
INSTRUKCJA OBSŁUGI LORNETKI
KOLEKCJE

PRIME / NITRO / FORGE / ENGAGE

Dziękujemy za zakup nowej lornetki firmy Bushnell®.

Niniejsza instrukcja pomoże zoptymalizować działanie produktu wyjaśniając w jaki 
sposób dopasować lornetkę do swoich oczu i jak dbać o przyrząd.
Przed rozpoczęciem korzystania z lornetki należy dokładnie zapoznać się z instrukcją.

UWAGA PRZEZ LORNETKĘ NIGDY, NAWET PRZEZ 
CHWILĘ, NIE WOLNO PATRZEĆ BEZPOŚRE- 

DNIO NA SŁOŃCE, ZE WZGLĘDU NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWAŻNEGO 
USZKODZENIA WZROKU 



wąski

szeroki

Rys. 1: Miseczka w dolnej pozycji (wsunięta, do użycia w okularach)

Rys. 3: Regulacja odległości pomiędzy źrenicami

Rys. 2: Miseczka w górnej pozycji (wysunięta, do użycia bez okularów)

nadal ostra (w razie potrzeby należy powtórzyć kroki 2-4). 
Regulacja dioptrii zapewnia zasadniczo „dokładną 
ostrość” po jednej stronie lornetki, uwzględniając 
nieznaczne różnice ostrości wzroku pomiędzy lewym i 
prawym okiem. 
6. Lornetka powinna te6. Lornetka powinna teraz być poprawnie dopasowana do 
twoich oczu. Ustawienie ostrości na dowolną odległość 
można wykonać obracając centralne pokrętło. Zaznacz 
ustawienie dioptrii (pozycja znaków plus i minus na 
pierścieniu dioptrii w stosunku do znaku indeksu na 
lornetce) do wykorzystania w przyszłości, na wypadek 
przypadkowego poruszenia pierścienia lub użycia lornetki 
prprzez inną osobę. W niektórych modelach pierścień 
dioptrii można wcisnąć w dół w celu zablokowania 
pozycji, po dopasowaniu do wzroku.



dzień. Wystarczy po prostu zdjąć standardowy pasek i zamocować pętle uprzęży na uchach paska,
a następnie zatrzasnąć sprzączki w odpowiednich nasadkach na paskach uprzęży (rys. 8). 

Wszystkie Wszystkie zewnętrzne powierzchnie soczewek pokryte są naszą zaawansowaną technologicznie powłoką 
EXO Barrier™ (dodatkowo, oprócz pełnego pokrycia wieloma powłokami - Fully Multi Coated). Powłoka EXO 
Barrier jest po prostu najlepszą technologią powłok ochronnych jaką do je pory opracowała firma Bushnell. 
Nakładana pod koniec procesu powlekania, powłoka EXO Barrier łączy się molekularnie z soczewką i wypełnia 
mikroskopijne pory w szkle. Efektem tego procesu jest ultra gładka powłoka, która odpycha wodę, tłuszcze, 
mgłę, pył i osad – deszcz, śnieg, odciski palców i brud nie przylegają do niej. Powłoka EXO Barrier jest trwała: 
związana powłoka nie mazwiązana powłoka nie matowieje z upływem czasu ani nie zużyuwa się podczas normalnego, zgodnego
z instrukcją eksploatowania.

Rys. 4: Pierścień regulacji dioptrii (z opcjonalną blokadą pozycji)

Rys. 10: Uprząrz ** w użyciu

Rys. 9: Zaślepka gniazda 
statywu

Rys. 8: Mocowanie 
uprzęrzy **

Rys. 7: Uprząrz **Rys. 6: Pasek z klamrąRys. 5: Ucho na pasek




