
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spektív használati útmutató  
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Köszönjük, hogy ezt a GAMO terméket választotta! 

Tároló zsák és lencse tisztító kendő mellékelve 

 1.  Lencse védő kupak  2.  Csúsztatható napellenző 

 3.  Tripod (három lábú állvány) 
rögzítő talp 

 4.  Fókuszállító gyűrű 

 5.  Menetes szemkagyló  6.  Zoom gyűrű 

 7.  Tripod (három lábú állvány) 
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A BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN! 
Soha ne nézzen a napba a spektívvel! Ez a szem sérüléséhez vezet! 
Kérjük, óvja a spektívet a rázkódástól és ütődéstől! 
Soha ne hagyja a GAMO spektívet hosszabb ideig a napsütésben a lencsevédő sapka nélkül! 
Az objektív és a szemlencse forró üvegfelülete, károsíthatja a belső alkatrészeket. 

 
KARBANTARTÁS ÉS ÁPOLÁS 
1. Lencsetisztító ruha 
A GAMO spektív lencséjének tisztításához javasoljuk a lencsetisztító ruha használatát 
(mellékelve). Kérjük, tartsa tisztán a ruhát, mivel a szennyeződés károsíthatja a lencse 
felületét. Csak lencsefelületek tisztítására használja! 
 

2. Tisztítás 
A lencsék tisztításakor először távolítsa el a nagyobb szennyeződéseket egy optikai 
lencsekefével. A további tisztításhoz azt javasoljuk, hogy lélegezzen 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 
A GAMO távcsövet tartsa a hozzá adott zsákban, amit jól szellőző, száraz helyen tároljon. 
Ha a műszer nedves, tárolás előtt szárítsa meg. A trópusi vagy magas páratartalmú 
régiókban a legjobb hely az eszköz tárolására egy légmentesen záródó edény, nedvesség 
elnyelő szerrel (pl. szilika gél) együtt. Soha ne szerelje szét a spektívet, mert ezzel 
elveszítheti a garanciát. 

 
HASZNÁLAT 
1. Tripod (három lábú állvány) rögzítése 
Miután az állványt stabil, vízszintes felületre állította, rögzítse a spektív rögzítő talpát az 
állvány platform csavarjához, hogy a spektív biztonságosan a helyén maradjon. 
2. Fókuszálás 
Távoli tárgyak esetén forgassa jobbra a fókusz állító gyűrűt (az óramutató járásával 
megegyező irányba). A gyűrűt balra forgatva (az óramutató járásával ellentétes irányba) a 
közelebb lévő tárgyakat figyelheti meg. 
3. Nagyítás (ZOOM) 
A nagyítás megváltoztatása: A zoom gyűrű jobbra forgatásával (az óramutató járásával 
megegyező irányban) csökken a nagyítás. Balra fordítása növeli a nagyítást. A nagyítás 
mértékét a gyűrű indexpontja felett látszódik. 
4. A napellenző használata 
A beépített, kihúzható napellenző távol tartja a zavaró oldalfényt, és védi az objektívet az 
esőtől. A napellenzőt a legjobb, ha enyhe forgó mozdulattal csúsztatja ki és be. 
Hosszabbításkor és visszahúzáskor bepattan. Az objektív lencse védőkupakja akkor is 
használható, ha a napellenző ki van húzva. 


