
TECHNAXX® *  Uživatelská příručka 
Monokulár TX-176 

 
Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití. 

 
Servisní telefonní číslo pro technickou podporu: 01805 012643 (14 

centů/minutu z německé pevné linky a 42 centů/minutu z mobilních sítí). 
E-mail zdarma: support@technaxx.de 

 
Tato jednotka není určena pro použití osobami (včetně dětí), které mají 
snížené fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti anebo nedostatek 
zkušeností či znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo instruovány o tom, 
jak používat tento přístroj, osobou, zodpovědnou za jejich bezpečnost. Na 
děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou hrát s tímto 
přístrojem.  
 
Tuto uživatelskou příručku si pečlivě uschovejte pro budoucí použití nebo 
sdílení produktu. udělejte s orig. příslušenstvím tohoto výrobku. V případě 
záruky se prosím obraťte na prodejce nebo na prodejnu, kde jste tento 
produkt zakoupili.                           Záruka 2 roky 
 

Užívejte si svého výrobku * Sdílejte své zkušenosti a názory na 
jednom z dobře známých internetových portálů. 

 

Vlastnosti 
● 10 násobné zvětšení 
● Zorné pole 96m až 1000m 
● Rozsah ohniska dalekohledu od 10m do nekonečna 

 
Nastavení ohniska 
Váš monokulár umožňuje nastavení okuláru (2). Otočte seřízením 
okuláru, dokud objekt, na který se díváte, neuvidíte ostře. 

 
Technické údaje 
Zvětšení 10 x 

Objektiv  Ø 25mm 

Zorné pole 96m - 1000m 

Hmotnost/rozměry  82g / Ø3,5x10,9cm 

 
 
 



Přehled výrobku     

 
Péče a údržba  
Přístroj čistěte pouze suchým nebo nepatrně 

navlhčeným hadříkem bez žmolků. K čištění 

přístroje nepoužívejte pískové čisticí 

prostředky. Tento přístroj je vysoce přesný 

optický přístroj a tak abyste předešli 

poškození, se prosím, vyhýbejte 

následujícím praktikám: ● Používání 

přístroje ve velmi vysokých nebo velmi 

nízkých teplotách. ● Ponechávání nebo 

používání přístroje ve vlhkém prostředí po 

delší dobu. ● Používání přístroje v dešti nebo ve vodě. ● Nošení nebo 

používání přístroje v prostředí se silnými nárazy. 

 

Rady 

● Přístroj není určen pro komerční použití, ale výhradně soukromé. ● 

Přístroj používejte výhradně v souladu s pokyny v uživatelské příručce. 

●Neponořujte žádnou část tohoto přístroje do vody či jiné tekutiny. ● S 

přístrojem nemanipulujte, máte-li mokré ruce. ● Dbejte na to, aby přístroj 

nepřišel do kontaktu s horkými povrchy. ● Uchovávejte mimo dosah 

tepelných zdrojů, aby nedošlo k deformaci plastových dílů.  
 
Bezpečnostní instrukce 
● Nikdy skrz přístroj nekoukejte přímo do slunce či do jeho blízkosti. 

Mohlo by dojít k VAŠEMU OSLEPNUTÍ! ● Děti by měly zařízení používat 

pouze pod dohledem. ● Obalové materiály (plastové pytle, pryžové pásky, 

atp.) držte mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí UDUŠENÍ.  

 ● Zařízení - obzvláště čočky - nikdy nevystavujte působení přímého 

slunečního svitu. Koncentrace světelných paprsků by mohla způsobit 

požár anebo popáleniny. ● Zařízení nikdy nerozebírejte. V případě 

jakýchkoli závad kontaktujte svého prodejce. Prodejce zkontaktuje naše 

servisní centrum a v případě potřeby odešle zařízení k opravě. ● 

Nevystavujte zařízení vysokým teplotám. ● Toto zařízení je určeno pouze 

k soukromému použití. ● Respektujte prosím soukromí ostatních lidí. ● 

Například toto zařízení nepoužívejte k nahlížení do cizích bytů. 
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 Taška na pásek (bez obrázku)  Čistící hadřík (bez obrázku) 



 

Distributor: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Konrad-Zuse-

Ring 16-18 61137 Schöneck, Německo, www.Technaxx.de 


