
 
  

 
 

 
 

 
 
 

UPUTSTVO ZA UPOTREBU 
Teleskop SkyOptics  

BM 60050 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
TELESKOP je kombinacija naprednog optickog sistema i aluminijumskog kucista, veoma lagan za upotrebu i postize ostru sliku                     
prilikom posmatranja. 

                                                                                                                                                                                
 1. Glavno kuciste 
 2. Tragac 
 3. Ugaona prizma 
 4. Kruzni prekidac za fokus slike 
 5. Rucica za podesavanje po uglu  
    i polozaju 
 6. Stativ 
 7. Okular 
 8. Objektiv 
 9. pokrivac objektiva 
 10. Glavni sastavni sraf 
 11. cev fokusa 
 12. sraf za stezanje okulara 
 13. leziste tragaca 
 
 
UPOZORENJE! 
 Gledanje prema Suncu moze da prouzrokuje ostecenje vida. Sa ovim teleskopom  NIKAKO ne gledati Sunce. 
 
 TEHNIČKE SPECIFIKACIJE: 
 Zizna daljina objektiva             600mm 
 Ulazni promer objektiva           50 mm 
 Objektiv                               012 017 
 Ugao posmatranja                         1 
 Uvelicavanje tragaca          3x 
 Uvelicavanje teleskopa:          50x,100x 
 
ODRZAVANJE: 
 
Posto je ovo precizan instrument, potrebno je da ga odlazete u suvu prostoriju i bez dodira sa hemikalijama, ne sme da se ostavi na konstantnom dejstvu 
sunca. Sociva uvek treba drzati cista i pokrivena.Uvek koristite krpu za ciscenje sociva, nikako prstima. Ukoliko su sociva ostecenja ili toliko zaprljana da 
ne mozete da gledate, molimo Vas kontaktirajte ovlasceni servis za dalje instrukcije. 
 

MONTAZA TELESKOPA: 
Razvijte stativ (na slici br.6), tako da nozice podjednako su udaljene od centra  stativa, radi same stabilnosti teleskopa, zatim na njega postavite glavno 
kuciste (na slici br.1).Zatim sa glavnim sastavnim srafom ( br. 10) ucvrstite kuciste.Zatim ucvrstite tragac (br.2) na leziste tragaca tako da vam duzi deo 
tragaca bude blizi objektivu.Ubacite ugaonu prizmu (br.3) a zatim u nju ubacite jedan od okulara (br.7) i zategnite sraf za stezanje okulara. 

 
Manipulacija sa samim teleskop je veoba bitan da dobije cistu i ostru sliku.  

 *Postavite teleskop na stabilnu i cvrstu podlogu 
 * Nezno i pazljivo manipulisite sa njim 
 * Kalibracija teleskopa se vrsi tako sto izaberete nepomicno telo ili objekat na distanci od  300 - 400m (zgradu ili slicno), zatim pomerate tragac 
na srafovima onoliko koliko je  potrebno da dobijete istu sliku na tragacu kao i na samom okularu teleskopa.Kada to uradite vas teleskop je kalibrisan, 
sada svaki predmet koji gledate prvo ga nadjete na tragacu  a zatim ga posmatrate na teleskopu. 
 * Pomocu rucice za podesavanje polozaja i ugla nastelujte vas teleskop za zeljeno  
        posmatranje. 
 *  Prilikom fokusiranja, okrecite tockic nezno i polako 
 *  Posto je ovo jak teleskop ne gledati objekte blize od 50m razdaljine. 

                               
         UPOZORENJE: OPASNOST OD GUTANJA DELOVA OD STRANE DECE – SITNI DELOVI 
NE PREPORUČUJE SE DECI ISPOD 8 GODINA. MOGU IH KORISTITI SAMO UZ NADZOR ODRASLIH 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



     

 
 
 

-------------------  ИЗЈАВА  О  САОБРАЗНОСТИ ---------------------- 
 
     
Поштовани, 
Захваљујемо Вам се на куповини нашег производа.Молимо Вас да прочитате овај документ који Вас обавештава о Вашим правима: 
 
Овај документ издаје: __________________________________________________ 

 
 

Производ:   Телескоп   Модел:  F60050 ii 
 
 
Датум продаје ________________________  Печат и потпис продавца_______________________ 
 
 
Обавезујемо се да ћемо без икаквих трошкова отклонити све кварове и техничке недостатке који би евентуално настали у нормалној употреби 
предмета куповине. 
 
