
Instrukcja Obsługi
Lornetek kolekcji H2O

DOPASOWANIE DO OCZU (rys. 1) 
Dopasowanie lornetki do rozstawu oczu:
Odległość pomiędzy oczami zwana „odległością między źrenicami” 
jest u każdego inna. Idealne dopasowanie rozstawu do oczu wymaga 
wykonania poniższych prostych czynności. 
    1. Ustawić lornetkę w normalnej pozycji obserwacji. 
    2. Pewnie ująć każdą z połówek lornetki. Przesuwać połówki bliżej     2. Pewnie ująć każdą z połówek lornetki. Przesuwać połówki bliżej 
lub dalej do momentu uzyskania pojedynczego okrągłego pola 
widzenia. Przed rozpoczęciem korzystania należy zawsze ponownie 
ustawić rozstaw lornetki.
Sposób dopasowania do indywidualnego wzroku:
Ponieważ wzrok u każdego jest innPonieważ wzrok u każdego jest inny, większość lornetek firmy 
Bushnell ma funkcję ustawiania dioptrii, która umożliwia dokładne 
dopasowanie lornetki do wzroku. Należy skorzystać z poniższek 
instrukcji ustawiania ostrości dla posiadanego typu lornetki.

USTAWIANIE OSTROŚCI
Lornetki formy Bushnell mają dwa systemy ustawiania ostrości: 
centrlany lub „Insta-Focus®”. 
    • Centralne ustawianie ostrości wyposażone jest w pokrętło do     • Centralne ustawianie ostrości wyposażone jest w pokrętło do 
ustawiania ostrości zamontowane pomiędzy połówkami lornetki. 
    • System szybkiego ustawiania ostrości „Insta-Focus®”
wyposażony jest w dźwigienkę ustawiania ostrości umieszczoną 
pomiędzy połówkami. 

Ustawianie ostrości Center i system „Insta-Focus®”:
   1. Wyregulować odległości między źrenicami. (rys. 1) 
   2. Nastawić „ustawienie dioptrii” (rys. 2) na zero i skierować    2. Nastawić „ustawienie dioptrii” (rys. 2) na zero i skierować 
lornetkę na oddalony obiekt. 
   3. Przez cały czas oboje oczu należy mieć otwarte. 
    4. Za pomocą pokrywki obiektywu lub ręki zasłonić obiektyw 
(przód) tej samej strony lornetki, na której znajduje się „ustawienie 
dioptrii”. Jest to zwykle prawa strona (lewa strona dla modeli
z zoomem) .
    5. Za pomocą centralnego pokrętła ustawiania ostrości lub dźwigni     5. Za pomocą centralnego pokrętła ustawiania ostrości lub dźwigni 
„Insta-Focus” ustawić ostrość na oddalony obiekt o drobnych detalach 
(np. ściana z cegły, gałęzie drzewa itp.) aż do uzyskania możliwie jak 
największej ostrości.

6. Odsłonić obiektyw po stronie dioptrii, przykryć drugi obiektyw,
a następnie spojrzeć przez lornetkę na ten sam obiekt.
7. Za pomocą pierścienia regulacji „ustawienia dioptrii”, należy ustawić 
ostrość na tym samym oglądanym obiekcie. Należy zachować ostrożność, 
ponieważ zbyt mocne przekręcenie lub potraktowanie „na siłę” okularu 
może spowodować uszkodzenie lub oderwanie okularu od korpusu.
8. Lornetka powinna być wyregulowana do oczu osoby korzystającej8. Lornetka powinna być wyregulowana do oczu osoby korzystającej
z niej. Ustawienie ostrości na dowolną odległość można teraz wykonać 
obracając centralne pokrętło lub naciskając dźwigienkę „Insta-Focus®”. 
Należy zanotować ustawienie dioptrii dla naszych oczu do wykorzystania 
w przyszłości.

FUNKCJA ZOOM tylko w wybranych modelach (rys. 3) 
    1. Należy wykonać czynności ustawiania ostrości opisane w punkcie     1. Należy wykonać czynności ustawiania ostrości opisane w punkcie 
„Ustawianie ostrości”.
    2. Przy ustawianiu ostrości lornetki z „funkcją zoom” (zmienne 
powiększenie) najlepiej rozpocząć od maksymalnego ustawienia. 
Zmniejszy to lub wyeliminuje potrzebę ponownej regulacji ostrości przy 
zmianie powiększenia. Ustawić dźwigienkę „zoom” na najwyższą wartość 
i ustawić ostrość na oddalony obiekt o drobnych detalach (np. ściana
z cegłz cegły, gałęzie drzewa itd.). 
    3. Wyregulować lornetkę dla każdego z oczu za pomocą „ustawianie 
dioptrii” w sposób opisany w punkcie „Ustawianie ostrości”. 
    4. Lornetka jest teraz właściwie dopasowana do oczu. Można teraz 
ustawić „zoom” na dowolną wartość, a widziany przez lornetkę obiekt 
nadal pozostanie ostry.

