
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA PARA MONOCULARES
Obrigado por adquirir um monocular. Para obter o máximo desempenho do 
seu monocular, leia atentamente este manual de instruções antes de usar 
seu monocular.
As precauções de segurança são fornecidas para seu benefício para o pro-
teger e aqueles que o rodeiam, evitando danos ou prejuízos desnecessários 
à propriedade.

◆	 	Os símbolos seguintes distinguem os níveis de perigo ou dano que  
irão ocorrer se o produto não for usado em conformidade com as dire-
trizes especificadas.

  Advertência
  Este símbolo indica que o manuseio inadequado pode causar  
  morte ou lesões graves.

  Advertência
  Este símbolo indica que o manuseio inadequado pode causar  
  danos ou prejuízo apenas à propriedade.

◆	 As precauções são apresentadas com o símbolo que classifica ações.

  Exemplos: 
  Este símbolo indica que a ação é proibida.

Advertência
■  Se olhar para o sol ou uma luz forte com o monocular, muitas vezes se 

arrisca a causar lesões oculares.
  Em particular, olhar diretamente para o sol constitui um elevado risco de 

causar cegueira.
■  Não usar em um lugar onde existe gás combustível. O uso em lugares 

onde estão presentes gases combustíveis, como o propano ou gasolina 
ou pequenas partículas de pedra, que podem incendiar ou causar um 
explosão é proibido.

Advertência
■  Coloque sempre a tampa no monocular. E não coloque o monocular 

apontado para a luz solar.
	 Quando está centrado na luz solar, pode causar um incêndio.
■  Não use diluente, benzina ou outro agente de limpeza orgânico para re-

mover sujeira ou impressões digitais dos elementos da objetiva.
  Limpe com um pano para objetivas suave e umedecido ou lenços espe-

ciais para objetivas.
■  Este monocular não é resistente à água. Não coloque o monocular em 

água ou outras soluções líquidas. Ao usar o monocular na chuva ou perto 
de água, evite que se molhe.

  Geralmente, é impossível reparar o mecanismo interno, os elementos ou 
componentes do monocular danificados devido à água.



■  Alterações de temperatura repentinas pode causar condensação ou em-
baçamento na superfície da objetiva.

  Ao entrar em uma sala quente depois de estar no exterior frio, se acon-
selha a manter a objetiva em um estojo de transporte suave ou saco 
de plástico até a temperatura da objetiva se aproximar da temperatura 
ambiente.

■  Evite choques ou temperaturas extremamente altas ou baixas ou umi-
dade.

■  Não desmonte nem altere seu monocular. Para reparação, consulte as 
instruções.

■  Não deixe cair nem abane violentamente seu monocular pois a lente e o 
prisma são feitos de vidro.

Como limpar
●  Ao remover poeira ou sujeira da objetiva, use um soprador ou escova 

para objetivas.
●  Para remover impressões digitais dos elementos da objetiva, limpe usan-

do um pano para objetivas suave e umedecido ou lenços especiais para 
objetivas.

Manutenção
●  Umidade provoca bolor ou ferrugem. Para armazenamento prolongado 

selecione um lugar fresco e seco no estojo de transporte suave.
●  Se o corpo do espelho estiver danificado devido a alguma queda ou cho-

que, consulte as instruções.