Обавезујемо се да ћемо одмах, а најкасније у року од 15 дана од пријема рекламације, одговорити потрошачу, са изјашњењем о поднетом 
захтеву и предлогом његовог решавања, у складу са одредбом из чл.58 Закона о заштити потрошача. 
 
Пре пуштања у рад апарата, купац је дужан да проучи пратеће техничко упутство за употребу.Купац има право на сваку консултацију са 
продавцем о адекватној употреби апарата, као и право да у присуству продавца провери исправност истог. 
 
Саобразност не обухвата неисправности настале услед неадекватног транспорта, непажљивог руковања истим, нестручним оправкама или 
оправкама вршеним од стране необлашћених лица као и заменом делова неоригиналним деловима или услед последица више силе. 
 
Трговац је одговоран за несаобразност робе уговору која се појави у року од две године од дана преласка ризика на потрошача. 
 
Ако несаобразност настане у року од шест месеци од дана преласка ризика на потрошача, претпоставља се да је несаобразност постојала у 
тренутку преласка ризика, осим ако је у супротности са природом робе и природом одређене несаобразности. 
 
Код продаје половне робе, може се уговорити краћи рок у коме треговац одговара за несаобразност, који не може бити краћи од једне године. 
(Члан 55 Закона о заштити потрошача) 
 
Потрошач не може да раскине уговор ако је несаобразност робе незнатна, сагласно Закону о заштити потрошача. 
Одредба из члана 54 Закона о заштити потрошача гласи: 
,,Ако испоручена роба није саобразна уговору, потрошач има право захтева од трговца да се отклони несаобразност, без накнаде, оправком или 
заменом, односно захтева одговарајуће умањење цене или да раскине уговор у погледу те робе,, 
Потрошач, на првом месту, може да бира између захтева да се несаобразност отклони опрабком или заменом. 
 
Ако отклањање несаобразности у складу са ставом 2. Овог члана, није могуће или ако представља несразмерно отерећење за трговца, 
потрошач може да захтева умањење цене или да изјави да раскида уговор. 
 
Несразмерно оптерећење за трговца у смислу става 3. Овог члана,јавља се ако у поређењу са умањењем цене и раскидом уговора, ствара 
претеране трошкове, узимајући у обзир: 
1) вредност робе коју је имала да је саобразна уговору 
2) Значај саобразности у конкретном случају 
3) Да ли се саобразност може отклонити без значајних неугодности за потрошача 
 
Свака оправка или замена се мора извршити у примереном року и без значајних неугодности за потрошача, узимајући у обзир природу робе и 
сврху због које ју је потрошач набавио. 
Све трошкове који су неопходни да би се роба саобразила уговору,а нарочито трошкови рада,материјала,преузимања и испоруке, сноси трговац. 
Потрошач има право да раскине уговор, ако не може да оствари право на оправку или замену, односно ако трговац није извршио оправку или 
замену у примереном року или ако трговац није извршио оправку или замену без значајнијих непогодности за потрошача. 
За обавезе трговца које настану услед несаобразности робе, произвођач се према потрошачу налази на положају јемца. 
Потрошач не може да раскине уговор ако је несаобразност робе незнатна. 
Права наведена у ставу 1. Овог члана, не утичу на право потрошача да захтева од трговца накнаду штете која потиче од несаобразности, у 
складу са општим правилима о одговорности за штету. 
 
Поштовани купци, све кварове и проблеме око коришћења нашег производа можете рекламирати на:  

 

Ovlašćeni servis: 
Techno Team d.o.o. 
11210 Beograd 
Miodraga Petrovica 21 
Tel.062/228-072 

Датум  
поправке 

                          Примедбе 

  

  


