
 

Pozorovací dalekohled 20-60x80 ODEON 

 

 

Jak používat svůj pozorovací dalekohled  

 

Instalace a montáž 

1) Roztáhněte nohy stativu (A) a stativ postavte na pevnou oporu. Povolte nastavovací šroub 

(H), aby byla montážní plošina (C) umístěna ve vodorovné poloze, a pak otočte pojistnou 

lištu, aby se zablokovala montážní plošina. 

2) Namontujte upevňovací botku (D) tělesa s pozorovacím dalekohledem (C) a potom 

utažením upevňovacího šroubu (E) pevně uzamkněte na plošině. 

3) Odstraňte ochranný kryt objektivu (F) na objektivu (G) 

Spusťte pozorování 

Použití s pevným elektrickým okulárem 

1) Uvolněte nastavovací šroub (H) a nasměrujte objektiv pozorovacího dalekohledu na 

cíl, který chcete zobrazit. 

2) Nastavte otočný knoflík (K), dokud v objektivu pozorovacího dalekohledu neuvidíte 

obraz jasně.  

 

Použití při zvětšování pozorovacího dalekohledu  

1) Uvolněte nastavovací šroub (H) a nasměrujte objektiv pozorovacího dalekohledu na 

cíl, který chcete zobrazit. 

2) Otočte kroužkem zoomu (L) pozorovacího dalekohledu na nejmenší zvětšení  

3) Nastavte otočný knoflík (K), dokud se nezobrazí jasný obraz. 

4) Otočte kroužkem zoomu (L) na požadované zvětšení a v případě potřeby opět 

zaostřete pomocí otočného knoflíku (K). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jak se o pozorovací dalekohled starat 

1) Chcete-li čistit čočky, použijte měkký štěteček či čistící pero na čištění optik, abyste 

odstranili prach a nečistoty a poté použijte vlhkou látku s alkoholem. Otřete objektivy 

od středu směrem ven a nedotýkejte se objektivu, protože otisky prstů znečistí 

objektiv. 

2) Pro čištění částí těla použijte měkkou utěrku s teplou vodou a jemným mýdlem, abyste 

odstranili nečistoty. 

3) Nedemontujte pozorovací dalekohled nebo jeho okuláry. Neprovádějte sami opravu 

nebo úpravu, vždy kontaktujte prodejce, popřípadě osobu, která má kvalifikaci 

k opravám či úpravám takovýchto zařízení.  

 

Části a příslušenství v balení:  

1x Pozorovací dalekohled, 1x stativ, 1 taška pro přenos pozorovacího dalekohledu, kam lze 

uložit pozorovací dalekohled a stati, 1x klapka na okulár dalekohledu   

Upozornění: Přímé prohlížení slunce nebo jakéhokoli zdroje světla tímto optickým zařízením 

může způsobit trvalé poškození očí. 

 

 


