SET ZA OPAZOVANJE NA KOPNEM IN V VODI – art. 9125000 (ANL9125000MSP1113NG)
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!
Tveganje požara - 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.
Daljnogled je namenjen samo za zasebno rabo. Prosimo upoštevajte zasebnost drugih.
Žuželke:
Naredite terarij tako, da prekrijete spodnji del raziskovalne posodce z nekaj zemlje in rastlinami. Z uporabo priložene pincete
narahlo dodajajte žuželke, katere ste našli na vašem dvorišču. Nato si jih oglejte od blizu ter jih izpustite, ko ste končali.
Na Zemlji je več žuželk, kot katerih drugih živih bitij. Obstaja več kot milijon in pol živalskih vrst na svetu. Od tega jih je kar milijon
vrst žuželk. Nekateri strokovnjaki verjamejo, da jih bodo odkrili še približno 30x toliko.
Ribe:
Napolnite posod s čisto vodo, ter z mrežico previdno dodajte ribe, ki ste jih ulovili v reki ali jezeru. Podrobno opazujte, kako diha
skozi škrge, ki se nahajajo na obeh straneh glave. Škrge so narejene iz občutljivih ploskev, ki so polne krvnih žil. Ko se voda
pretaka skozi škrge, molekule kisika prehajajo v kri in se nato pretakajo po telesu. Tako kot se dihanje pospeši pri ljudeh ob
telovadbi, tako so tudi škrge bolj aktivne, ko riba plava hitreje.
Navodila za čiščenje.
Čistite lečo samo z mehko krpo , ki ne pušča vlaken kot je npr. mikrovlakno. Pri čiščenju ne pritiskajte preveč na lečo, da
je ne opraskate.
Zavrženje
Prosimo upoštevajte trenutne zakone, ko zavržete vašo napravo.
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.

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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