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LEVENHUK SHERMAN -KIIKARIT

Huomautus! Älä koskaan katso suoraan Aurinkoa kohti tällä laitteella, koska se voi aiheuttaa silmille 
pysyvää vahinkoa ja jopa sokeutumisen.

Levenhuk Sherman –sarjan kiikarit ovat luotettavia ja kestäviä ja ne soveltuvat ihmisille, jotka 
matkustavat paljon, vaeltavat ja löytävät itsensä joskus äärimmäisistä sääolosuhteista, joissa 
normaaleja kiikareita ei voisi käyttää.  Kumipäällysteinen runko suojaa optiikkaa kosteudelta 
havainnoinnin aikana. Pehmeä suojapussi suojaa kiikareita lialta ja mekaaniselta vahingolta säilytyksen 
ja kuljetuksen aikana.

Ominaisuudet:

- Korkealuokkainen Porro-prismat valmistettu pinnoitetusta optisesta Bak-4-lasista
- Vedenpitävä suojakuori, josta saa täydellisen pitävän otteen
- Pehmeät, kumiset silmäkupit
- Tarkennus ja diopterisäätömekanismit kiikarin keskellä
- Sovitettavissa jalustaan (ostettava erikseen)

Sarja sisältää: Levenhuk Sherman kiikarit, pölysuojat okulaareille ja objektiivin linsseille, hihna, 
suojapussi, puhdistusliina, käyttöohje ja takuu.

TARKENNUS JA DIOPTERISÄÄTÖ

Vasemman silmäsi näkökyky saattaa erota oikean silmän näkökyvystä ja siksi sinun täytyy ehkä säätää 
diopteriasetus toiselle okulaarille. Tehdäksesi tämän:
- Katso kiikareiden läpi kaukaista kohdetta;
- Sulje oikea silmäsi ja pyöritä keskellä olevaa tarkennusrengasta kunnes näkymä on tarkennettu;
- Sulje vasen silmäsi ja tutki näkymää oikealla silmälläsi. Pyöritä diopterin säätörengasta hitaasti 
oikeassa okulaarissa kunnes näkymä on jälleen tarkentunut.
Nyt kiikarisi on tarkennettu ja sinun tarvitsee käyttää enää keskellä olevaa tarkennuspyörää 
havaintojen tekemisen aikana.

HOITO JA YLLÄPITO

Älä koskaan, missään olosuhteissa, katso suoraan Aurinkoa kohti tämän laitteen läpi ilman erityistä 
suodinta, tai katso mitään muuta kirkasta valonlähdettä tai laseria, koska tämä voi aiheuttaa PYSYVIÄ 
VAMMOJA SILMÄÄN ja johtaa SOKEUTUMISEEN. 

Tee tarvittavat esivalmistelut käyttäessäsi tätä laitetta lasten tai sellaisten henkilöiden kanssa, jotka 
eivät täysin ymmärrä näitä ohjeita. Älä yritä purkaa laitetta itse minkään syyn takia. Korjaus- ja 
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puhdistustyöt tulee teettää laitteen huollossa. Suojaa laitetta äkillisiltä iskuilta ja suurilta mekaanisilta 
voimilta. Älä kosketa optisia pintoja sormillasi.  Optiikan puhdistamiseen voi käyttää pehmeää 
neneäliinaa tai puhdistusliinaa, joka on kostutettu joko eetterillä tai puhtaalla alkoholilla. 
Suosittelemme käyttämään ainoastaan erityisiä optiikan puhdistusnesteitä. Älä käytä mitään 
syövyttävää tai asetonipohjaista nestettä linssien puhdistamiseen. Hankaavat partikkelit, kuten hiekka, 
tulisi puhaltaa tai harjata pehmeällä harjalla linssiltä pois pyyhkimisen sijaan. 

Älä käytä ylimääräistä voimaa säätäessäsi tarkennusta. Älä upota kiikaria veteen. Suojele kiikaria 
iskuilta ja liialliselta mekaaniselta rasitukselta. Säilytä laitetta kuivassa, viileässä paikassa, jossa ei ole 
vaarallisia happoja tai muita kemikaaleja, kaukana lämmittimistä, avoimesta tulesta ja muista korkean 
lämpötilan lähteistä. 

Älä käytä kiikareita pitkiä aikoja suorassa auringonpaisteessa tai jätä sitä pitkäksi aikaa suoran 
auringonpaisteen alle. Säilytä laitetta aina suojakotelossa. Suosittelemme pitämään suojakotelon 
sisällä pakkauksen mukana tulevaa silikageeliä kosteuden sitomiseksi. Pitkän säilytyksen aikana 
kumipinnoituksen päälle voi ilmaantua ohut, valkoinen kerros. Voit pyyhkiä sene pois puhtaalla 
nenäliinalla.

LEVENHUK KANSAINVÄLINEN ELINIKÄINEN TAKUU

Kaikilla Levenhukin kaukoputkilla, mikroskoopeilla, kiikareilla ja muilla optisilla laitteilla poislukien 
tarvikkeet, on elinikäinen takuu materiaalien ja kokoonpanotyön puutteiden osalta. Elinikäinen takuu 
on voimassa tuotteen eliniän ajan markkinoilla. Kaikilla Levenhuk-tarvikkeilla on 6 kuukauden takuu 
myyntihetkestä alkaen materiaalien ja kokoonpanotyön osalta. Levenhuk korjaa tai vaihtaa tällaisen 
tuotteen tai tuotteen osan, jonka Levenhuk on tutkimuksissaan havainnut vialliseksi 
valmistusmateriaalien tai kokoonpanotyön osalta. Takuukorjauksen tai tuotteen vaihdon ehtona on 
tuotteen palautus Levenhukille ostokuitin tai muun Levenhukille kelpaavan ostotodistuksen kanssa.

Tämä takuu ei kata kuluvia osia, kuten lamppuja (sähköinen, LED, halogeeni, energiansäästö ja muut 
tyypit), pattereita / akkuja (uudelleenladattavat ja kertakäyttöiset), sähköisiä kulutustarvikkeita jne.

Lisätietoa takuusta sivulla levenhuk.com/warranty. Jos tarvitset apua tuotteeseen tai takuuseen 
liittyen, ota yhteyttä paikalliseen Levenhuk-edustajaan.
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KIIKARIN OSAT

A Kiikarin runko
B Objektiivin linssi
C Okulaarit
D Diopterin säätörengas
E Tarkennuspyörä
F Jalustan kiinnityksen suoja
G Hihnan kiinnityspiste
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