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1. WPROWADZENIE 
Dziękujemy za wybór naszego produktu. Wierzymy, że jego użytkowanie będzie dla 
Państwa przyjemnością. Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed 
rozpoczęciem korzystania z produktu, a w szczególności z instrukcją bezpiecznego 
użytkowania. Prosimy zachować tę instrukcję obsługi, aby móc korzystać z niej  
w czasie użytkowania produktu. Kolory rzeczywistego produktu mogą się nieznacznie 
różnić od przedstawionych na ilustracjach w treści instrukcji i na opakowaniu. 
 

2. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM 
Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego i nie może być używane w celach 
komercyjnych. 
 

3. DANE TECHNICZNE  
 

Urządzenie Lornetka turystyczna 
Model TH-2392 
Średnica soczewek obiektywu 50 mm 
Układ optyczny Porro 
Rodzaj szkła BAK7 

Dodatkowe 
Ergonomiczny uchwyt gumowy, centralna 
regulacja ostrości, regulacja dioptrii 

Waga lornetki z 3 osłonami 
zabezpieczającymi 

650g 
 

4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA 
Przed użyciem należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi. Zachowaj ją do 
przyszłego wglądu. 

OSTRZEŻENIE! Aby uniknąć uszkodzenia wzroku, nie patrz  
w kierunku słońca i silnych strumieni światła bezpośrednio  
i w ich odbicie w gładkich refleksyjnych powierzchniach. 

Mocny strumień światła, przechodząc przez układ optyczny, może 
doprowadzić do trwałego uszkodzenia wzroku! 

OSTRZEŻENIE! Ryzyko poparzenia i pożaru! W przypadku 
niewłaściwego korzystania lornetka może zadziałać jak szkło 
powiększające koncentrujące przechodzące przez nie 

światło słoneczne, tworzące wysoką temperaturę, która może wywołać 
poparzenia u osób, zwierząt, a także uszkodzenia znajdujących się  
w pobliżu przedmiotów i wywołać pożar. 

1. Stosuj się do zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel 
miejsca, w którym chcesz korzystać z urządzenia. 
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2. Nie wolno obserwować innych osób bez ich wiedzy i zgody. 
3. Podczas korzystania z lornetki nie trać koncentracji i nie przemieszczaj się, gdyż 

możesz w ten sposób nie zauważyć stojących na drodze przeszkód, innych osób, 
zwierząt i narazić siebie oraz innych na uszczerbek na zdrowiu i życiu. 

4. Gumowe muszle oczne okularów mogą przy dłuższym użytkowaniu prowadzić 
do powstania podrażnień skóry. Jeśli tak się stanie, należy niezwłocznie zwrócić 
się o pomoc do lekarza. 

5. Produkt nie jest zabawką. Trzymaj lornetkę z dala od dzieci i zwierząt domowych. 
6. Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci)  

o ograniczonych predyspozycjach ruchowych, psychicznych lub niemające 
doświadczenia w obsłudze tego typu sprzętu. Mogą one z niego korzystać jedynie 
pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo. 

7. Paski mogą okręcić się wokół szyi dziecka, użytkownika dorosłego lub zwierzęcia 
i doprowadzić do uduszenia i innego rozstroju zdrowia. 

8. Nie wolno bujać i machać urządzeniem trzymając za pasek, gdyż można 
uszkodzić ciało innych osób, zwierząt lub zniszczyć urządzenie. 

9. Podczas korzystania z urządzenia unikaj wstrząsów i uderzeń, gdyż mogłoby 
doprowadzić do uszkodzenia oczu użytkownika, a także elementów urządzenia. 

10. Nie dotykaj soczewek palcami. 
11. Urządzenie nie powinno pracować w zapyleniu. Zwróć uwagę na to, aby dzieci  

i zwierzęta nie miały dostępu do urządzenia, gdyż mogą je uszkodzić, a pęknięte 
lub odłamane elementy mogą mieć ostre krawędzie. Nie narażaj urządzenia na 
działanie promieni słonecznych i nie stawiaj go w bezpośredniej bliskości 
urządzeń wydzielających dużo ciepła. Elementy wykonane z tworzywa mogą się 
odkształcić, co może wpłynąć na działanie urządzenia lub doprowadzić do jego 
całkowitego zepsucia.  

