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Lornetka Raptor
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Budowa

regulacja ostrości

regulowane muszle oczne

regulacja dioptrii

regulacja dioptrii

Lornetka jest wyposażona w jednoczęściową osłonę muszli ocznych oraz w osłony obiektywów.
Osłona muszli ocznych może być przymocowana do paska na szyję. Wystarczy przełożyć pasek
przez osłonę, przed jego założeniem na lornetkę.

Regulacja muszli ocznych
Muszle oczne można regulować w górę lub 
w dół poprzez ich pokręcenie.

Dla osób noszących okulary zalecane jest wkrę-
cenie muszli w dół.

Osoby, które nie noszą okularów powinny odkrę-
cić muszę.

Regulacja rozstawu okularu
W celu regulacji rozstawu okularu należy obrócić obudowę lornetki poprzez ruch nadgarstka,
dopasowując rozstaw okularu do rozstawu oczu. W tym celu należy najpierw dostawić sobie
lornetkę do oczu.
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Nastawianie ostrości obrazu
Należy obrać za cel obiekt oddalony o około 18 metrów, a następnie:
1. Zasłoń obiektyw, dłonią przez który patrzysz okiem niedominującym. Popatrz drugim okiem na
obiekt, a następnie obróć pokrętło przybliżenia (focus) do momentu aż obiekt będzie wyraźny.

2. Dostosuj dioptrie. Zasłoń prawy obiektyw dłonią. Popatrz okiem dominującym i dostosuj 
dioptrię,

poprzez przekręcenie pokrętła, służącego do korekcji.
Od tej chwili wystarczy tylko regulować przybliżenie.

Należy dbać o czystość szkieł
1. W pierwszej kolejności, usuń kurz lub pył zanim przetrzesz szkła szmatką. Można to zrobić 

używając sprężonego powietrza lub szczotki z miękkim włosiem.
2. Następnie wyczyść szkła miękką szmatką załączoną do opakowania.
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KARTA GWARANCYJNA

Nazwa towaru Typ

Lornetka Raptor

Data 
przyjęcia

Data 
wydania

Opis 
usterki

Pieczęć 
serwisu

Numer fabryczny Data sprzedaży

Pieczątka i podpis punktu sprzedaży
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1. PPHU Kolba Łukasz Matuszczak z siedzibą w Będzinie ponosi odpowiedzialność w okresie 24 
miesięcy od daty sprzedaży w myśl ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych wa-
runkach sprzedaży konsumenckiej. 

2. Producent, firma Vortex, udziela wieczystej gwarancji na produkt, w ramach poniższych 
warunków: 
• firma Vortex zobowiązuje się do naprawy lub wymiany produktu na nowy, jeżeli ulegnie 

on uszkodzeniu lub będzie miał wadę fabryczną, na własny koszt 
• prawo do gwarancji przechodzi na kolejnych właścicieli produktu 
• nie ma potrzeby przedstawienia karty gwarancyjnej 
• nie ma potrzeby posiadania dowodu zakupu 
• gwarancja nie obejmuje zgubienia, kradzieży lub celowego uszkodzenia
• uszkodzeń kosmetycznych nie mających wpływu na działanie produktu

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ I AKCEPTUJĘ WARUNKI NINIEJSZEJ GWARANCJI

PODPIS I DATA ___________________________________________

PRAWO DO REKLAMACJI ORAZ WARUNKI GWARANCJI

PUNKT SERWISU GWARANCYJNEGO

PPHU Kolba Matuszczak Łukasz 
ul. Limanowskiego 65; 42-506 Będzin-Grodziec 

tel/fax 32 265 22 00 wew. 24

www.kolba.pl

serwis@kolba.pl 
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NOTATKI
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