
Binokli kasutusjuhend 
 
 
Hoiatused 
� Ärge MITTE KUNAGI vaadake päikest läbi binokli. Läbi binokli läätsede koondatud 

päikesekiired võivad püsivalt vigastada silma võrkkesta, tagajärjeks võib olla ka 
pimedaks jäämine. 

� Ärge jätke binoklit päikesevalgusse, kuna läbi binokli läätsede koondatud päikesekiired 
võivad põhjustada tulekahju. 

 
Ohutuseeskirjad 
� Ärge vaadake läbi binokli kõndimise, jooksmise, autosõidu ega muude taoliste 

tegevuste käigus, kuna vahemaade ja sügavuse tajumine ning perifeerne nägemine on 
läbi binokli vaatamisel tugevasti moonutatud. 

� Ärge kiigutage binoklit rihma otsas – see võib lahti pääseda ning maha kukkuda või 
põhjustada kehavigastusi. 

 
Käsitsemine 
� Teravustamisel, dioptri reguleerimisel, binokli kinnitamisel statiivile ja muu käsitsemise 

käigus ei tohi rakendada liigset jõudu. 
� Ärge laske binoklil kukkuda, hoidke neid eemal vibratsioonist, löökidest ja survest. 
� Ärge mitte kunagi jätke binoklit kõrge temperatuuriga (üle 60 Celsiuse kraadi) 

keskkonda. Samuti ärge jätke binoklit pikemaks ajaks kuuma niiskesse keskkonda 
(näiteks suvel autosse) või radiaatori lähedale, kuna binokkel võib selle tulemusena 
deformeeruda.  

� Binokli üleviimisel suure temperatuurierinevusega keskkonda tuleb binokkel asetada 
vutlarisse või plastikaatkotti, et võimaldada binoklil aeglaselt kohaneda keskkonna 
temperatuuriga. Ekstreemsetel juhtudel võivad binokli pinnale tekkida jääkristallid, mis 
põhjustavad roostet või muid kahjustusi. Kui temperatuurid on ühtlustunud võib binoklit 
kasutada.  

� Binoklit tuleb võimaluse korral hoida eemal mustusest, mudast, liivast, niiskusest, 
mürgistest gaasidest, söövitavate ainete keskkonnast, veest ja soolasest veest ning 
muudest ainetest, mis võivad binokli või selle mehhanismide sisse tungida, kuna 
taolised ained võivad binoklit sisemiselt kahjustada või muuta selle kasutuskõlbmatuks. 

� Pidage meeles, et binokkel ei ole vee- ega ilmastikukindel kui tootja ei ole märgistanud 
teisiti. Kui binoklile langevad veepritsmed, laske neil loomulikult ära kuivada. Seejärel 
puhastage plekid ja mustus puhta kuiva riidega. 

� Et vältida seente kasvu läätsedel ja binokli sisemuses tuleb binoklit hoida 
hästiventileeritud kuivas kohas. Mitte kunagi ärge jätke binoklit ühte kappi koitõrjeks 
mõeldud ainete, tugevate kemikaalide või olmekeemiaga. 
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