
Existují dva základní systémy filtrů VFFOTO podle způsobu upevnění na
objektiv, šroubovací a magnetické. Tyto systémy nejsou vzájemně
kompatibilní, šroubovací filtry není vhodné (a většinou vůbec nelze)
kombinovat s magnetickými, magnetické se šroubovacími taktéž.

Šroubovací filtry
Šroubovací filtr VFFOTO odpovídajícího průměru jednoduše našroubujte do
filtrového závitu vpředu na objektivu. Filtry mají standardní velikost závitu
jak zadního (k upevnění na objektiv), tak předního, který slouží pro uchycení
krytky či k našroubování dalšího příslušenství (další filtr, sluneční clona… ).

Dva či více šroubovacích filtrů lze spojit (sešroubovat k sobě) a
používat v kombinaci zároveň (například CPL+ND filtr). Mějte ale
na paměti, že více filtrů zvýrazní ve větší míře i nedokonalosti celé
optické soustavy objektivu („víc skel – víc chyb“).

Buďte pozorní při nasazování filtru. Při nepozornosti se může stát,
že jej našroubujete „přes závit“ což způsobí přinejmenším potíže
při následném vyšroubovávání, v horším případě může vést i k
poškození závitu filtru či objektivu.
Během nasazování filtru vždycky nejprve šroubujte jemně a
zlehka, alespoň do chvíle, než se začátek závitu bezpečně „chytí“.
Jakýkoli silnější odpor či zadrhávání může naznačovat chybné
nasazení. Raději filtr znovu povolte a nasazení zopakujte, je to
lepší než utahovat přes závit.
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Po našroubování filtru/redukce se vždycky přesvědčte, že na
objektivu opravdu pevně drží. Kvůli širokoúhlým objektivům jsou
moderní filtry vyráběné s velmi nízkou obroučkou obroučkou. Tím
pádem je ale úměrně kratší i závit, který filtr na objektivu drží. A
při nepozorném našroubování hrozí, že vám filtr upadne.

Tip: U polarizačního filtru, kterým se pro nastavení míry účinku
otáčí, otáčejte při používání přední částí vždy ve směru
hodinových ručiček (bráno při pohledu zepředu do objektivu).
Tedy stejným směrem jakým se filtr na objektiv našroubovává.
Proč není dobré polarizační filtr otáčet v opačném směru? Protože
místo natáčení přední části filtru můžete z nepozornosti nechtěně
otáčet celým filtrem. Což může vést až k úplnému vyšroubování z
objektivu a pádu.

Tip: Před našroubováním filtru/redukce/adaptéru jako prevenci
proti „zakousnutí“ jednoduše závit jednou či dvakrát dokola
projeďte hrotem tužky VFFOTO pro mazání závitů filtrů.
Grafit je výborné mazivo a separátor, tuha tužky VFFOTO je ze
speciálního extrémně měkkého grafitu. Jde o mazivo suché a
nelepkavé, takže i kdyby se vám přitom nechtěně trochu prášku
dostalo na optiku, jednoduše jej sfouknete ofukovacím balónkem.
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Magnetické filtry
Magnetický filtr VFFOTO vyžaduje pro nasazení na objektiv další
příslušenství – adaptér, který se našroubuje na konec objektivu a může zůstat
nasazený natrvalo. Do předního závitu má magnetický adaptér vsazený
ocelový kroužek, sloužící jako protikus pro magnety, zabudované do
rámečku samotného magnetického filtru.

Poznámka: I magnetický adaptér/filtr má vpředu závit, ovšem
nestandardní velikosti a výhradně z technologických důvodů.
Tento závit není určený k našroubování jakýchkoli dalších filtrů či
jiného příslušenství.

Adaptér může být v podobě:

• rámečku beze skla o stejném průměru jako závit na objektivu;

• redukčního kroužku (step up ringu) pro magnetický filtr
většího průměru, beze skla;

• rámečku s vestavěným UV/UV IR-CUT sklem (magnetický
UV filtr);

• redukčního kroužku (step up ringu) pro magnetický filtr
většího průměru s vestavěným sklem UV filtru. Dva či více
magnetických filtrů lze spojit a používat v kombinaci zároveň
(například CPL+ND filtr). Mějte ale na paměti, že více filtrů
zvýrazní ve větší míře i nedokonalosti celé optické soustavy
objektivu („víc skel – víc chyb“).
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Používání magnetických UV, ND, Night Sky, přechodových a efektových
filtrů.

