טלסקופ לנסיעות
התקנת הסוללות

מצריך  2סוללות  – LR06-AAהסוללות יוחלפו על ידי אדם מבוגר .עיינו בתרשים על מנת לדעת כיצד להוציא
ולהכניס את הסוללות .לעולם אין להטעין מחדש סוללות חד פעמים .סוללות נטענות יש להוציא מהצעצוע
טרם טעינתן מחדש ואת הסוללות הנטענות יש להטעין תחת השגחה של אדם מבוגר .אין לערבב בין סוללות
אלקליות ,סוללות רגילות (אבץ פחמן) או סוללות נטענות (ניקל קדמיום) .אין לערבב בין סוללות ישנות
לסוללות חדשות .יש לעשות שימוש רק בסוג הסוללות המומלץ או מהסוג הדומה .את הסוללות יש להטעין רק
בהתאם לקוטביות הנכונה (עיינו בתרשים) .הוציאו את הסוללות מהצעצוע בעת אחסנתו למשך פרק זמן ארוך
או במידה והסוללות ריקות .אין לגרום לקצר במגעי אספקת החשמל.

אזהרה :לשימוש על ידי ילדים בני  6ומעלה בלבד.
אזהרה :אינו מתאים לשימוש על ידי ילדים מתחת לגיל  36חודשים וזאת בשל חלקים קטנים שעלולים
להיבלע .סכנה לחנק.
שמרו את חומרי האריזה לשימוש בעתיד.
הצבעים ותכולה עשויים להיות שונים במעט מהמצוין כאן.
אזהרה :לעולם אין להסתכל ישירות לכיוון השמש או לכיוון של כל מקור אור חזק אחר .סכנה לפגיעה
בעיניים.
מצריך  2סוללות  LR06-AAשאינן כלולות עם המוצר .הסוללות יוחלפו על ידי אדם מבוגר בלבד .הסוללות
מסווגות בתור  WEEEויש להשליכן בבטחה כאשר אין בהן יותר צורך.
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טלסקופ לנסיעות
ערכו תצפיות על בעלי חיים ועל הטבע!
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הטלסקופ מגדיל את כל מה שאתם מסתכלים עליו לפי  20יותר גדול ממה שהוא במציאות!
הוציאו את מכסה העדשה לשימוש בטלסקופ.
החזיקו את הטלסקופ באמצעות הידית.
החזיקו את העינית קרוב לעין שלכם.
כוונו את שפופרת התצפית לחידוד התמונה.
במידה ואתם מעוניינים לעשות שימוש בטלסקופ בשעות הבוקר המוקדמות או בערב ,באפשרותכם
להדליק את תאורת ה LED -באמצעות העברת הלחצן (שעל הידית) למצב  .ONלכיבוי ,העבירו אותו
למצב .OFF
באפשרותכם לעשות גם שימוש בטלסקופ בתור פנס!

