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Ártalmatlanítás

Ártalmatlanítás
A termék csomagolása újra felhasználható anyagokból áll, amelyeket vissza 
lehet juttatni az újrahasznosítható anyagok körforgásába. Ártalmatlanítsa 
őket környezetkímélő módon.

A termék helyes ártalmatlanítása:

Ez nem szabad az készülékeket közönséges háztartási szemétként 
ártalmatlanítani. Erre a célra vegye igénybe a közösségi hulladék-leadó és 
begyűjtő helyeket, vagy forduljon a kereskedéshez, ahol a terméket vásárolta.

Műszaki adatok
Modell: 12 x 32
Nagyítás: 12x
Objektiv ø: 32 mm
Látómező állásnál: 83 m/1000 m
Kilépő pupilla ø: 2,6 mm
Dioptria állítás: -3 hogy +3
Méretek: 140 mm x 125 mm x 45 mm
Súly: 300 g

Próbálja ki most
Olvassa be okostelefonjával a következő QR kódot és tudjon meg 
többet a megvásárolt Aldi termékről.
*  A QR kód olvasó használata során az internetkapcsolatért a

szolgáltatójával fennálló szerződés szerint fizetnie kell.

 

Do
k.

/R
ev

.-
N

r. 
 IM

_F
G

_1
2x

32
_A

5_
H

U
-1

41
21

6

ÖSSZECSUKHATÓ TÁVCSŐ

 

VI.1.0.hu

Származási hely: Kína
Gyártó:

supra FOTO-ELEKTRONIK-VERTRIEBS-GMBH
DENISSTR. 28A
67663 KAISERSLAUTERN
NÉMETORSZÁG

HU

ÉV
JÓTÁLLÁS

3ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA: 
12 x32 05/2017

HU

59301

supszerviz@gmail.com
20 244 10 48



A

B

A csomag tartalma/a készülék részeiA csomag tartalma/a készülék részei Zoom beállítása

1 2 3

12 x 32
84m/1000m

12 x 32
84m/1000m

1

2 4

3

5
7

6

 FIGYELEM!

FULLADÁSVESZÉLY! Csecsemők és kisgyermekek elől zárja el a műanyag 
fóliákat és -zacskókat. Fulladás veszély.

A csomag tartalma/a készülék részei
Óvatosan csomagolja ki a Zoom-os távcső, és vizsgálja meg, hogy az alább 
felsorolt összes alkatrész megvan-e:

1 Maginon Összecsukható távcső 5 Szemlencse napellenzővel

2 Tárolótáska 6 Távolságállító kerék

3 Tisztítókendővel 7 Dioptria beállítás

4 Hordszíj

 FIGYELEM!

VESZÉLY! Sohase nézzen bele a napba a távcsővel: ezzel ugyanis megsértheti 
a szem retináját!

A szemtávolság beállítása
Célozzon meg egy fényes felületet és nézzen bele a távcsőbe mindkét 
szemével. Fordítsa el lassan a távcső feleket a középtengely körül addig, amíg 
egyetlen, kerek kép nem jelenik meg.

 − Ha a kép egyes területei sötétebb árnyalattal látszanak, kissé távolítsa el a 
távcsövet a szemétől.

Dioptria beállítása
Ha a távcső felekben látott kép élessége eltér egymástól, ez azt jelenti, 
hogy a jobb és bal szemének eltérő sugártörési képessége van, amit a 9  
dioptriaállító segítségével kell kiegyenlíteni.

Célozzon meg egy távoli, mozdulatlan, részletdús tárgyat. Ezután csukja be a 
jobb szemét vagy takarja le a távcső jobb oldali lencséjét.

Ekkor élesre állíthatja a képet a középtengely 8  beállító kerekével. A bal 
szemével járjon el ugyanígy. Ezzel lezárult a dioptria szükséges beállítása.

Útmutatások szemüvegeseknek
 − Fordítsa ki az napellenzőt 6  és állítsa vissza a dioptria állítót ”0” állásba. 
Ha a szemüvege bifokális, kérjük, hogy a távolbalátó részen keresztül 
nézzen bele a távcsőbe.

 − A rendellenes fénytörést a dioptriaállítóval lehet kiegyenlíteni a fenn 
ismertetett módon.

 − Kontaktlencsét viselők a rendes látású felhasználókhoz hasonlóan 
végezhetik el a beállítást

Ötletek a távcső helyes használatához
 − A távcsövek értékes precíziós optikai eszközök. Ha szeretné, hogy a 
távcsövének jó tulajdonságai sokáig megmaradjanak, amennyire lehet, 
tegyen eleget az alábbi útmutatásoknak.

 − Távolba nézés alatt tartsa mozdulatlanul a távcsövet, amennyire 
tudja.Legjobb, ha két kézzel fogja és a könyökét rázkódásmentes 
helyenmegtámasztja.

 − Szorítsa a szemlencsék napellenzőjét erősen a szemöldökéhez illetve 
kifordítva a szemüvegének távolbalátó részéhez.

 − A távcsőre fröccsent vizet (tengervizet) törölje le száraz, puha kendővel és 
utána dörzsölje szárazra tiszta és száraz, puha és foszlánymentes kendővel.

 − A távcsövek érzékenyek a túl nagy meleg és nedvességre.
 − Ne tegye ki a távcsövet hosszabb ideig közvetlen napsugaraknak. Ne 
hagyja benne a lezárt autóban, ha a napon parkol.

 − Ne használja a távcsövet víz közelében, vagy erősen nedves helyen. A 
bejutó nedvesség megrongálhatja a lencsét!

 − Kímélje meg a távcsövét az ütésektől, leeséstől és más erős mechanikai 
behatásoktól.

 − A távcső lencséit ne érintse meg. A lencsék tisztításához puha, 
foszlánymen- tes kendőt vagy papírt használjon.  
A szemüvegtisztító kendők erre a célra nem alkalmasak, mivel 
megrongálhatják a tükröződés gátló bevonatot.