12. Unikaj wystawiania urządzenia na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich 
temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne 
temperatury mogą mieć wpływ na żywotność urządzenia.  

13. Nie narażaj elementów urządzenia na działanie wody i innych płynów. Unikaj 
pracy w środowisku o dużej wilgotności. Drobinki wody mogą spowodować 
pojawienie się wilgoci w urządzeniu, a to wpływa niekorzystnie na optykę i może 
doprowadzić do uszkodzenia sprzętu.  

14. Czyszczenie i konserwacja urządzenia muszą być wykonywane zgodnie z opisem 
w sekcji 9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA. Czynności te mogą być wykonywane 
przez dzieci, ale tylko, gdy mają skończone 8 lat i są nadzorowane przez osobę 
dorosłą. 

15. Urządzenie nie może być używane, jeśli upadło lub posiada widoczne 
uszkodzenia. 
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16. Urządzenie nie ma żadnych elementów, które mogą być naprawiane przez 
użytkownika. W razie uszkodzenia urządzenie należy poddać utylizacji zgodnie  
z lokalnymi przepisami. 

17. Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy spowodowane 
samodzielnymi modyfikacjami urządzenia.  

 

5. OBJAŚNIENIA SYMBOLI 

 

Symbol oznaczający tekturę płaską. Dotyczy opakowania. 

 

Symbol oznaczający LDPE - Polietylen o małej gęstości (Low-density 
polyethylene). Dotyczy opakowania foliowego. 

 

Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie  
z lokalnymi przepisami. 

 

6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 
Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy wszystkie wymienione elementy znajdują się 
w opakowaniu, a urządzenie działa poprawnie. W zestawie znajdują się: 

• HYKKER Lornetka turystyczna 
• Torba do przenoszenia z PVC 
• Pasek do lornetki 
• Ściereczka poliestrowa do 

czyszczenia soczewek 

• 2 osłony na obiektywy 
• Osłona na okulary 
• Instrukcja obsługi 

Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze 
sprzedawcą. Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. 
Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu 
dzieci. 
 
 
Istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej 
wersji drukowanej o dużym rozmiarze 
czcionki lub pobrania jej z podanego poniżej 
adresu internetowego: 
www.mptech.eu/qr/hykker 
 
lub poprzez znajdujący się obok kod QR.  
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7. WYGLĄD URZĄDZENIA I JEGO ELEMENTÓW 
 

 
 
 

8. UŻYTKOWANIE 
MOCOWANIE PASKÓW 

 Pasek powinien być zamocowany na tyle pewnie, żeby nie było ryzyka, że się wypnie 
i spowoduje upadek sprzętu i jego uszkodzenie i/lub uszkodzenie ciała użytkownika lub 
innych osób lub zwierząt. 

 Pasek powinien być zamocowany w taki sposób, aby nie był skręcony, gdyż może to 
powodować dyskomfort podczas noszenia produktu. 
 
Pasek służy do noszenia lornetki na karku lub ramieniu.  

Regulacja 
dioptrii 

Okular 
lewy 

Prawy uchwyt 
do mocowania 

paska 

Pierścień 
regulacji ostrości 

Obiektyw 
lewy 

Lewy uchwyt do 
mocowania 

paska 

Okular 
prawy 

Obiektyw 
prawy 
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Należy przymocować jego obydwa końce do uchwytów w lornetce w taki sposób, jak 
pokazują poniższe ilustracje. 
 

 
 

REGULACJA ROZSTAWU OKULARÓW (ŹRENIC) 
Aby wyregulować rozstaw okularów do rozstawu źrenic użytkownika należy uchwycić 
obydwie połówki lornetki i ściskając je lub rozszerzając wokół zawiasu łączącego je. 
Rozstaw należy ustawić tak, aby patrząc przez okulary widzieć okrągły obraz bez cieni 
i zniekształceń. 
 