Filtr v případě potřeby prostě přiložte k magnetickému adaptéru nebo
magnetickému UV filtru. Drží okamžitě a bez šroubování.

Před našroubováním magnetického UV filtru/redukce/adaptéru na
objektiv jako prevenci proti „zakousnutí“ jednoduše závit jednou
či dvakrát dokola projeďte hrotem tužky VFFOTO pro mazání
závitů filtrů.
Grafit je výborné mazivo a separátor, tuha tužky VFFOTO je ze
speciálního extrémně měkkého grafitu. Jde o mazivo suché a
nelepkavé, takže pokud se vám přitom nechtěně trochu prášku
dostane na optiku, jednoduše jej sfoukněte ofukovacím balónkem.

Nasazujete-li několik magnetických filtrů dohromady (např.
polarizační s ND filtrem), je výhodné nasadit nejprve na objektiv
polarizační filtr. Nastavit míru účinku, srovnat kompozici, zaostřit
– a až poté nasadit magnetický ND filtr a exponovat. Je to proto,
že po nasazení silného ND filtru už toho na displeji ani v hledáčku
fotoaparátu mnoho neuvidíte.

Po fotografování před uklizením fotoaparátu do brašny či batohu
sejměte a ukliďte všechny magnetické filtry a na objektivu
ponechte našroubovaný pouze magnetický adaptér či magnetický
UV filtr, zakrytý a chráněný klasickou či magnetickou krytkou.
Důvod? Magnetické filtry drží na adaptéru dobře, ale při ukládání
do brašny/batohu nebo transportu mohou sklouznout vlivem tření
o přepážky a polstrování vnitřku zavazadla. Pak hrozí poškození
jak filtru, tak objektivu

Příručka uživatele fotopříslušenství VFFOTO

» obsah | strana 10 z 23



Magnetický UV či UV IR-CUT filtr VFFOTO má funkci adaptéru
a na objektiv se šroubuje. Nelze jej tedy (na rozdíl od
magnetického CPL, ND, Night Sky a dalších magnetických filtrů)
nasadit na magnetický adaptér, nýbrž výhradně jen našroubovat do
závitu na objektivu.

U magnetického CPL, kterým se pro nastavení míry účinku otáčí,
natáčejte při používání filtr vždy ve směru hodinových ručiček
(bráno při pohledu zepředu do objektivu). Tedy stejně jako se
šroubují magnetické adaptéry na objektiv.

Proč není dobré polarizační filtr otáčet v opačném směru? Protože
místo natáčení samotného polarizačního filtru můžete, byť ve
velmi ojedinělých případech, z nepozornosti vytáčet CPL i s
magnetickým adaptérem. Což může končit až úplným
vyšroubováním obojího a následnému pádu filtrů.
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Ukládání a transport fotografických filtrů VFFOTO
Pokud fotografický filtr není na objektivu, vždy jej uložte do originální
krabičky nebo do pouzdra pro ukládání filtrů.

Šedá spodní část originální krabičky filtru VFFOTO je z plastu, s
matným povrchem a v barvě záměrně 18% šedé. Umí něco navíc
– pomoci s přesným vyvážením bílé. Dvěma způsoby:

a) Udělejte si jeden kontrolní snímek s krabičkou ve fotografované
scéně. Na šedý plast přitom musí dopadat stejné světlo, a v
podobném úhlu, jako na nejdůležitější motiv fotky. Přidržte tedy
krabičku co nejblíž. Doma při úpravě v PC jednoduše kliknete na
šeď matného okraje krabičky v obrázku kapátkem pro vyvážení
bílé z editoru. Amáte přesné barvy snadno a rychle.

