
 



 

 



Dragi părinţi, 

Acest produs este  ideal pentru copiii care vor să exploreze  lumea  într‐un 
alt mod,  şi anume cu ajutorul  tehnicii ce permite mărirea optică.  În plus, 
aparatul este uşor de operat şi de îngrijit, este robust şi arată bine. 
Dar mult mai  important  decât  cele mai  amintite mai  sus  este  operarea 
sigură a aparatului. De aceea aparatul a fost proiectat în aşa fel încât să fie 
sigur  în operare, chiar  şi atunci când este utilizat de către copii. Cu  toate 
acestea există anumite surse de pericol, căci  la urma urmei nu este vorba 
despre o simplă  jucărie, ci despre un  instrument optic de calitate, care  îi 
ajută  pe  copii  să  exploreze,  experimenteze  şi  cerceteze  lumea 
înconjurătoare. 
Vă  rugăm  în  mod  insistent  să  participați  împreună  cu  copilul  dvs.  la 
descoperirea  şi  experimentarea  funcțiilor  acestui  aparat.  Manualul  de 
utilizare  este  scris  în mare măsură  pentru  copii,  dar  vă  rugăm  să  citiți 

împreună  toate  informațiile  cuprinse  în  acest manual  şi  să  răspundeți  la 
eventualele întrebări ale copilului dvs. Arătați copilului dvs. sursele posibile 
de pericol. 
La cap. „Instrucțiuni de siguranță” veți găsi descrise principalele surse de 
pericol ce pot apărea în manevrarea acestui aparat. Realizați toate setările 
împreună  cu  copilul  dvs.,  nu‐l  lăsați  să  manevreze  aparatul  fără  a  fi 
supravegheat.  
Vă  dorim  dvs.  şi  copilului  dvs.  distracție  plăcută  şi  multe  descoperiri 
interesante! 

Echipa Bresser  

 

Dragă mic cercetător!        Dragă mică cercetătoare! 

Te felicităm pentru că ai decis să cumperi acest aparat (sau pentru că  l‐ai 
primit cadou). Citind acest manual de utilizare vei  fi cu siguranță surprins 
să  afli  despre  multifuncționalitatea  acestui  produs,  ce  îți  permite  să 
descoperi o droaie de lucruri.  
Convinge‐te singur de acest adevăr şi pătrunde adânc în lumea naturii şi a 
descoperirilor.  Descoperirea  lumii  înconjurătoare  cu  acest  aparat  este  o 
adevărată bucurie şi o veritabilă aventură.  
Înainte de a folosi produsul trebuie însă să citeşti acest manual de utilizare, 
căci  există  anumite  informații  pe  care  trebuie  să  le  cunoşti  înainte  de 
începe operațiile de observație.  

Citeşte  cu  atenție  specială  cap.  „Instrucțiuni  de  siguranță”.  Utilizează 
aparatul  numai  în maniera  descrisă  în  acest manual  pentru  ca  să  nu  te 
accidentezi  sau  să  produci  daune  materiale.  Păstrează  manualul  de 
utilizare  pentru  consultare  ulterioară.  Dacă  dăruieşti  cuiva  aparatul  tău 
înmânează şi acest manual. 
Iar  acum  nu  ne  rămâne  decât  să‐ți  urăm  distracție  plăcută  şi  multe 
descoperiri interesante! 

Echipa Bresser 



Instrucțiuni de siguranță 
 
Pericol pentru copilul dvs.! Pericol de vătămare corporală! 

Nu  priviți  niciodată  cu  acest  aparat  direct  spre  soare  sau  în 
apropierea soarelui. PERICOL DE ORBIRE! 

 
Copiii pot utiliza acest aparat numai sub supraveghere. Nu lăsați ambalajul 
(pungi de plastic, benzi de cauciuc etc.)  la  îndemâna copiilor. PERICOL DE 
ÎNGHIȚIRE! 
 
 
Pericol de incendiu! 

Feriți aparatul – în special obiectivul – de contactul direct cu razele 
soarelui! Se pot produce incendii prin focalizarea luminii. 

 
 
Pericol daune materiale! 

Nu  desfaceți  aparatul!  În  cazul  unei  defecțiuni  adresați‐vă  unui 
atelier de specialitate.  

 
Feriți aparatul de temperaturi mai mari de 60°C.  
 
 
Respectați zona privată! 

Această lunetă este concepută pentru utilizare în scopuri private. 
Respectați  zona  privată  a  celorlalte  persoane  –  nu  încercați  să 
folosiți acest aparat pentru a spiona locuințele vecinilor.  

 
Instrucțiuni privind curățarea 

Curățați  lentilele  (ocularul  şi/sau  obiectivul)  folosind  numai  o 
cârpă  moale,  care  nu  lasă  scame.  Nu  apăsați  prea  puternic 
pentru a nu zgâria lentilele. 

 
Pentru  îndepărtarea murdăriei  acumulate  în  timp  umeziți  un  pic  cârpa 
folosind  o  soluție  pentru  curățat  lentilele  ochelarilor  şi  ştergeți  apoi 
obiectivul fără a apăsa prea puternic. 
 
