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Köszönjük, hogy ezt az AKAH terméket választotta! 

Hordtáskával, lencse tisztító kendővel szállítjuk. A nyakpánt nincs felszerelve

1. OBJEKTÍV 2. FÓKUSZ ÁLLÍTÓ TÁRCSA 

3. DIOPTRIA ÁLLÍTÓ 4. SZEMLENCSE 
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A BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN! 
Soha ne nézzen a napba a távcsővel! Ez a szem sérüléséhez vezethet! 
Séta közben soha ne nézzen a távcsőbe! Akadályokkal találkozhat! 
Kérjük óvja távcsövét a rázkódásoktól és a leejtéstől 
Soha ne hagyja az AKAH távcsövet hosszabb ideig a napsütésben a lencse 
védősapkája nélkül. Az objektív és a szemlencse nagyítóként működhet, és károsíthatja 
a belső alkatrészeket. 

KARBANTARTÁS ÉS ÁPOLÁS 
1. LENCSE TISZTÍTÓ KENDŐ 
AZ AKAH távcső lencse felületeinek tisztításához javasoljuk a lencse tisztító 
kendő (mellékelve) használatát. Tartsa tisztán a kendőt, mert szennyeződés 
károsíthatja a lencse felületét. Csak a lencse felületek tisztítására használja!  
2. TISZTÍTÁS 

A lencsék tisztításakor először távolítsa el a nagyobb piszok részecskéket egy 
optikai lencsekefével. A további tisztításhoz javasoljuk, hogy leheljen rá a lencse 
felületére, hogy páralecsapódás képződjön, majd puha, nedves ruhával tisztítsa 
meg. A házat legjobb puha, nedves ruhával tisztítani (ne használja a lencse tisztító 
kendőt).  

3. TÁROLÁS
AKAH távcsövét tartsa jól szellőző száraz helyen a saját táskájában. Ha a távcső 
nedves, a tárolás előtt meg kell szárítani. 
Trópusi és nagyon magas páratartalmú régiókban a legjobb, ha egy légmentesen 
záródó tasakban tárolja, nedvességet elnyelő anyaggal együtt (pl. szilícium 
dioxid).  

HASZNÁLAT 
1. PUPILLÁK KÖZÖTTI TÁVOLSÁG BEÁLLÍTÁSA 
Állítsa a távcső két csövét egymáshoz képest a középső tengely körül, addig amíg 
mindkét szemmel nézve egy kör alakú látómezőt nem lát.  

2. FÓKUSZ ÁLLÍTÁS  
Az élességállító tárcsa elforgatásával minden tárgyat a legrövidebb beállítási 
távolságtól (lásd a műszaki adatlapot) a végtelenig lehet fókuszálni. Végtelen 
helyzetben a fókusz állító tárcsa kis orra felül van.  

3. DIOPTRIA ÁLLÍTÁS 
Az optimális képminőség elérése érdekében egyes modellekben a látás élességet 
a bal és a jobb szemnél eltérően lehet változtatni.  

4. TÁVCSŐ ZOOMOLÁS 
Ha az AKAH távcsöve kézi zoom funkcióval rendelkezik, mozgassa a zoom kart a 
teljesítmény növeléséhez vagy csökkentéséhez. Ha az AKAH távcsöve 
elektronikus nagyítással rendelkezik, egyszerűen nyomja meg a zoom kapcsolót a 
nyíl irányában a teljesítmény növeléséhez vagy csökkentéséhez.  