b) Odlepte ze spodní šedé části krabičky etiketu (je lesklá, mohla
by mást měření). Objektiv vašeho fotoaparátu zaostřete na
nekonečno. Šedou stranu krabičky přidržte ve scéně kolmo na
směr ze kterého budete fotografovat. Aparát držte tak blízko, aby
krabička vyplnila celé zorné pole objektivu. Změřte uživatelsky
vyvážení bílé (Jak? Poraďte se s manuálem vašeho fotoaparátu). A
hotovo, máte správné vyvážení bílé.
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Univerzální krytky pro objektivy/filtry
Klasické plastové „zamačkávací“ („snap on“) krytky drží na objektivu/filtru
pomocí „paciček“ na spodní straně, opatřených jemným drážkováním. Při
nasazování/snímání se posuvné segmenty namáčknou, tím se „pacičky“
posunou o kousek od obvodu směrem ke středu krytky. Při uvolnění se
„pacičky“ vrátí a drážkováním zachytí v závitu pro fitr. Zamačkávací krytky
tedy drží na objektivu výhradně mechanickou silou. Jsou univerzálně
použitelné jak pro klasické šroubovací, tak pro magnetické filtry.

Pozor u některých krytek (a platí i pro mnohé značkové originální
krytky od výrobce objektivů). „Pacičky“, které více přesahují
dospod, pod rovinu spodní plochy krytky, se mohou až dotýkat
skla filtru a při nevhodném používání poškrábat jeho povrch.
Obzvlášť máte-li ve zvyku zamačkávací krytku nasadit a poté s ní,
pro ještě lepší držení, trochu pootočit. Můžete způsobit trvalá
poškození filtru – rýhy či čáry při okraji skla, kopírující obvod
filtru.

Řešení: Používejte krytky, jejichž „pacičky“ přesahují spodní
plochu filtru jen málo, či jsou v jedné rovině. A buďte pozorní při
nasazování krytek.

Magnetické krytky pro magnetické filtry
Nejdokonalejší a nejbezpečnější ochrana pro magnetický filtr či adaptér.
Magnetická krytka je tenká, plochá, bez mechanických částí. Na adaptéru/
filtru perfektně drží magnetickou silou.

Magnetické krytky nelze nasadit na závit objektivu ani na klasický
(ne-magnetický) šroubovací filtr. Jsou určené výhradně pro systém
magnetických filtrů VFFOTO.
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Pouzdro na ochranu šroubovacích filtrů
Pouzdro vám ušetří spoustu drahocenného místa ve fotobatohu či brašně.
Místo hromady krabiček máte filtry sešroubované na sobě „do komínku“.
Filtry prostě rámečky spojíte k sobě navzájem a svrchu i zespodu zaklopíte
dodanými „víčky“ pouzdra. Vzniklý bloček je kompaktní a skla jednotlivých
filtrů perfektně chráněná.

Pouzdro na ochranu magnetických filtrů
Pouzdro vám ušetří spoustu místa ve fotobatohu či brašně. Magnetické filtry
na sebe jen nakládáte. A pak zakryjete spodním a horním magnetickým
„víčkem“ pouzdra pro magnetické filtry a vše vložíte do polstrovaného sáčku
ze síťoviny (součást pouzdra), který zajistí, že se ani při náročnějším
transportu filtry od sebe neoddělí.

Klip pro magnetické filtry.
Klip slouží jako místo pro dočasné bezpečné odložení v momentě, kdy
magnetický filtr potřebujete na chvilku sundat z objektivu. Třeba když
komponujete a ostříte při fotografování dlouhých expozic.

Báze v kontrastní barvě je plastový výtisk z průmyslové 3D tiskárny.
Magnetické filtry drží na vestavěném ocelovém kroužku. Sponou z pérové
oceli klip jednoduše zaháknete za popruh fotobatohu, opasek či lem kapsy
kalhot. A když na klip přiložíte dočasně sundaný magnetický filtr, máte obě
ruce volné pro práci s fotoaparátem.
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Čištění fotografických filtrů VFFOTO
Fotografický filtr mějte vždycky čistý. Proč? Znečištěný filtr je snad ještě
horší než filtr žádný. Špína zhoršuje kontrast a přidává nežádoucí odlesky a
„duchy“ do obrazu. Není třeba jít do úplných extrémů, pár miniaturních
částeček nečistot na filtru nemá na optický výkon znatelný vliv. Vrstvička
prachu či otisk prstu ovšem ano.

Jak čistit?

Nejlepší čištění je žádné čištění. Tedy filtr vyndavat ze zavřené krabičky či
pouzdra jen na dobu fotografování, nikde jej volně nepokládat a zacházet s
ním opatrně. Nedotýkat se skla filtru prsty.

Pokud se filtr přece jen ušpiní, volte k čištění přiměřenou metodu.

