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XBIN

NÁVOD K POU�ITÍ

Model:

Zvìtšení, x:
Prùmìr vstupní èoèky, mm:
Zorné pole ve vzdálenosti 1000m,m:
Minimální vzdálenost zaostøení, m:
Délka, mm:
Hmotnost, kg:

20-50x50

20-50
50
44
10*

240
0,7

Tento návod Vás seznámí s postupy pøi pou�ití monokuláru  "Yukon 20-50x50" s plynulé
nastavitelným zvìtšením. V konstrukci monokuláru je pou�it speciální zrcadlový systém,
umo�òující dosáhnout vysoké kvality obrazu pøi velkém zvìtšení a malé délce monokuláru.
Monokulár v provedení WP (waterproof) má 100% odolnost pøi ponoøení do vody.

1. Vyjmete monokulár z pouzdra.
2. Odstraòte kryty objektivu (1) a okuláru (3).
3. Otáèením krou�ku (2) nastavte po�adované zvìtšení.
4. Zaostøíte objekt pozorování otáèením okuláru (3).

Pøi pozorování s velkým zvìtšením se doporuèuje upevnit monokulár na stativ.
Monokulár má dva montá�ní závity ( 3/8” a 1/4” pálce ) (4) pro uchycení stativu

Váš dalekohled je navr�en k dlouhodobému pou�ití. K ošetøeni povrchu dalekohledu
pou�ívejte navlhèený hadøík. K èištìní èoèek pou�ívejte èistou mìkkou látku namoèenou do líhu.
Nikdy nevylívejte líh  pøímo na èoèky. V pøípadì prudké zmìny okolní teploty v dalekohledu
mù�e vzniknou kondenzát (napø. je-li dalekohled byl pøemístìn z chladu do teple místnosti).
Je to zcela pøirozený jev,  k jeho odstranìni nechtì dalekohled jednu hodinu pøi pokojové teplotì.
Pokud není uvedeno, �e dalekohled má úpravu Waterproof, nepotápìjte dalekohled do vody,
ani nevystavujte pùsobení deštì. Pamatujte dalekohled je vlhkotìsný, ale není vodotìsný.
Nikdy se nedívejte dalekohledem na slunce, mohlo by dojit k
poškození zraku.

bez speciálních filtru

POPIS

POU�ITÍ MONOKULÁRU

UPOZORNÌNÍ

ZÁRUKA

* pøi zvìtšení 20x

Na  výrobek se vztahuje záruka na poruchy a materiálové vady po dobu 36 mìsícù
ode dne jeho prodeje spotøebiteli.
Záruka propadá, došlo-li k poškození výrobku zejména:

- nedodr�ením podmínek uvedených v návodu k pou�ítí
- vinou neopatrného zacházení u�ivatelem
- neoprávnìným zásahem do výrobku

V pøípadì zjištìní závady na výrobku se obra�te na Vašeho prodejce, kde výrobek bude
pøijat k opravì. Reklamovaný výrobek musí být dolo�en øádnì vyplnìným záruèním
listem a dokladem o nákupu.

Monokulár Yukon