UwagaUwaga: aby ustawić ostrość na obiekcie znajdującym się bliżej, sugeryje 
się najpierw ustawić ostrość na tym obiekcie przy większym 
powiększeniu, a następnie wyregulować dźwignię „zoom” na żądaną 
niższą wartość.
W przypadku każdego przyrządu wyposażonego w funkcję „zoom” lepszą 
jakość obrazu można uzyskać przy niższej wartości powiększenia.

PERMA FOCUS®
Lornetka Bushnell może być wyposażona w rewolucyjny system optycznLornetka Bushnell może być wyposażona w rewolucyjny system optyczny, 
który nie wymaga ustawiania ostrości. Lornetki Perma Focus zapewniają 
szybki, wyraźny podgląd od kilku/kilkunastu/kilkudziesięciu metrów
(w zależności od modelu) do nieskończoności, bez konieczności 
ustawiania ostrości. Lornetki te nie posiadają także pokrętła ustawienia 
dioptrii na żadnym z okularów. 

ODPORNOŚĆ NA WODĘ/ZAMGLENIE 
Lornetka Bushnell może być wyposażona w najnowszą technologię Lornetka Bushnell może być wyposażona w najnowszą technologię 
zabezpieczająca przed wodą i zamgleniem. Wodoodporne modele Bushnell 
posiadają uszczelnienia typu O-ring zapewniające pełną ochronę przed 
wilgocią. Ochronę przed zamgleniem uzyskuje się także dzięki 
wypełnieniu wnętrza suchym azotem pod ciśnieniem, który zapobiega 
dostaniu się wilgoci.

MUSZLE OCZNE (dla osób noszących okulary) (rys. 4) 
Lornetka Bushnell wyposażona jest w gumowe, skręcane, wyciąganeLornetka Bushnell wyposażona jest w gumowe, skręcane, wyciągane
lub wykręcane miseczki okularu zapewniające komfort i mające na celu 
eliminację światła z zewnątrz. Osoby noszące okulary powinny upewnić 
się, że miseczki są złożone. Dzięki temu oczy znajdą się bliżej soczewek 
lornetki, co zapewni im lepsze pole widzenia. 

INSTRUKCJA PIELĘGNACJI 
Lornetka Bushnell będzie służyła bezproblemowo przez wiele lat, jeśli 
zostanie poddana zwykłym zabiegom pielęgnacyjnym wymaganym
w przypadku każdego precyzyjnego przyrządu optycznego. Modeli 
niewodoodpornych nie należy wystawiać na działanie nadmiernej 
wilgoci. 
    1. Jeśli lornetka jest wyposażona w skręcane, elastyczne miseczki     1. Jeśli lornetka jest wyposażona w skręcane, elastyczne miseczki 
okularu, lornetkę należy przechowywać z miseczkami skierowanymi 
ku górze. Zapobiegnie to nadmiernym naprężeniom i zużyciu 
miseczek okularów w położeniu dolnym. 
    2. Należy unikać uderzeń i upuszczania lornetki. 
    3. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. 

CZYSZCZENIE 
    1. Zdmuchnąć pył lub osad z soczewek (lub usunąć je za pomocą     1. Zdmuchnąć pył lub osad z soczewek (lub usunąć je za pomocą 
miękkiego pędzelka do czyszczenia obiektywów). 
    2.    2. Aby usunąć zabrudzenia lub odciski palców należy je wyczyścić 
miękką szmatką bawełnianą wykonując koliste ruchy. Użycie 
chropowatej szmatki lub niepotrzebne czy zbyt intensywne tarcie może 
zarysować powierzchnię soczewki i ostatecznie spowodować trwałe 
uszkodzenie. Szmatka do czyszczenia z mikrofibry (dostępna w 
większości sklepów fotograficznych) jest idealna do rutynowego 
czyszczenia optyki. 
    3. Do bardziej gruntownego czyszczenia można użyć ściereczki    3. Do bardziej gruntownego czyszczenia można użyć ściereczki
do obiektywów fotograficznych i płynu do czyszczenia optyki lub 
alkoholu izopropylowego. Płyn należy nakładać zawsze na szmatkę 
czyszczącą – nigdy bezpośrednio na soczewkę.

PRZEZ LORNETKĘ NIGDY NIE NALEŻY 
PATRZEĆ BEZPOŚREDNIO NA SŁOŃCE,
ZE WZGLĘDU NA MOŻLIWOŚĆ 
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