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Kapesní dalekohled
10x25D

Návod k použitícs

Nebezpečí  oslepnutí!

Nikdy se dalekohledem

nedívejte do slunce nebo 

do jeho blízkosti! 



Bezpečnostní pokyny
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Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte
tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto
návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo
škodám. Uschovejte si tento návod pro pozdější
potřebu. Při předávání výrobku s ním současně 
předejte i tento návod. 

Účel použití

Dalekohled slouží k zvětšování předmětů při pozorování
přírody. Je koncipován pro osobní potřebu a není
vhodný ke komerčním účelům. 

Respektujte soukromí ostatních osob. Nedívejte se 
dalekohledem např. do bytů. 

NEBEZPEČÍ udušení apod. pro děti 

• Dalekohled není vhodný pro malé děti kvůli malým
dílům které lze spolknout a kvůli nebezpečí uškrcení
šňůrkou na nošení. 

• Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. 
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení! 
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• Děti smí dalekohled používat pouze pod dohledem
dospělé osoby. 

NEBEZPEČÍ poškození očí až k úplnému oslepnutí

Nebezpečí oslepnutí! Dalekohled nikdy nemiřte na•
slunce! Pozorování slunce zvětšovací optikou vede 
k okamžitým a nevratným poraněním očí. Ta jsou
často bezbolestná, takže si pozorovatel všimne
poškození až když už je pozdě. Proto dalekohled nikdy
nemiřte na slunce ani do jeho blízkosti. Děti smí dale-
kohled používat pouze pod dohledem dospělé osoby.

VÝSTRAHA před požárem

• Dalekohled nikdy nevystavujte přímému slunečnímu
záření. Světlo může být sloučeno čočkami a zapálit
hořlavé materiály. 

POZOR na věcné škody

• Dalekohled nerozebírejte. V případě potřeby se
obraťte na odborný servis. 

• Dalekohled nevystavujte teplotám nad 60 °C. 



4

Přehled (rozsah dodávky)

šňůrka na nošení

pogumované
tělo

centrální ostření

ohrnovací 
očnice

objektiv

okulár

kroužek k nasta-
vení dioptrií

Není zobrazeno:
• hadřík na čištění čoček

• ledvinka
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Použití

Nastavení rozestupu očí

1. Dalekohled
držte pevně
oběma
rukama 
a dívejte se 
do okulárů. 

2.Pohybujte úchopovými plo-
chami na dalekohledu tak,
abyste při sledování objektu
měli v zorném poli jen jeden
kruh. 

NEBEZPEČÍ pro děti – nebezpečí oslepnutí

Nikdy se dalekohledem nedívejte přímo do•
slunce nebo jeho blízkosti! 
Nebezpečí oslepnutí!

špatně správně
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Nastavení dioptrií

1. Zavřete pravé oko. 

2. Otáčejte centrálním ostřením tak
dlouho, dokud nebude obraz pro
levé oko ostrý a jasný. 

3. Otevřete pravé oko a zavřete levé. 

4. Kroužkem k nastavení dioptrií otá-
čejte tak dlouho, dokud nebude
obraz jasný a ostrý. 

Toto nastavení si zapamatujte na
později. 

Pozorování

1. Dalekohled nasměrujte na požado-
vaný objekt. 

2. Nastavte ostrost pomocí centrál-
ního ostření. 
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Pokyn ke zvětšení 10 x 25: 

•      První hodnota (zde 10) je stupeň, o který se
předmět zdá větší nebo bližší než při pozorování
pouhým okem.  

•      Druhá hodnota (zde 25) popisuje průměr čoček
objektivu v mm. Čím větší jsou, tím víc světla může
vstoupit do skla, a tím jasnější je obraz. 

Ohrnutí očnic 

Pokud nosíte brýle, můžete gumové
očnice ohrnout. To ulehčí pozoro-
vání a zvětší zorné pole. 

m

Ošetřování

POZOR na věcné škody

Čisticí kapalinu nikdy nestříkejte přímo na
čočky, ale vždy na hadřík nepouštějící vlákna. 
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Okuláry a objektivy otírejte hadříkem na čištěním

čoček nebo jiným hadříkem nepouštějícím vlákna.
Přitom netlačte příliš silně. 

Pokud jsou čočky ještě znečištěné, navlhčetem

hadřík čisticím prostředkem na brýle nebo čistým
alkoholem (lihem) a postup zopakujte. 

Dalekohled chraňte před prachem a vlhkostí m

a uchovávejte jej v dodané ledvince. 

Technické parametry
Model:                           394 348

Průměr objektivu:        25 mm 

Zvětšení:                       10násobné

Okolní teplota:             –5 až +60 °C

Made exclusively for:  Tchibo GmbH, Überseering 18
22297 Hamburg, 
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo
technických a vzhledových změn. 


