
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

TELESKOP EDUKACYJNY ZE STATYWEM 

20X 30X 40X 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

• Wiek dziecka: 8+ 

• Tworzywo: plastik 

• Wysokość: do 57 cm  

• Długość: do 54 cm 

• Średnica obiektywu: 50mm 

• Wymiary opakowania: 43 cm x 22 cm x 8 cm 

Zawartość zestawu: 

• Teleskop 

• Statyw 

• 3 obiektywy (20x, 30x 40x) 



Cechy produktu: 

• Teleskop posiada wymienne obiektywy, dzięki czemu idealnie sprawdzi się w 

obserwowaniu gwiazd i odległych punktów na ziemi.  

• Regulowany fokus o długości do 170mm pozwoli idealnie dobrać ostrość 

obrazu do obserwowanego punktu. 

• Idealnie sprawdzi się, aby zainteresować dziecko odkrywaniem kosmosu i 

odległych galaktyk. 

• Statyw posiada możliwość obrotu o 360 stopni, dzięki czemu młody odkrywca 

może szukać interesujących go punktów na całym niebie, bez konieczności 

przenoszenia statywu. 

OBSŁUGA PRODUKTU 

1. Regulacja ostrości i wymiana obiektywu: 

• Aby wymienić obiektyw, należy odkręcić śrubkę (z głowicą umożliwiającą 

obracanie jej palcami) i wyjąć założony obiektyw. Następnie należy włożyć 

nowy obiektyw i delikatnie dokręcić go za pomocą śrubki. 

• Regulacja ostrości odbywa 

się za pomocą pokrętła 

oznaczonego na rysunku 

obok. 

 

 

 

2. Regulacja kąta teleskopu 

• Aby wyregulować kąt teleskopu, należy lekko poluzować pokrętło widoczne na 

rysunku, a następnie delikatnie przestawić kąt obserwacji i dokręcić pokrętło. 

Dzięki temu teleskop będzie stabilnie obserwował jeden punkt.  

 

 

 

 

 

UWAGA! 

1. Teleskopem nie należy wpatrywać się bezpośrednio w Słońce i inne źródła 

światła. 

2. Teleskop należy regularnie czyścić za pomocą miękkie ściereczki. Obiektywy i 

elementy szklane należy czyścić za pomocą specjalnego płynu (np. do 

okularów). 



OSTRZEŻENIA 

1. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią 

należy umieścić w odpowiednich pojemnikach przeznaczonych na odpady. 

Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko 

uduszenia. 

2. Produkt zawiera małe elementy, które mogą stanowić ryzyko zadławienia. 

3. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej ósmego roku życia. 

4. Podczas korzystania z produktu użytkownik powinien znajdować się pod 

stałym nadzorem osoby dorosłej.  

5. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie. 

Ponowne użycie możliwe będzie po wprowadzeniu wymaganych napraw.  

6. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu. 

7. Uszkodzony produkt należy umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady.  

8. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc 

zachować je na wypadek wystąpienia w przyszłości jakichkolwiek wątpliwości.  
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