HU Használati útmutató
Az eszköz kicsomagolásakor legyen óvatos! Javasoljuk, hogy tartsa meg az eredeti tartódobozt. Ha az eszközt egy másik
helyszínre kell szállítani, akkor a megfelelő csomagolás (szállító konténer) segít a termék épségének megőrzésében. Ellenőrizze,
hogy a csomagolásban minden alkatrész megtalálható. Alaposan ellenőrizze a dobozt, mivel kis alkatrészek is vannak benne.
A készletben megtalálható eszközökön kívül egyéb eszközre nincs szükség. A meghajlás és a lötyögés megakadályozása
érdekében minden egyes csavart szorosan húzzon meg, de ne húzza túl azokat, mert így a csavarok akár el is nyíródhatnak. Az
összeállítás során (ezt bármikor érvényes), ne érintse az optikai elemeket az ujjaival. Az optikai elemek felszíne finom bevonattal
rendelkezik, és ez érintés hatására könnyen megsérülhet. Soha ne vegye ki a foglalatból a tükröket, máskülönben a termékre
vonatkozó garancia teljes mértékben érvényét veszíti.

Ápolás és karbantartás
Ennek az eszköznek a használatával soha, semmilyen körülmények között ne nézzen közvetlenül a Napba, vagy egyéb,
nagyon erős fényforrásba vagy lézersugárba, mert ez MARADANDÓ KÁROSODÁST OKOZ A RETINÁJÁBAN ÉS MEG IS
VAKULHAT. Legyen kellően óvatos, ha gyermekekkel vagy olyan személyekkel együtt használja az eszközt, akik nem olvasták
vagy nem teljesen értették meg az előbbiekben felsorolt utasításokat. Bármi legyen is az ok, semmiképpen ne kísérelje meg
szétszerelni az eszközt. Ha javításra vagy tisztításra szorul az eszköz, akkor keresse fel az erre a célra specializálódott helyi
szolgáltatóközpontot. Az optikai elemek felületéhez soha ne érjen az ujjaival. Az optikai elemek tisztításához ne használjon maró
hatású vagy aceton-alapú folyadékokat. A koptató hatású részecskéket, például a homokot ne törléssel, hanem fújással vagy
puha ecsettel távolítsa el a lencsékről. Ne használjon túlzott erőt a fókusz beállításánál. Óvja az eszközt a hirtelen behatásoktól
és a hosszabb ideig tartó mechanikai erőktől. Ne merítse víz alá. Száraz, hűvös helyen tárolja az eszközt, veszélyes savaktól és
egyéb kémiai anyagoktól elkülönítetten, hősugárzóktól, nyílt lángtól és egyéb, magas hőmérsékletet leadni képes forrásoktól
távol. Ne használja az eszközt hosszú időtartamon keresztül a tűző napon, vagy ne hagyja ott felügyelet nélkül. Az eszközt
mindig speciális tokban kell tárolni. Ha a csomag tartalmaz szilikagél tasakot, akkor javasoljuk, hogy őrizze meg. Hosszú
idejű tárolás során a gumi védőbevonaton vékony fehér hártya jelenhet meg. Ez tiszta ronggyal letörölhető. Azonnal forduljon
orvoshoz, amennyiben bárki lenyelt egy kis alkatrészt vagy elemet. Gyerekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják
a készüléket.

Az elemekkel kapcsolatos biztonsági intézkedések
Mindig a felhasználásnak legmegfelelőbb méretű és fokozatú elemet vásárolja meg. Elemcsere során mindig az összes elemet
egyszerre cserélje ki; ne keverje a régi elemeket a frissekkel, valamint a különböző típusú elemeket se keverje egymással
össze. Az elemek behelyezése előtt tisztítsa meg az elemek és az eszköz egymással érintkező részeit. Győződjön meg róla,
hogy az elemek a pólusokat tekintve is helyesen kerülnek az eszközbe (+ és –). Amennyiben az eszközt hosszabb ideig nem
használja, akkor távolítsa el az elemeket. A lemerült elemeket azonnal távolítsa el. Soha ne kísérelje meg újratölteni az egyszer
használatos elemeket, mivel ezzel szivárgást, tüzet vagy robbanást idézhet elő. Soha ne zárja rövidre az elemeket, mivel így azok
erősen felmelegedhetnek, szivárogni kezdhetnek vagy felrobbanhatnak. Az elemek élettartamának megnöveléséhez soha ne
kísérelje meg felmelegíteni azokat. Használat után ne felejtse el kikapcsolni az eszközt. Az elemeket tartsa gyermekektől távol,
megelőzve ezzel a lenyelés, fulladás és mérgezés veszélyét. Ne szerelje szét az elemeket. A használt elemeket az Ön országában
érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően adhatja le.

Szavatosság
Minden termékre az adott márka gyártója által biztosított szavatosság vonatkozik. Amennyiben garanciális probléma lépne fel
vagy további segítségre van szüksége a termék használatát illetően, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy a
Levenhuk ügyfélszolgálati osztályával.
A gyártó fenntartja magának a jogot a termékkínálat és a műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül történő módosítására.
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