• Začněte ofouknutím nečistot balónkem. U kvalitních filtrů s
dobrou povrchovou úpravou lze ze skla odfouknout i případné
kapky vody (neslévají se, ale mají tvar kuliček, povrch je
odpuzuje). Ofouknutí je důležité zejména u polarizačních filtrů
které, oproti UV a ND, mají přece jen měkčí a snáz
poškrábatelný povrch. Zakončovací ochranné vrstvy se totiž
napařují za tepla a polarizační filtry nelze zahřát tolik jako jiné
typy. Přílišné teplo by uvnitř poškodilo choulostivou
polarizační fólii, která je na bázi celulózy.

Při ofukování pozor. Plastová tryska bývá do pružného těla
balónku jen vsazená a při používání se někdy časem povysunuje.
Kontrolujte a případně ji vraťte zpět. Jinak hrozí, že při zmáčknutí
balónku vám tlak vzduchu vystřelí celou trysku proti sklu filtru.
Důsledkem mohou být šrámy v antireflexech.
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Nestačilo ofouknutí?

• Pokračujte ometením štětečkem, hodí se třeba ten z
„Lenspenu“. Jen pozor na miniaturní tvrdá zrnka nečistoty
(například z křemitého písku). Přemetáním sem a tam jimi
můžete podřít a nevratně poškodit povrch skla.

• Dočistit můžete utěrkou na optiku z mikrovlákna. Skvěle
odstraní menší i větší mastné skvrny.

Mikrovláknové utěrky se nedotýkejte holou rukou (nasaje do sebe
mastnotu z lidské kůže), ideální je ruku obalit polyetylénovým
sáčkem nebo navléci jednorázovou latexovou rukavici.

Utěrku mějte vždy uloženou v obalu, nesmí se v ní držet zrnka
nečistot. A zašpiněnou včas vyměňte za čistou.

Znečištěnou utěrku z mikrovlákna můžete vyprat (bez aviváže, při
teplotě do 40 °C aby se nepoškodila struktura mikrovláken), ale
poslední máchání by mělo být v destilované vodě (aby po uschnutí
neobsahovala krystalky z látek ve vodě obsažených) a sušení
v bezprašném prostoru.
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• Drobné mastné flíčky, otisky prstů či stopy po vodních kapkách
vyleští čistící ploška „Lenspenu“. Pootočením těla „Lenspenu“
o půlobrátku na čistící plošku ze zásobníčku ve víčku naneste
čistý karbonový prášek. Stopy nečistoty poté vyčistíte
krouživým přetřením čistící ploškou. Při větším znečištění
nanesení prášku několikrát opakujte. Případné zbytečky
karbonového prášku z filtru odfoukněte balónkem nebo omeťte
štětečkem (vysunovací štěteček na optiku je na druhém konci
„Lenspenu“).

Na karbonovou plošku „Lenspenu“ nikdy nesahejte rukou a nikdy
se s ní nedotýkejte jiného povrchu než skla filtru. Zamaštěná
dotekem prstu bude neúčinná. A s přichycenou nečistotou může
být povrchu filtru přímo nebezpečná. Tvrdá zrnka, přimáčknutá
ploškou a tažená po povrchu skla, filtr snadno podřou.

Mokré čištění
Mokré čištění použĳte na odolné a pevně ulpělé nečistoty. Podle
převažujícího charakteru znečištění použĳte buď „Kapalinu na čištění filtrů
VFFOTO“ anebo „Univerzální čistič VFFOTO“.

Kdy k čištění použít čistící kapalinu na filtry VFFOTO (izopropyl alkohol) a
kdy univerzální čistič VFFOTO?

Čistící kapalina na filtry VFFOTO je vhodnější pro nečistoty mastného či
uhlovodíkového charakteru. Například mastnota či otisky prstů.

Univerzální čistič je vhodnější na odstranění vodou rozpustných nečistot,
například skvrnek od vodních kapek či mrholení. S výhodou jde použít i na
lepivé nečistoty typu zrnek pylů.
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Roztok nikdy nestříkejte přímo na filtr, nýbrž na mikrovláknovou
utěrku.Avždy jen nepatrné množství roztoku, které při následném
přetření navlhčí povrch skla, ale nezateče do okrajové spáry mezi
sklem a obroučkou filtru.

