
                         
 
 
 
  

Dalekohled Ruby 4127c5, 10 x 25 mm      

 

 

Obj. č.: 100 75 11 

 
 
 
 
Vážený zákazníku, 
 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup dalekohledu Renkforce Ruby 4127c5, 10 x 25 mm.  

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 k obsluze.  
 
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
 
 

Rozsah dodávky 
Dalekohled 
Čistící ubrousek 
Brašna 
Návod k obsluze 

 

Účel použití 
Tento výrobek slouží ke sledování vzdálených objektů. Objekt pozorovaný tímto dalekohledem  
má prostorovou hloubku a působí plasticky (trojrozměrně). Dalekohled může sloužit k detailnímu 
sledování zvířat, budov, stromů apod. z velké dálky.  
Tento výrobek je určen k použití v přírodě.  

 

Popis a ovládací prvky 
 
                     3        2     1  

 
 
1 kolečko k vyrovnání dioptrické citlivosti očí 
2 oční mušle (okuláry) 
3 kolečko k provedení zaostření 
 
 

Použití 
 

Nastavení vzdálenosti mezi o čima  

Vzdálenost mezi očima nastavte pohybem obou polovin dalekohledu od sebe nebo k sobě.  
Obraz budete mít nastaven správně, pokud se v okulárech zobrazí jeden celistvý kruhový  
obraz bez jakýchkoliv stínů.  
 

Zaost ření očních mušlí (okulár ů) 

Nastavte kolečko pro vyrovnání dioptrické citlivosti očí (1) na pravém okuláru (2) na nulu a zamiřte 
dalekohled na vzdálený objekt. Zavřete pravé oko a otáčejte kolečkem k provedení zaostření (3)  
tak dlouho, dokud v levém okuláru neuvidíte zamířený objekt. Poté otevřete pravé oko a levé nechejte 
zavřené. Pro zaostření otáčejte kolečkem pro vyrovnání dioptrické citlivosti očí. Tímto je dalekohled 
seřízen pro vaše oči. Pro všechny případy si někam poznamenejte nastavenou dioptrickou citlivost 
vašich očí, kterou najdete na pravém okuláru.  
 

Úprava o čních mušlí pro lidi s brýlemi 

Dalekohled mohou jednoduše používat i lidé, kteří nosí brýle. Stačí povytáhnout oba oční okuláry  
(2), čímž se zároveň docílí maximálního vizuálního úhlu dalekohledu.   
 
 

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
 

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do dalekohledu. 
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte 
jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho 
příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet 
obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly 
spolknout. 

 
 
 
 
 

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné 
prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky 
mohly poškodit čočky a pouzdro dalekohledu.  
Pozorování dalších osob bez jejich vědomí a souhlasu je zakázáno. Nepoužívejte dalekohled  
při chůzi/přemisťování se, mohli byste přehlédnout překážku a zranit se. V případě prudkých změn 
teplot se na čočkách dalekohledu může objevit zamlžení. Jde o běžný jev, který samovolně vymizí, 
pokud bude dalekohled cca 1 hodinu v teplém prostředí. Nevystavujte dalekohled přímému dešti  
nebo vlhkosti. Pokud se dalekohled dostane do kontaktu s vodou, setřete ji co nejdříve přiloženým 
čistícím ubrouskem. 

 

 
 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou  
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 



 

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 prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 
 

Technické údaje 
 

• 10-násobné zvětšení 
• Průměr objektivu: 25 mm  
• Zorné pole při dosahu 1000 m: 96 m 
• Zorný úhel: 5,5° 
• Průměr očních čoček: 2,5 mm 
• Používejte při teplotě v rozmezí -25 až +40 °C 
• Skladujte při teplotě v rozmezí +5 až +35 °C a vlhkosti do 70% 
• Váha: cca 192 g 
• Rozměry (V x Š x H): 113 x 106 x 34 mm 
 

  

 

 

 

Záruka  
 

Na kompaktní dalekohled Renkforce Ruby 4127c5, 10 x 25 mm poskytujeme záruku 24 m. 
 

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, 
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku provedených třetí osobou. 
 
 
 
 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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