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VAROITUS!

•
•
•
•
•

Sokeutumisen vaara! Kiikareilla ei saa koskaan katsoa suoraan päin aurinkoa tai sen lähelle. Seurauksena on
riski sokeutua.
Tukahtumisvaara! Lasten tulee käy�ää laite�a aikuisen valvonnassa. Pakkauksen materiaalit, muovi ja
kuminauhat, on pide�ävä poissa lasten ulo�uvilta. Pakkauksen materiaalit voivat aiheu�aa
tukehtumisvaaran.
Palovaara! Älä jätä laite�a, etenkään linssejä, auringonvaloon. Auringonvalon keski�yminen linssiin voi
aiheu�aa tulipalon.
Laite�a ei saa purkaa. Ota yhteys jälleenmyyjään, jos vikaa ilmenee. Jälleenmyyjä on yhteydessä valmistajan
huoltoon tarpeen vaa�essa.
Kiikari on tarkoite�u yksityiskäy�öön, eikä sen käy�ämisellä saa loukata muiden ihmisten yksityisyy�ä.
Laite�a ei saa käy�ää esimerkiksi muiden asuntoon katsomiseen.

Osalue�elo
1. Tarkennuspyörä
2. Okulaarin linssi
3. Objek�ivilinssi
4. Keskiakseli
5. Op�nen putki
6. Diopterien säätö
7. Silmäsuojukset
8. Kantohihnan pidike
Silmien välinen etäisyys
Silmien välinen etäisyys on yksilöllistä, joten on tärkeää säätää kiikari itselleen sopivaksi ennen käy�öä. Ota
molemmilla käsillä kiinni kiikareista (kuva 1) ja aseta ne silmille. Taita kiikaria niin, e�ä katsoessa näet yhden
ympyrän (kuva 2).
Tarkentaminen
Etsi kohde yli 10 metrin etäisyydeltä. Sulje tai peitä oikea silmä. Käännä tarkennussäätöä (kuva 3) siten, e�ä näet
vasemmalla silmällä tarkan kuvan. Toista sama toisella silmällä käy�äen diopterin säätöä (kuva 4 kohta 6).
Sääde�yäsi molemmat puolet näet tarkan kuvan molemmilla silmillä katsoessa.
Mikäli käytät silmälaseja
Linssien silmäsuojukset (kuva 5, kohta 7) ovat esiin käänne�äviä. Taita ne pois edestä tarvi�aessa (kuva 5, kohta 7).
Puhdistusohjeet

•
•
•

Puhdista okulaarit ja linssit puhtaalla, pehmeällä, nukkaama�omalla kankaalla, voit käy�ää esimerkiksi
mikrokuituliinaa. Vältä painamista, e�eivät linssit naarmuuntuisi.
Sitkeän /vaikean tahran poistoon, voit kostu�aa puhdistusliinaa silmälasien puhdistusnesteellä ja pyyhkiä
hellävaraises�.
Suojaa kiikarit pölyltä ja kosteudelta Kosteissa oloissa käy�ämisen jälkeen anna kiikareiden kuivua ilmavassa
paikassa ennen niiden varastoin�a.

Hävi�äminen
Laji�ele pakkausmateriaali ja kierrätä ne paperi-, kartonki- tai muovinkeräyspisteessä.
Takuu ja laajenne�u takuu
Normaali takuuaika on kaksi vuo�a ostopäivästä. Pakkauksessa on �edot pidemmästä takuuajasta, joka edelly�ää
tuo�een rekisteröin�ä valmistajan verkkosivujen kau�a. Lisä�etoa löytyy osoi�eesta
www.bresser.de/warranty_terms
Valmistaja: Bresser GmbH, Gutenbergstrasse 2, DE-46414 RHEDE, Germany
Maahantuoja Suomessa: Oy Importante Ab, Melkonkatu 26, 00210 HELSINKI

