
 

 

 

 

 

 

     Használati útmutató 

 

Távcső, 10 x 25 mm 
Rend. sz. 1007511 

 

Rendeltetésszerű használat: 
 

A távcső távoli objektumok megtekintésére szolgál.  A távcsővel észlelt két kép összeolvad, és 
térbeli mélységgel bíró képbenyomást kelt. A szemlélő a távcsővel állatokat, épületeket,  fákat 
sb. nézhet meg pontos részletekkel még nagy távolságból is. A készülék kültéri használatra 
alkalmas. A készülék teljesíti a nemzeti és európai törvényi előírások követelményeit. 
Biztonsági okokból a terméket nem szabad átépíteni és/vagy megváltoztatni.  Ha a terméket a 
megadottól eltérő célokra használja, a termék károsodhat.  Olvassa át figyelmesen a használati 
útmutatót, és őrizze meg. Ha a terméket továbbadja másoknak, csak a használati útmutatóval együtt 
tegye.  
A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes 
előforduló cégnév és termékmegnevezés a mindenkori tulajdonos márkaneve.  Minden 
jog fenntartva. 

 

A szállítás tartalma 
 

• Távcső 
• Lencsetisztító kendő 
• Táska 
• Használati útmutató 

 

Biztonsági tudnivalók 
 

Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat 
tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági és 
a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért 
vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét 
veszíti a szavatosság és a garancia is. 

 

• Ne figyeljen meg másokat tudomásuk és engedélyük nélkül. 
• A készülék használata közben ne hagyja a figyelmét elterelni a közvetlen 

környezete által. 
• Ne használja mozgás közben a távcsövet. Eseteg nem veszi észre az 

útjában lévő akadályokat. 
• Ne nézzen a távcsővel erős fényforrásokat, különösen a napot ne. A 

szűretlen napfény nézése már a másodperc törtrészéig is tartós vakságot 
okozhat. 

• A gumi szemkagylók hosszú használat után bőrirritációt okozhatnak. 
Forduljon ilyenkor orvosához. 

• Tűzveszély! Szakszerűtlen használat esetén a távcső  gyújtólencseként 
működhet, a napfényt egy kis pontba koncentrálhatja, ezzel igen magas 
hőmérsékleteket előállítva.  

• A készülék nem játék. Nem való gyermekek kezébe, tartsa távol a 
háziállatoktól is! 

• A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyerekek nem végezhetik 
felügyelet nélkül.  

• Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, állítsa le a készüléket, és 
védje meg a véletlen használattól.  A biztonságos használat már nem 
garantálható, ha a készüléknek 
- látható sérülései vannak, 
- már nem működik rendeltetésszerűen, 
-  hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, 

vagy  
-  súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve. 

• Győződjön meg róla, hogy a távcső használata közben nem kaphat ütést vagy 
hasonló külső hatást, mivel az veszélyes szemsérüléshez vezethet. 

• Ne érintse meg a lencséket ujjal. 
• Ne hagyja, hogy a távcső a nyakpánton hintázzon. A távcső más személyeket 

megüthet és megsebesíthet. Ezenkívül a távcső is megsérülhet, ha más tárgyhoz 
ütközik. 

• Ügyeljen arra, hogy ne akadhasson fel a nyakpánttal más objektumokon. 
Sérülésveszély áll fenn. 

• Ne tegye ki a készüléket jelentős mechanikai igénybevételnek, vagy erős 
rezgéseknek. 

• Óvja a készüléket ütődésektől és rázkódásoktól.  
• Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek. 
• Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból 

való leejtés következtében is megsérülhet. 
• A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel 

vagy egy szakműhellyel végeztesse.  
• Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, 

forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más  
szakemberekhez. 

Kezelőszervek 
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1 Dioptria beállító gyűrű 3 Fókuszáló forgatógomb 
2 Okulár (szemlencse) szemkagylókkal 

 

A szemtávolság beállítása 
 

Illessze a távcsövet mindkét felének a forgatásával az adott használó 
szemtávolságához.  
A bal- és jobboldali látómezőből egy köralakú képnek kell adódnia.  Zavaró, irritáló 
árnyékok ne legyenek észlelhetők.  

 

Élesre állítás 
• Állítsa a dioptria beállító gyűrűt (1) a jobboldali okuláron (2) 0-ra, és célozzon meg 

egy távoli objektumot.  
• Csukja be a jobb szemét, és állítsa be az élességet a bal szeme számára a középső 

élesség állító (fókuszáló) forgatógombbal.  
• Csukja be a bal szemét, és állítsa be az élességet a jobb szeme számára a   

dioptriaállító gyűrűvel.  
• Ezzel a távcső be van állítva a szeméhez. Olvassa le a jobboldali szemlencsén ezt a 

beállítást, amelyet majd a jövőben is mindig alkalmazhat. 

 

A szemkagylók kifordítása szemüvegesek számára 
A szemüveggel végzett megfigyelésekhez a szemkagylókat (2) ki kell fordítani.   Így 
használható ki maximálisan a távcső modell látómezeje.  

 

Tisztítás és karbantartás 
• A távcsövet porecsettel, vagy finom szövésű szálmentes ruhával tisztítsa (vele 

szállítjuk). 
• Ha a távcsövet tisztítófolyadékkal tisztítja, akkor a tisztítófolyadékot ne közvetlenül a 

lencsékre vagy az okulárra permetezze, hanem először mindig a tisztítókendőre. 
• Ha a távcsövét optimálisan védeni kívánja, használat után mindig tegye el a vele 

szállított táskába.  

 

Eltávolítás 
 

Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően 
kell eltávolítani. 
Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezet 
védelméhez! 

 

Műszaki adatok:  
 

Nagyítás...................................................: 10-szeres 

Objektiv átmérő Ø........................................... 25 mm 

Látómező......................................................... 96 m/1000 m 

Kép megjelenítési szög................................... 5,5° 

Kilépő pupilla átmérő...................................... 2,5 mm 

Üzemi hőmérséklet -25 ... +40°C 

Tárolási hőmérséklet................................... 
+5 °C ... +35 
°C 

Tárolási légnedvesség................................. 70% 

Súly.......................................................... kb. 192 g 
Méret (a távcső teljesen kinyitva, H x Szé x 
Ma)  ................... 

106 x 113 x 34 
mm 

 

 

 

 

 

Jelen  használati útmutató a Conrad Electronic SE publikációja,  Klaus Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).  
 

Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva.  Mindennemű másolat, pl. fotokópiák, mikrofilmek, vagy elektronikus 
adatfeldolgozásban való rögzítés csak  a kiadó írásbeli engedélye alapján megengedett.  Az utánnyomás, kivonatos 
formában is, tilos.  

A jelen használati útmutató megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején. A műszaki adatok és a külső kivitel 

módosításának jogát fenntartjuk.  
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