• Mokré čištění „Kapalinou na čištění filtrů VFFOTO“. Kapalinu
použĳte při velkém znečištění mastnotou anebo na podobné
přichycené nečistoty. Čistící roztok (izopropylalkohol;
propan–2–ol) v malém množství sprejem nastříkejte na
mikrovláknovou utěrkou na optiku či vatovou tyčinkou k
čištění uší. Případná vlákna z vaty se na závěr odfouknou
balónkem.

• Mokré čištění „Univerzálním čističem VFFOTO“ použĳte při
větším znečištění substancí rozpustnou ve vodě. Což mohou v
praxi být hlavně skvrnky od vodních kapek, roztátých vloček
sněhu či od mrholení. S výhodou jde Univerzální čistič použít
i na lepkavé nečistoty charakteru zrnek pylů. Čistící roztok
nastříkejte pomocí aplikátoru na čistou mikrovláknovou utěrku
určenou k čištění optiky. Navlhčenou utěrkou otírejte
znečištěný povrch. Kapalinu aplikujte jen v takovém množství,
aby nezatekla do spár, otvorů či nerovností čištěného povrchu.
Univerzální čistič nikdy nestříkejte přímo na čištěný povrch.
Kromě skla fotografických filtrů můžete „Univerzální čistič
VFFOTO“ použít i k čištění brýlí, displejů fotoaparátů,
monitorů, mobilních telefonů a tabletů ale též k otření vnějšího
povrchu fotoaparátu.
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Záruka a záruční podmínky VFFOTO
Na výrobky VFFOTO poskytujeme konečnému spotřebiteli záruční lhůtu v
délce 24 měsíců od data prodeje. Na vybrané výrobky (mj. naprostá většina
fotografických filtrů VFFOTO) poskytujeme rozšířenou záruku v délce 10 let
od data prodeje.

Záruka se poskytuje na případné vady materiálu, zpracování či montáže.

Nevztahuje se na opotřebení filtrů či ostatních výrobků, způsobené jejich
obvyklým užíváním. Záruky rovněž nekryje poškození, která si fotograf
způsobil svou vlastní neopatrností (např. naražený či zdeformovaný rámeček
filtru, filtr poškozený po našroubování „přes závit“, sklo či antireflexní vrstvy
poškozené nevhodným čištěním…).

I takový filtr můžeme opravit – po domluvě, na žádost zákazníka a jako
placenou opravu.

K bezplatné záruční opravě je nutno doručit kompletní filtr, tedy všechny tři
díly (rámeček, sklo, pojistný kroužek) ve funkčním a nepoškozeném stavu.

Pokud některý z komponentů chybí, nebo je poničený (deformace, poškozený
závit…), lze opravu provést jako placený servis.

Přesné a úplné podmínky ohledně záruky a reklamací naleznete
na www vffoto.com v „Obchodních podmínkách“.

Příručka uživatele fotopříslušenství VFFOTO

» obsah | strana 19 z 23



Možné problémy a jejich řešení

Zakousnutý filtr/adaptér/redukce
Při sundávání „zakousnutého“ filtru je podstatné působit tlakem stejnoměrně
po celém obvodu obroučky. Pokud filtr, redukci či adaptér držíte prsty jen na
několika místech, rámeček se deformuje a znemožňuje hladké vyšroubování.
Je několik metod, uvolňování, které můžete zkusit:

• Zakousnutý filtr opřete celou přední hranou obroučky o tenkou
rovnou měkčí podložku. Přitlačte a otáčením objektivu se
pokuste filtr vyšroubovat. Výborně se pro toto hodí podložka
pod počítačovou myš, otočená spodní stranou navrch a
položená na stole. Trik nejde použít u šroubovacích
polarizačních filtrů s dvoudílnou obroučkou.

• Použĳte plastové kleštiny pro snímání filtrů. Vyrábí se v
několika velikostech, je třeba zvolit tu, která odpovídá průměru
filtru. Obroučku kleština sevře téměř po celém obvodu,
deformace je tedy minimální a celkově jde o účinný postup. Na
témže principu pracují uvolňovače s plastovou rukojetí a okem
z tvrdší gumy.

• Filtr několikrát obtočte gumou pro zavařovací sklenice,
stahovací elektrikářskou páskou na kabely či lékařským
zaškrcovadlem. Stále stejný princip, působit tlakem
stejnoměrně po celém obvodu a nedeformovat obroučku.

