
                                                                                   Návod k obsluze
P373 - Dalekohled kapesní monocular 15x32

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité
pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže
výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim
odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej
mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis: 

Jeden z nejmenších dalekohledů, který má tak velké zvětšení.
Navrženo pro cestovatele, rybáře, sledování volně žijících
živočichů nebo sportovních akcí.

anti-reflexní optika, Plynule nastavitelný focus, Kompaktní
rozměry, estetické pouzdro, ochranný kryt objektivu, zvětšení
10×, Průměr objektivu: 32 mm, Rozměry: 112 mm x 36 mm,
48mm

Barva: stříbrná, Balení: Barevný karton box, Hmotnost: 67g

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

• Nevystavujte dalekohled extrémním teplotám, silným vibracím, otřesům a nárazům. 

• Dejte pozor na to, že může být trestné, budete-li pozorovat cizí osoby bez jejich vědomí. 

• Budete-li se s dalekohledem pohybovat a budete-li sledovat v jeho okulárech okolí, dejte pozor na to, abyste 
nepřehlédli na cestě různé překážky, o které byste mohli zakopnout. 

• Nepozorujte tímto dalekohledem světelné zdroje se silným zářením, například Slunce. Přímé sluneční záření může 
způsobit poruchy zraku s následným oslepnutím. 

Použití:

Připevněte pevně k dalekohledu řemínek k jeho zavěšení okolo krku. Sundejte plastikový ochranný kryt z objektivu. 

Při provádění seřízení zrakové ostrosti byste měli zamhouřit levé nebo pravé oko. 

Zaostření dalekohledu Otáčením kolečka zaostření  na horní straně dalekohledu nastavte nejvyšší ostrost obrazu 
pozorovaného objektu

Údržba a čištění 

 Čištění dalekohledu provádějte pouze měkkým a čistým hadříkem bez žmolků a chloupků. Dejte pozor na to, abyste 
nepoškrábali čočky a pouzdro dalekohledu. K čištění dalekohledu nepoužívejte v žádném případě agresivní chemické 
čistící prostředky (rozpouštědla laků a barev, kyseliny, alkohol a podobné prostředky). Tyto chemické látky by mohly 
poškodit pouzdro dalekohledu (například by mohlo dojít k změnám zabarvení).K čištění čoček můžete použít k 
dalekohledu přiložený čistící ubrousek. Znečištěný ubrousek vyperte ve vlažné vodě s přísadou neagresivního 
mýdlového roztoku a nechte jej uschnout na vzduchu. Prach vyčistěte měkkým a čistým štětečkem nebo jej vysajte 
vysavačem. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby 
životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho 
ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného 
zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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