
LORNETKA 6X21 B9103000 

Powiększenie x6, średnica obiektywu 21mm 

 
Ten produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku w zakresie prywatnym. Został opracowany do powiększonego 

przedstawiania obserwowanych obiektów natury.   

 

NIGDY NIE NALEŻY PATRZEĆ PRZEZ APARAT OPTYCZNY BEZPOŚREDNIO W SŁOŃCE LUB W JEGO OKOLICE! 

PROSZĘ ZWRÓCIĆ NA TO SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ, JEŚLI UŻYWAJĄ GO DZIECI! ISTNIEJE NIEBEZPIECZEŃSTWO 

OŚLEPNIĘCIA! OPAKOWANIE (PLASTIKOWE WORECZKI, GUMKI RECEPTURKI, ITP.) PRZECHOWYWAĆ W 

MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI! 

                           

              

                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

WSZYSTKIE CZĘŚCI 

1. Regulacja ostrości 5. Tubus obiektywu 

2. Okulary  6. Ustawienie dioptrii 

3. Soczewka obiektywu 7. Gumowe muszle oczne 

4. Oś środkowa lornetki 8. Oczko do przewleczenia smyczy 

  

 

USTAWIENIE ROZSTAWU OCZU 

Rozstaw oczu jest różny w zależności od osoby. Aby osiągnąć perfekcyjne zgranie pomiędzy Państwa oczami i okularem 

lornetki, należy wziąć lornetkę w obie dłonie (rysunek 1) i  zgiąć ją wokół osi środkowej , tak aby przy patrzeniu przez 

lornetkę  ujrzeć obraz koła (rysunek 2). 

  

USTAWIENIE OSTROŚCI                             

Proszę znaleźć obiekt w odległości około 10 metrów od siebie. Następnie proszę spojrzeć przez lornetkę i zamknąć prawe 

oko. Proszę ustawić teraz ostrość obrazu dla lewego oka przy pomocy środkowej pokrętki ruchu (rysunek 3). Proszę 

zamknąć lewe oko i ustawić ostrość obrazu dla prawego oka przy pomocy obręczy dioptrii (rysunek 4). 

 

OKULAR DLA NOSZĄCYCH OKULARY 

Państwa lornetka wyposażona jest w gumowe muszle oczne. Ponieważ u osób noszących okulary odległość pomiędzy 

okularem o źrenicą oka jest większa, istnieje możliwość indywidualnego ustawienia muszli ocznych. Przy korzystaniu z 

lornetki z założonymi okularami, należy gumowe muszle oczne odchylić do dołu (rysunek 7).  

 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA.  

Czyścić soczewki (okulary i/lub obiektyw)wyłącznie miękką i niepozostawiającą włókien szmatką (np. z mikrowłókna). Nie 

przyciskać zbyt mocno szmatki, aby nie porysować soczewek.  Aby usunąć trwalsze zabrudzenia, zwilżyć szmatkę płynem do 

czyszczenia okularów i przetrzeć nią soczewki, lekko dociskając.  

Chronić  urządzenie przed kurzem i wilgocią! 



Po użyciu, szczególnie przy dużej wilgotności powietrza, pozostawić urządzenie przez pewien czas w temperaturze 

pokojowej, aby wyparowały resztki wilgoci.  

Przechowywać w torbie dostarczonej z urządzeniem.  

 

Ogólne ostrzeżenia 

NIEBEZPIECZEŃSTWO  POŻARU! Nie narażać urządzenia, a w szczególności soczewek, na bezpośrednie działanie 

promieni słonecznych. Skupienie promieni słonecznych może spowodować pożar. 

 

OCHRONA strefy prywatnej! 

Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego . Należy szanować strefę prywatną innych ludzi – np. nie należy przy 

pomocy tego urządzenia zaglądać do mieszkań! 

 

Nie rozmontowywać urządzenia.  W przypadku usterki, zwrócić się do profesjonalnego sprzedawcy. On skontaktuje się z 

centrum obsługi  i w razie potrzeby prześle urządzenie do naprawy.  

 

Nie narażać urządzenia na działanie temperatury powyżej 60°C. 

 

GWARANCJA PODSTAWOWA I WARUNKI GWARANCJI ROZSZERZONEJ 

Okres gwarancyjny obejmuje czas do dwóch lat od daty zakupu. Proszę zachować dowód zakupu. W celu przedłużenia 

okresu gwarancji na pięć lat, proszę zarejestrować się na stronie  www.bresser.de/warranty i wypełnić krótki 

kwestionariusz. Należy to zrobić w terminie do trzech miesięcy  od daty zakupu towaru. Jeżeli rejestracja zostanie dokonana 

po upływie tego terminu, gwarancja nie zostanie przedłużona.  

 

Jeżeli w produkcie stwierdzisz problem, proszę najpierw skontaktować się z naszym punktem serwisowym. Proszę nie 

odsyłać produktów bez wcześniejszej konsultacji telefonicznej. Wiele problemów może zostać rozwiązanych poprzez 

kontakt telefoniczny. Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, pomożemy w zorganizowaniu transportu. Jeżeli problem wystąpi 

po upływie gwarancji lub jeżeli warunki gwarancji nie obejmują stwierdzonego problemu, otrzymasz darmową wycenę 

kosztów naprawy.  

Telefoniczna linia serwisowa: +49 (0) 2872 – 80 74-210 

 

DYSTRYBUTOR:………………………………………….. 

NR ARTYKUŁU: …………………………………………… 

Opis problemu technicznego: ……………………. 

Imię i nazwisko:………………………………………….. 

Ulica:…………………………………………………………… 

Kod pocztowy /Miasto: ……………………………... 

Nr telefonu:………………………………………………… 

Data zakupu: ………………………………………. 

Podpis………………………………………………….  

 

 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

„Deklaracja zgodności” zgodna ze stosowanymi dyrektywami i odpowiednimi normami została sporządzona przez 

Bresser GmbH. Na życzenie jest ona w każdej chwili do wglądu.  

 

 

UTYLIZACJA 

Materiały, z których wykonano opakowanie, należy utylizować posortowane według rodzaju. Informacje na temat 

właściwej utylizacji uzyskają Państwo w komunalnym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub urzędzie  ds. 

ochrony środowiska. 

  

 Nie wyrzucać  urządzeń elektrycznych razem z odpadami z gospodarstwa domowego.   
Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz przepisami prawa krajowego, które ją wdrażają, zużyte 

urządzenia elektryczne muszą być zbierane oddzielnie i utylizowane zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Wyczerpane i zużyte baterie i akumulatory należy wyrzucać do 

specjalnych pojemników zbiorczych na baterie.  Informacje na temat utylizacji zużytych urządzeń lub baterii wyprodukowanych po 01.06.2006 uzyskują Państwo w 

komunalnym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub w urzędzie ds. ochrony środowiska.                                                            