• Stejné triky lze použít i k uvolnění vzájemně pevně
zakousnutých šroubovacích filtrů, redukcí či dvojice redukce–
filtr.
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Na filtr se dostala měkká voda říční či dešťová voda
Pocákání, polití či „vykoupání“ ve sladké vodě potůčků, říček, jezer a
pramenišť může vypadat hrozivě, ale samo o sobě není nebezpečné. Měkká
dešťová a povrchová voda filtr nikterak nepoškodí a pokud se nepřidá
mechanické podření pískem či podobnými částečkami, nic závažného se
neděje.

Filtr opláchněte čistou měkkou vodou a poté osušte: Sfoukněte vodu
balónkem, osušte běžným způsobem pomocí utěrky na optiku z mikrovlákna
a případné stopy po vodních kapkách vyčistěte karbonovou ploškou
„Lenspenu“ VFFOTO. Filtry VFFOTO jsou vylepšené hydrofobními
zakončovacími nanovrstvami, díky kterým se na skle voda nerozlévá do
kalužinek ale tvoří kuličky, které mnohdy stačí ze skla jednoduše odfouknout
proudem vzduchu z ofukovacího balónku.

Stejný postup sušení platí i v případě kapek z deště, vodní tříště, mrholení
nebo tajících vloček sněhu.

Na filtr se dostala slaná mořská voda
Anebo silně mineralizovaná voda (např. náhodné polití stolní minerální
vodou).

Je jedno zda jde o vykoupání anebo pouhé ošplíchnutí slanou vodou a zda byl
filtr nasazený na objektivu nebo jen držený v prstech při výměně někde na
pláži. Poškození způsobí sůl obsažená ve vodě. A to ve velmi krátké době, už
po 15–20 minutách. Rámeček i samotné optické sklo vydrží beze škod, poničí
se antireflexní vrstvy.

Na první pohled vypadá filtr v pořádku. Při prohlížení proti slunci či žárovce
jsou ale vidět nepravidelné mapy.
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Takový filtr lze dál velmi nouzově používat do doby, než si seženete jiný.
Nedoporučují se s ním fotit snímky v protisvětle – výskyt nežádoucích
reflexů a ztráta kontrastu budou výrazné.

Náprava?

Okamžitě celý filtr důkladně vypláchněte v čisté sladké měkké vodě
(dešťová, destilovaná…). Ne v minerálce!

Poté sfoukněte vodu balónkem, dosušte běžným způsobem pomocí utěrky na
optiku z mikrovlákna a případné stopy po vodních kapkách vyčistěte
karbonovou ploškou „Lenspenu“.

Pozor! Nesnažte se nikdy otírat filtr bez předchozího opláchnutí ve
sladké vodě. Krystalky a mikrokrystalky solí ze zasychající
mořské vody by mohly mechanicky podřít a nevratně poškodit
povrch či antireflexní vrstvy.
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Sklo filtru je v obroučce uvolněné a „chrastí“
Okamžitě filtr sundejte z objektivu a dále nepoužívejte, hrozí
že případně uvolněné a vypadlé sklo by mohlo poškodit optické
členy. Filtr pošlete na opravu. Oprava je bezplatná.

Sklo filtru je v obroučce dotaženo ocelovým/hliníkovým pojistným
kroužkem. V ojedinělých případech může dojít (obvykle vlivem chvění či
vibrací, např. při častém cestování s fotovýbavou) k povolení a postupnému
vyšroubovávání pojistného kroužku.

Pokud se vám pojistný kroužek vyšrouboval úplně (a sklo vypadlo),
nepokoušejte se jej sami opětovně sestavit. Jednotlivé díly pošlete na servis k
výrobci. Obzvláštní pozornost přitom věnujte zabalení samotného skla tak,
aby se nepoškodilo či neodřelo při přepravě.

Podmínkou pro bezplatnou opravu je zaslání kompletního filtru, tedy všech
tří dílů (rámeček, sklo, pojistný kroužek) ve funkčním a nepoškozeném stavu.

Pokud některý z komponentů chybí, nebo je poničený (deformace, poškozený
závit…), lze opravu i tak provést – po domluvě, na žádost zákazníka a jako
placený servis.
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