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Genel Uyarılar
• Körlük riski: Bu aygıtı hiçbir zaman doğrudan güneşe ya 
da güneşin yakınına bakmak için kullanmayın. Böyle 
yapmak sizi körlük riski ile karşı karşıya bırakabilir.
• Boğulma tehlikesi: Çocuklar bu cihazı sadece 
yetişkinlerin gözetiminde kullanabilirler. Boğulma tehlikesi 
tehlikesi taşıdıkları için plastik torbalar ve lastik bantlar gibi 
ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı yerlerde 
saklayın.
• Yangın riski: Cihazı, özellikle lenslerini, 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.
• Cihaz sadece özel kullanım için tasarlanmıştır. Diğer 
insanların gizliliklerine özen gösterin. Örneğin, apartman 
dairesinin içini gözetlemek için bu cihazı kullanmayın.

Parçalara genel bakış
1. Dürbün (alt kısım)
2. Objektif merceği
3. Dürbün (üst kısım)
4. Göz Merceği



Çalışma
Gözetleme dürbününüzü paketten çıkartır çıkartmaz 
kullanabilirsiniz. Dürbünü alt tarafından (1) bir elinizle 
tutun. Ardından, vizörü (4) gözünüzün önüne getirerek, 
uzak bir nesneye (örneğin cami minaresine) bakın.

Nesneyi odakta anında göremiyorsanız, dürbünün üst 
kısmını yavaş yavaş uzatabilir veya kısaltabilirsiniz (3). 
Odağın değiştiğini göreceksiniz. Bir nesnenin ne kadar 
uzak olduğuna bağlı olarak, zaman zaman bu şekilde bir 
odak ayarlaması yapmak gerekebilir.

Temizlik ile ilgili notlar
Göz merceklerini ve/veya mercekleri sadece yumuşak, tüy 
bırakmayan bir bezle (örneğin mikro fiberli bir bez)

temizleyin. Lenslerin çizilmesi önlemek için temizlik 
bezinin 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 alışmasınakısa bir süre için izin verin bu şekilde 
kalıntı nem saklamadan önce dağılabilir.

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 yetkili çevre 
kurumuna 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 garanti 
koşulları kapsamımızda değilse, onarım maliyetleri ile ilgili 
ücretsiz bir tahmin alabilirsiniz.
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