
TECHNAXX® *  Uživatelská příručka 
SPEKTIV TX-180 

 
Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití. 

 
Tel. servisní služby kvůli technické podpoře: 01805 012643 (14 centů / 

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

 
Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými 
tělesnými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo osobami s 
nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby 
odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud nebyly touto osobou poučeny 
o použití tohoto zařízení. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, 
že si nebudou hrát s tímto zařízením.  
 
Tento návod k obsluze pečlivě uchovejte pro budoucí potřebu nebo sdílení 
výrobku. To samé udělejte s originálním příslušenstvím tohoto výrobku. V 
případě záruky se prosím obraťte na prodejce nebo na prodejnu, ve které 
jste zakoupili tento produkt.   

                                                                                                                                
Záruka 2 roky 

      
Užijte si svého výrobku * Podělte se o svou zkušenost a názor na 

jednom z dobře známých internetových portálů. 
 

Vlastnosti 
●Zvětšení 20-60krát 
●Zorné pole 15,8- 31,5m až 1 000m 
●Svítivost 16-1,7 
●Stmívací faktor 35-60 

 
Ovladače 
Pozorovací dalekohled by měl být na stojanu, který má vhodnou nosnost. 
Váš pozorovací dalekohled má závit na stojan podle normy DIN. Proto 
může být připevněn na jakýkoli stojan se závitem normy DIN. 
 
Zaostřovací knoflík:  
Podívejte se do okuláru (1) a otáčejte zaostřovacím knoflíkem (3) 
jakýmkoli směrem, abyste zaostřili na předmět. 
 
Přiblížení:  



Otáčejte ovladačem přiblížení (2), abyste předmět přiblížili nebo oddálili; 
potom použijte zaostřovací knoflík (3), abyste zaostření vylepšili. 
 
Kryt proti slunci:  
Při silném slunečním světle, které ovlivňuje viditelnost, vysuňte kryt proti 
slunci (9). Rukou obejměte kroužek clony pozorovacího dalekohledu a kryt 
jednoduše vytlačte ven. 
 
Pozemní pozorování 
Když pozorujete předměty na zemi, tak budete pozorovat skrz tepelné vlny 
na zemském povrchu. Možná jste si těchto tepelných vln už všimli, když 
jste v létě jeli po dálnici. Tepelné vlny způsobují ztrátu kvality obrazu. 
Pokud tepelné vlny ruší vaše pozorování, tak zkuste zaostřit při nízkém 
výkonu, abyste viděli stabilnější obraz, který bude mít větší kvalitu. 
Pozorování provádějte v časných ranních hodinách, předním, než země 
nashromáždí příliš mnoho vnitřního tepla. 

 
Technické údaje 
Zvětšení 20-60 x 

Objektiv  Ø 60mm 

Zorné pole 15,8-31,5m až 1 000m 

Hmotnost/rozměry  840g/33x15x7cm 

 
 
 
Přehled výrobku     

 
Péče a údržba  
Zařízení čistěte pouze suchým nebo mírně 

navlhčeným hadříkem, který nepouští 

vlákna. K čištění zařízení nepoužívejte 

brusné čisticí prostředky. Toto zařízení je 

vysoce přesný optický přístroj, proto se 

vyhněte následujícím praktikám, abyste 

zabránili poškození: ●Používání zařízení 

ve velmi vysokých nebo velmi nízkých 

teplotách. ●Ponechávání nebo používání 

zařízení ve vlhkém prostředí po delší dobu. 

●Používání zařízení v dešti nebo ve vodě. 

●Nošení nebo používání zařízení v 

prostředí se silnými otřesy. 

      

 



 
 
Rady 

● Zařízení je určeno výhradně k soukromému, a ne ke komerčnímu 

použití. ● Toto zařízení používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto 

návodu k obsluze. ● Žádnou část tohoto zařízení nepokládejte do vody ani 

žádné jiné kapaliny. ● Nemanipulujte se zařízením, když máte mokré ruce. 

● Zabraňte, aby se zařízení dostalo do styku s horkými povrchy. ● 

Uchovávejte jej vždy mimo dosah tepelných zdrojů, aby nedošlo deformaci 

plastových částí.  
 
Bezpečnostní instrukce 
● Tímto zařízením se nikdy nedívejte přímo do slunce nebo blízko slunci. 

Hrozí nebezpečí, že OSLEPNETE! ● Děti by toto zařízení měly používat 

pouze pod dohledem. ● Obalový materiál (plastové sáčky, gumové pásky 

atd.) uchovávejte mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí UDUŠENÍ.  

 ● Zařízení nikdy nevystavujte přímému slunečnímu světlu - obzvláště ne 

čočky. Koncentrace světelných paprsků může způsobit požáry a/nebo 

popáleniny. ● Zařízení nikdy nerozebírejte. Pokud se vyskytují nějaké 

vady, tak se obraťte na vašeho prodejce. Prodejce bude kontaktovat naše 

servisní centrum a zařízení odešle na opravu, bude-li třeba. ● Zařízení 

nevystavujte vysokým teplotám. ● Zařízení je určeno pouze k 

soukromému použití. ● Prosím, dbejte soukromí ostatních lidí. ● Toto 

zařízení nepoužívejte k tomu, abyste se například dívali do bytů. 

Likvidace 

Obalový materiál zlikvidujte tak, jak vyžaduje zákon. 

O této záležitosti se poraďte na místním úřadě, bude-li to nutné, 

 

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

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

1 Okulár, očnice 2 Přiblížení 

3 Zaostřovací kolečko/kroužek 4 Optický tubus 

5 Adaptér na stojan  Pouzdro (bez obrázku) 

 Čistící hadřík (bez obrázku) 8 Stojan 

9 Stínítko proti slunci  Kryt proti prachu (bez obrázku) 


