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Kullanma talimatları 
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Körlük riski
Bu cihazı hiçbir zaman doğrudan 
güneşe ya da güneşin yakınına bakmak 
için kullanmayın. Böyle yapmak sizi 
körlük riski ile karşı karşıya bırakabilir.

Gizliliğin Korunması
Dürbün sadece özel kullanım için 
tasarlanmıştır. Lütfen diğer insanların 
gizliliğine özen gösterin.  Örneğin, bunu 
apartman dairesinin içini gözetlemek 
için kullanmayın.

• Cihazı, özellikle merceklerini, doğrudan güneş 
ışığının altına koymayın.
Işığın yoğunlaşması yangına neden olabilir.
• Cihazı sökmeyin. Bir arızanın olması durumunda, 
lütfen satıcınıza başvurun.
Bayiniz, Servis Merkezi ile bağlantı kurar ve 
gerekirse cihazı tamir edilmesi için gönderebilir.
• Cihazı yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın.

Parça Listesi
1  Merkezi aks 
2a Bükülen göz muhafazası 
veya
2 b Lastik vizör adaptörü
3  Diyoptri ayarı 
4  Dürbün gövdesi
5  Lens borusu
6 Merkezi odaklama çarkı
7  Vizör
8  Objektif merceği
9  Vida dişli üçayak bağlantısı 
10  Doğru ayarlanmış göz mesafesi görüntü dairesi

Gözlük kullananlar için göz mercekleri
Modeline göre dürbününüz bükülen vizör 
adaptörü (2a) ya da  lastik vizör adaptörü (2b) ile 
donatılmıştır. Dürbün merceği ve o gözlük takan 
kişinin göz bebeği arasında büyük bir mesafe 
olduğundan, her iki vizör adaptörü çeşidi ayrı ayrı 
ayarlanabilir.

Bükülen Vizör Adaptörü (2a)
Dürbünü gözlük takarken kullanmak için bükülen 
vizör adaptörünü (2a) içeri doğru vidalayın. Eğer 
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gözlük takmıyorsanız, göz bebeklerinizden olan 
gerekli mesafeyi sağlamak için vizör adaptörlerini 
sökün.
VEYA
Lastik Vizör Adaptörü (2b)
Dürbünü gözlük takarken kullanmak için bükülen 
vizör adaptörünü (2b) aşağı ve yanlara doğru 
çevirin. Eğer gözlük takmıyorsanız, göz 
bebeklerinizden olan gerekli mesafeyi sağlamak 
için vizör adaptörlerini dik konumda bırakın.
 
Göz merceği mesafesini ayarlama
Gözlerinizin arasındaki mesafe bireyler arasında 
farklılık gösterir. Gözleriniz ve dürbünün (1) göz 
mercekleri arasında mükemmel etkileşim elde 
etmek için merkezdeki dürbün açısını dairesel bir 
görüntü (10) görecek şekilde ayarlayın. Bu ayarın 
daha sonraki kullanım için olduğunu unutmayın.

Odağı ayarlama
Dürbününüz ile sağ gözünüz kapalı şekilde bakın. 
Şimdi keskin ve net oluncaya kadar merkezi çarkı 
(6) çevirerek görüntüyü sol gözünüz için ayarlayın. 
Sol gözünüzü kapatın ve keskin ve net oluncaya 
kadar dioptri halkasını (3) çevirerek görüntüyü sağ 
gözünüz için ayarlayın.

Dürbünü üçayağa monte etme
Dürbününüzün yerleşik dişli bir üçayak bağlantısı 
(9) vardır.
Gerekli olan üçayak adaptörü isteğe bağlı aksesuar 
olarak mağazalar mevcuttur (Ürn.No. 19-16000 
veya 19-16500). Bu aksesuarla birlikte, 
dürbününüzü üçayağa DIN normu bir montaj vida 
dişi ile monte edebilirsiniz (örneğin Ürn.No 
49-22100).

    TEMİZLİK ile ilgili notlar
• Göz mercekleri ve mercekleri sadece mikro fiberli 
bir bez gibi yumuşak, tüy bırakmayan bir bezle 
temizleyin. Lenslerin çizilmesi önlemek için 
temizlik bezin üzerine sadece hafif bir basınç 
yaparak uygulayın.
• Daha inatçı kirleri uzaklaştırmak için temizlik 
bezini gözlük temizleme solüsyonu ile nemlendirin 
ve mercekleri hafifçe silin.
• Cihazınızı tozdan ve nemden koruyun. Özellikle 
yüksek nemli ortamlarda kullanımdan sonra 
cihazın ortama alışmasına kısa bir süre için izin 
verin bu şekilde kalıntı nem saklamadan önce 
dağılabilir. Toz kapağını çıkarın ve kullanım 
sırasında birlikte gelen çantasının içinde saklayın.
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ELDEN ÇIKARMA
- Ambalaj malzemelerini çeşitlerine göre 

örneğin kağıt veya karton gibi uygun şekilde atın. 
Uygun bir şekilde elden çıkarmak amacıyla daha 
fazla bilgi almak için çevreyle ilgili yetkili 
makamınıza veya yerel çöp toplama birimlerinize 
başvurun.

- Cihazınızı atarken mevcut yasal düzenlemeleri 
hesaba katınız.  Uygun bir şekilde elden çıkarmak 
amacıyla daha fazla bilgi almak için çevreyle ilgili 
yetkili makamınıza veya yerel çöp toplama 
birimlerinize başvurun.

Garanti ve garanti süresi uzatma
Garanti süresi satın alma tarihinden itibaren iki
yıldır. Satın alma belgenizi saklayınız.  Eğer 
cihazınızla ile ilgili sorunlarınız varsa, öncelikle 
müşteri hizmetlerimizle irtibata geçiniz. İlk önce 
telefonla bize danışmadan önce herhangi bir ürün 
göndermeyin. Cihazınızla ilgili birçok problem 
telefonda çözümlenebilir. 

Sorunun telefonla çözülememesi durumunda, biz 
cihazınızın tamir edilmesi için taşımasını sağlarız. 
Eğer sorun garanti bittikten sonra oluşursa ya da 
bizim garanti koşulları kapsamında değilse, onarım 
maliyetleri ile ilgili ücretsiz bir tahmin alabilirsiniz.

Servis Yardım Hattı: +90 212 292 24 24
 
Herhangi bir iade için önemli bilgi:
Cihazın taşıma sırasında zarar görmesini önlemek 
için orijinal ambalajında dikkatli şekilde 
paketlenmiş olarak geri gönderildiğinden emin 
olun. Ayrıca, cihazın faturasını (veya kopya) ve 
arızanın açıklamasını da ekleyin. Bu garanti, yasal 
haklarınızdan herhangi bir kısıtlama anlamına 
gelmez.
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