DALJNOGLED 8x21 – art. 9024000 (ANL9024000MSP1013NG)
Splošna opozorila
Tveganje oslepitve
Nikoli ne uporabljajte te naprave za gledanje neposredno proti soncu ali v neposredno bližino sonca. V primeru da to naredite,
obstaja nevarnost oslepitve!
Ne postavljajte naprave, še posebej leče, neposredno na sonce! Koncentracija svetlobe lahko povzroči požar!
Ne razstavljajte naprave. V primeru napake, se prosimo obrnite na vašega prodajalca. Prodajalec bo napako javil
Servisnemu Centru in poslal napravo na popravilo, če bo to potrebno.
Ne izpostavljajte naprave visokim temperaturam.
Zaščita zasebnosti
Daljnogled je namenjen samo za osebno rabo. Prosimo upoštevajte zasebnost drugih.
Seznam delov
1) Sredinska os
2) A: Privit okular
B: Gumijasti okular
3) Nastavitev dioptrije
4) Ohišje daljnogleda
5) Objektiv
6) Sredinski kolešček za ostrino
7) Očesno steklo
8) Leča objektiva
9) Navoj za pritrditev na stojalo
10) Slika o pravilno nastavljeni razdalji med očmi
Okular za uporabnike z očali
Odvisno od modela, je vaš daljnogled opremljen z privitim okularjem (2A) ali pa z gumijastim okularjem(2B). Ker je razdalja med
okularjem daljnogleda in zenico za tiste ki nosijo očala večja, se lahko oba okularja nastavita posebej.
Privit okular (2A)
Privijte okular (2A) za uporabo daljnogleda med nošenjem očal. Če ne nosite očal, odvijte okular, da dosežete želeno razdaljo od
zenice.
ALI
Gumijasti okular
Za uporabo daljnogleda med nošenjem očal zapognite gumijasti okular. Če ne nosite očal pustite okular v navpičnem položaju, da
dosežete želeno razdaljo od zenice.
Nastavite razdaljo med okularjema
Razdalja med očmi se razlikuje med posamezniki. Za doseganje idealne povezave med vašimi očmi in okularjem vašega
daljnogleda, nastavite sredino daljnogleda (1) tako, da vidite krožno sliko (10). Spravite ta navodila za kasnejšo uporabo.
Nastavitev ostrine
Poglejte skozi daljnogled z zaprtim desnim očesom. Sedaj nastavite sliko za vaše levo oko tako, da vrtite sredinski kolešček (6),
dokler slika ni ostra in čista. Zaprite levo oko in nastavite sliko za vaše desno oko s kolutom za nastavitev dioptrije (3), dokler se
prav tako slika ne izostri in postane čista.
Privijanje daljnogleda na stojalo
Vaš daljnogled ima vgrajen navoj za pritrditev na stojalo (9). Zahtevano stojalo je možno kupiti kot dodatek (Art. Št. 19-16000 ali
19-16500). S temi pripomočki lahko daljnogled pritrdite na stojalo z DIN navojem (npr. Art. Št. 49-22100).
Navodila za čiščenje.
Čistite okular in lečo samo z mehko krpo , ki ne pušča vlaken kot je npr. mikrovlakno. Pri čiščenju ne pritiskajte preveč na
lečo, da je ne opraskate.
Za odstranitev bolj trdovratnih umazanij, navlažite čistilno blago z čistilom za leče in nežno obrišite lečo.
Zaščitite napravo pred prahom in vlago. Po uporabi, še posebej pri veliki vlagi, pustite da se naprava prilagodi razmeram,
zato da vlaga izgine preden napravo pospravite. Odstranite zaščito proti prahu in spravite v vrečko, ki je bila priložena.
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Zavrženje
Embalažo odvrzite na pravilno mesto, glede na njeno vrsto. Stopite v kontakt z lokalnimi službami ali okoljskimi organi za
več informacij o tem, kako pravilno zavreči.
Prosimo upoštevajte trenutne zakone, ko zavržete vašo napravo. Stopite v kontakt z lokalnimi službami ali okoljskimi
organi za več informacij o tem, kako pravilno zavreči.
GARANCIJA IN POGOJI ZA PODALJŠANO GARANCIJO
Garancija velja 2 leti od nakupa izdelka s priloženim potrdilom o nakupu (račun vašega prodajalca).
Če imate težave z vašo napravo, prosimo najprej pokličite pomoč uporabnikom (SINGA d.o.o., Brnčičeva 7, 1231 Ljubljana-Črnuče,
tel. 0590 444 60, e-mail: info@singa.si). Ne pošiljajte izdelkov brez, da bi se najprej posvetovali z nami preko telefona. Večina
težav z vašo napravo se lahko reši preko telefona. Če se problema ne bo dalo rešiti preko telefona, bomo poskrbeli za popravilo in
transport vaše naprave. Če nastane problem, ko se je garancija iztekla ali pa ne ustreza garancijskim pogojem, boste dobili
informacijo o ceni popravila brezplačno.
Telefon za pomoč kupcem: 0590 444 60
Pomembno za vsa vračila: Prosimo vrnite napravo dobro zapakirano v originalni embalaži in s tem preprečite poškodovanje
izdelka med transportom. Prav tako dodajte račun (ali kopijo računa) vaše naprave in opišite napako. Ta garancija ne omejuje
nobenih vaših zakonsko določenih pravic.
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