Protejați aparatul de praf şi umiditate! După întrebuințare lăsați aparatul o 
perioadă să se aclimatizeze  la  temperatura camerei –  în special  în caz de 
umiditate  mare  –  pentru  ca  să  permiteți  condensului  rezultat  să  se 
evaporeze.  Folosiți  capacul  de  protecție  şi  păstrați  aparatul  în  geanta 
inclusă în colet.  
 
 
Evacuarea 

Evacuați  ambalajul  conform  normelor  legale  în  vigoare.  Evacuați 
aparatul uzat numai în locurile special amenajate în acest sens. 
 

 
 
 
Uită‐te cu atenție la imaginile de mai jos pentru a înțelege la ce ne referim 
în acest manual. 

 
În sens invers acelor de ceasornic 

 
În sensul acelor de ceasornic 

 
 
 



 
Descrierea aparatului 

1. Ocular cu apărătoare de ochi pliabilă 
2. Zoom (rotiță zoom) 
3. Reglare fină (buton focalizare) 
4. Tub optic 
5. Filet montare stativ 
6. Brățară tub 
7. Şurub ajustare pentru brățară tub 
8. Scut protecție soare 

9. Cap stativ cu şurub filetat 
10. Şurub fixare pe capul stativului 
11. Picioare stativ 
12. Axe  pentru  mişcare  pe  verticală  (sus/jos)  şi  pe  orizontală 

(dreapta/stânga) 
13. Suport mână cu funcția de ajustare 
14. Capac protecție praf integrat 
15. Geantă de transport cu curea 

 
 
Montarea lunetei pe stativ  
Scoate  luneta  din  cutie  şi  trage  de  picioarele  stativului  cât mai mult  cu 
putință. Aşează stativul pe o suprafață fixă, plană (de ex. pe o masă). 
Luneta are un filet pentru fixarea stativului (5) în placa brățării tubului (6). 
Fixează  luneta  cu  filetul  de  prindere  (5)  direct  pe  capul  stativului  (9)  şi 
strânge şurubul de fixare (10) de sub capul stativului. 
 
 
Mişcarea lunetei aşezată pe stativ 
Eliberează  axele  (12)  pentru  mişcarea  verticală  (sus  şi  jos)  şi  mişcarea 
orizontală  (stânga  şi  dreapta)  rotind  suportul  pentru mână  (13)  în  sens 
invers acelor de  ceasornic. Acum poți mişca  capul  stativului  şi  stativul  în 
ambele direcții (sus/jos şi stânga/dreapta).  
De  îndată ce  luneta se află  în poziția corectă pentru observații blochează 
axele rotind suportul pentru mână (13) în sensul acelor de ceasornic.  
 
 
Operarea 
• Rotița de focalizare 

Priveşte  în  ocular  (1)  şi  roteşte  butonul  de  focalizare  (3)  într‐una  dintre 
direcții pentru a focaliza un anumit obiect observat. Roteşte până ce obții o 
imagine clară. 
 

• Zoom 
Roteşte rotița de zoom (2) pentru a mări sau micşora un obiect. Foloseşte 
rotița de focalizare pentru a clarifica imaginea. 
 

• Mişcarea tubului 
Această  lunetă  are  o  brățară  tub  (6)  cu  şurub  de  ajustare  (7).  Roteşte 
şurubul de ajustare (7)  în sens  invers acelor de ceasornic pentru a elibera 
brățara tubului. Acum poți roti întreg tubul (4) în jurul propriei sale axe; în 
acest  fel  poți modifica  poziția  ocularului  (1).  Pentru  a  fixa  tubul  într‐o 
anumită poziție roteşte şurubul de ajustare în sensul acelor de ceasornic. 
 

• Utilizare afară şi înăuntru 
Chiar dacă vrei să urmăreşti anumite lucruri printr‐o fereastră deschisă sau 
închisă  cele mai  bune  rezultate  privind  observațiile  le  vei  obține  în  aer 
liber.  Diferențele  de  temperatură  dintre  exterior  şi  interior  şi  calitatea 
sticlei geamului pot dăuna clarității imaginii redate de lunetă. 
 

• Scut protecție soare 
În  condiții  de  lumină  solară  puternică  poți  folosi  scutul  de  protecție  (8). 
Cuprinde cu mâna  inelul de pe orificiul  lunetei şi trage‐l  încet  în față până 
ce întâmpini o anumită rezistență. Nu privi niciodată direct spre soare sau 
în apropierea soarelui!  
 



Observarea naturii / peisajelor 
La observarea peisajelor sau a naturii vei descoperi valuri de căldură ce se 
formează deasupra pământului. Probabil ai observat deja aceste valuri de 
căldură  vara  deasupra  şoselelor.  Din  cauza  acestor  valori  de  căldură  se 
poate întâmpla ca imaginea să nu fie întotdeauna bună. 
 
Dacă vizibilitatea este distorsionată de aceste valuri de căldură încearcă să 
modifici un pic claritatea pentru a obține o  imagine uniformă, mai bună. 
Încearcă să observi natura în primele ore ale dimineții înainte ca suprafața 
pământului să se fi încălzit prea tare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 


