
TECHNAXX® *  Uživatelská příručka 
DALEKOHLED TX-179 

 
Před prvním použitím zařízení si prosím pozorně přečtěte tuto 
uživatelskou příručku. 

 
Tel. č. servisu pro technickou podporu: 01805 012643 (14 centů/minutu z 

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

 
Toto zařízení není zamýšleno pro použití osobami (včetně dětí) se 
sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností, nebo osobám, 
kterým chybí zkušenosti nebo znalosti, pokud nebudou pod dohledem 
nebo instruováni ohledně použití tohoto zařízení osobou zodpovědnou za 
jejich bezpečí. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s 
zařízením nehrají.  
 
Tento uživatelský manuál pečlivě uschovejte pro budoucí použití nebo 
sdílení produktu. Stejně zacházejte s původním příslušenstvím tothoto 
produktu. V případě reklamace v záruční době prosím kontaktujte svého 
prodejce nebo obchod ve kterém jste si produkt zakoupili.    
                                    Záruční doba 2 roky 
 

Užijte si svůj produkt * Podělte se o vaše zkušenosti  a názory na 
některém z dobře známých internetových portálů. 

 

Specifické rysy 
●Zvětšení 10 krát 
●Zorné pole 96m na 1000m 
●Nastavení okuláru 

 
Nastavení vzdálenosti okuláru:  
Vzdálenost očí se u jednotlivců liší.  Abyste dosáhli dokonalé součinnosti  
vašich očí a okulárů vašeho dalekohledu, nastavte úhel na 
středu dalekohledu (1) tak, abyste viděli kruhový obraz.  
 
Ostření:  
Podívejte se skrze váš dalekohled se  zavřeným pravým okem. Nyní 
upravte obraz na vašem levém oku za použítí středového kolečka (6) 
dokud nebude ostrý a jasný. Zavřete své levé oko a upravte obraz pro 
vaše pravé oko za použití dioptrického kroužku (3) až bude také ostrý a 
jasný. 
 



 

Upřesnění 
Zvětšení 10 x 

Objektiv  Ø 50mm 

Zorné pole  96m na 1000m 

Váha/Rozměry  800g / 19.5x18x6cm 

 
 
 
Přehled produktu     

 
Péče a údržba  
Čistěte zařízení za 

použítí suchého 

nebo mírně 

vlhkého, 

nežmolkovatého 

hadříku.  Na 

číštění zařízení 

neužívejte 

abrazivní čističe. 

Toto zařízení je 

vysoce přesný 

optický nástroj, 

takže, abyste se 

vyhnuli poškození, 

vyhněte se prosím 

následujícímu: 

●Použití zařízení 

za ultra vysokých 

nebo ultra nízkých teplot.  ●Držení nebo používání zařízení ve vlhkém 

prostředí po dlouhou dobu. ●Použití zařízení v dešti nebo vodě. ●Držení 

nebo použítí v silně šokujícím prostředí. 

 
 

      

 

1 Středová osa 2 Gumové očnice 

3 Nastavení dioptrií 4 Tělo  

5 Trubice čoček 6 Středové ostřící kolečko 

7 Okulár 8 Čočka objektivu 

 Protiprachová krytka (bez 
obrázku) 

 Taška na přenášení (bez 
obrázku) 



Tipy 

● Zařízení je určeno výhradně pro soukromé a ne komerční využití. ● 

Zařízení používejte pouze tak, jak je to popsáno v této uživatelské 

příručce. ● Žádnou část tohoto zařízení nedávejte do vody nebo jakékoli 

jiné kapaliny. ● Se zařízením nezacházejte s mokrýma rukama. ● 

Zabraňte kontaktu s horkými povrchy. ● Držte dál od zdrojů tepla, vyhnete 

se tak deformaci plastových dílů.  
 
Bezpečnostní instrukce 
● Nikdy se tímto zařízením nedívejte přímo na nebo do blízkosti slunce. 

Je zde riziko OSLEPNUTÍ! ●Děti by měly toto zařízení používat pouze 

pod dohledem. ●Balící materiály (plastové pytle, gumičky, atd.) držte z 

dosahu dětí. Hrozí zadušení. ●Toto zařízení - hlavně jeho čočky nikdy 

nevystavujte přímému slunci. Koncentrovaný sluneční paprsek může 

způsobit požár a/nebo popáleniny. ● Zařízení nikdy nerozebírejte. Pokud 

objevíte nějaké vady, obraťte se na svého prodejce. Prodejce kontaktuje 

naše centrum služeba pošle zařízení na opravu, pokud to bude třeba. 

●Zařízení nevystavujte vysokým teplotám. ● Zařízení je určeno jen k 

osobnímu použití. ● Prosím dbejte na soukromí ostatních. ● Nepoužívejte 

toto zařízení k nahlížení například do bytů. 

Likvidace 

Balící materiál likvidujte podle právních předpisů. 

Pokud je to nutné, poraďte se ohledně likvidace s příslušným obecním 

úřadem. 

 

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

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


