
 

 

Használati útmutató a QUAZAR ‘ Mobilescope Zoom ‘ 
mobiltelefon objektívhez 

 

Funkció :  

A mobiltelefonra rögzíthető objektív 12 – szeres optikai zoomolást tesz lehetővé. A teleszkópos állványra való 

rögzítéssel még élesebb képek készíthetők .  

A csomag tartalma :  telescope , teleszkópos állvány , rögzítő csúszkás panel , bársonytok 

 

Mely készülékekkel használható ?  

A teleszkóp szett univerzális.  használható IPHONE, HTC. SAMSUNG stb. okostelefonokhoz, de                

              ugyancsak alkalmas IPAD-al, TABLET PC-vel, és  LAPTOP-okkal történő használatra is.  

Használata : 



 

Távolítsa el a lencsevédő kupakokat .    

A teleszkópot a kisebb átmérőjű, menetes végével hajtsa bele a rögzítő panelen lévő menetes furatba .  

 
 

A csúszkás panel rögzítő csavarját csavarja ki és a 3 részből álló panelt állítsa össze a telefonjába beépített   kamera 

pozíciójának megfelelően.  Rögzítse fel az eszközt  ( telefon, tablet ) kamerája elé úgy , hogy az objektív megfelelően 

illeszkedjen . Ha illeszkedik, a csúszkás panel rögzítő csavarját szorosan húzza meg. 

 
 

Ha ezzel elkészült kamera funkcióban máris használhatja a teleszkópot .  A mélységélesség manuálisan állítható, a  

tubus tekerésével, csakúgy mint a tükörreflexes kamerák esetében .  

 
 

 

 

 

Az állvány használata :  

(1)Lencsetartó 
gyűrűállító csavarja: 
lazítsd meg, hogy a 
lencsetartó gyűrűt rá 
tudd csúsztatni a 
lencsére. (2) Lyuk az állvány csatlakoztatáshoz 

Csatlakoztasd hozzá a lencsetartó gyűrűt az 

állványhoz annak érdekében, hogy az okostelefon 

stabil maradjon exponálás közben: 

Állóés fekvő képelrendezés közötti 
átváltáshoz lazítsd meg a 
lencsetartó gyűrűállító csavarját, 
fordítsd el a lencsét 90 fokkal az 
óramutató járásával ellentétes 
irányba, majd húzd meg a 
lencsetartó gyűrűállító csavarját. 
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A rögzítő csúszkás panel alján található menetes furatba hajtsa bele az állványt és rögzítse a gömbcsuklót az állványon 

található menetes rögzítő csavarral .  

 

 
 

Biztonsági előírások : 

 A szett apró alkatrészeket tartalmaz, amit a kisgyerek  lenyelhet , ezeket ne adjuk a gyerekek kezébe ! 

 

Tisztítás :  

Mivel a lencsék érzékenyek a karcolásra, ezeket kizárólag erre alkalmas puha textillel vagy mikroszálas anyaggal              

szabad tisztítani.  Használat után a lencsét védő kupakot helyezzük fel a lencsére . 

 

Paraméterek  :  

 

12 x nagyítást tesz lehetővé  

Látószög : 80°  

Objektív lencse átmérő  : 21 mm 
Állítható mélységélesség. Manuálisan fókuszállítás . Minimum fókusz távolság : 3m .  
Alapanyag : esztergált alumínium lencseház + üveg optikai elemek  ; fém ötvözet teleszkópos állvány  
Méret : teleszkóp tubus mérete 100 mm, d=36mm.  Súlya 118g 
Állvány mérete : összecsukott állapotban 125mm, kihúzott  állapotban 185 mm 
 

 
 

Garanciális meghibásodás esetén kérjük, keresse az eredeti számlával együtt a számlán szereplő viszonteladónkat, 
vagy forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Garanciális javítás, vagy csere ügyintézés az eredeti számla bemutatásával 
lehetséges! 
 