REGULACJA OSTROŚCI I DIOPTRII 

 U wielu ludzi ostrość widzenia dla obydwu oczu nieznacznie się różni. Dotyczy to 
zarówno osób noszących jak i nie używających okularów lub soczewek kontaktowych. Co 
więcej, ustawienie ostrości dla jednego użytkownika może być inne niż dla innego nawet, 
gdy obydwoje nie noszą okularów ani soczewek kontaktowych. 

 Jeśli pomimo wykorzystania pełnego zakresu regulacji nie można ustawić ostrości 
dla wzroku użytkownika, powinien on udać się do okulisty lub optometrysty w celu zbadania 
swojego wzroku.  
 

Po wyregulowaniu rozstawu okularów (źrenic) należy dostosować optykę lornetki tak, 
aby obraz był ostry. Aby zrobić to skutecznie należy patrzeć przez okulary na dobrze 
widoczny i oświetlony obiekt znajdujący się w oddaleniu o co najmniej 50m lewym 
okiem, a prawe najlepiej zamknąć. Ostrość reguluje się centralnym pierścieniem 
regulacyjnym, kręcąc nim w jedną lub drugą stronę.  
 

Po ustaleniu ostrości dla lewego oka należy ustawić 
ostrość dla prawego oka. Aby tego dokonać należy 
ustawić prawy okular tak, aby znaczki „+” i „–” 
znajdowały się w pozycji neutralnej, jak pokazano na 
poniższej ilustracji. Po przyłożeniu lornetki do oczu 
należy tak obracać prawym okularem, żeby obraz był 
równie ostry, jak ma to miejsce w przypadku oka 
lewego. 
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9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 

 Przed przystąpieniem do czyszczenia części optycznych zadbaj o to, aby mieć umyte 
i wysuszone dłonie. Tłuszcz i inne substancje z dłoni łatwo przenieść poprzez materiał 
ściereczki lub innych materiałów na soczewki. 
 
Części szklane (soczewki okularów i obiektywów) mogą być czyszczone tylko za 
pomocą dołączonej delikatnej ściereczki lub innych delikatnych, czystych  
i niezostawiających włókien ściereczek i środków przeznaczonych do pielęgnacji 
optyki z powłokami antyrefleksyjnymi (okularów, soczewek w mikroskopach, 
lornetkach, lunetach, itp.). Nie można przecierać soczewek zbyt mocno i zbyt często, 
gdyż można uszkodzić delikatne powłoki na soczewkach.  
 
Ściereczkę poliestrową po jej zabrudzeniu powinno się wymienić na inną 
przeznaczoną do czyszczenia elementów optycznych. 
 
Torbę z PVC (Polyvinyl chloride) można czyścić za pomocą mokrej ściereczki lub w 
przypadkach mocniejszych zabrudzeń wyprać ręcznie w wodzie o temperaturze do 
30°C z dodatkiem małej ilości łagodnych detergentów. Potem należy pozostawić ją do 
całkowitego wyschnięcia. 
 

Obudowę i inne części produktu niebędące soczewkami, w tym pokryte gumą, można 
czyścić za pomocą zwilżonej wodą i wyżętej szmatki, po czym należy jak najszybciej 
osuszyć je za pomocą suchej szmatki lub papierowego ręcznika, dbając o to by nie 
zanieczyścić części optycznych. Produkt nie powinien być zanurzany w wodzie ani 
wystawiany na ciągłe działanie wody i innych płynów. 
 

10. PROBLEMY I ICH ROZWIĄZYWANIE 
W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem warto zapoznać się z poniższymi 
poradami. 

Nie mogę ustawić ostrości 

Sprawdź, czy soczewki okularów lub obiektywów nie 
są zabrudzone. 
Sprawdź, czy regulacja centralnym pierścieniem lub 
pierścieniem regulacji dioptrii sprawia, że obraz się 
zmienia. 
Jeśli dla jednego oka możesz ustawić ostrość, a dla 
drugiego nie, to sprawdź, czy postępujesz zgodnie  
z procedurą opisaną w podrozdziale „REGULACJA 
OSTROŚCI I DIOPTRII”. Jeśli tak, to sprawdź, czy nie 
masz wady wzroku, której nie da się skompensować 
regulacją w lornetce. 



HYKKER      PL 

          8          

Nie widzę żadnego obrazu 

Sprawdź, czy zdjęte są wszystkie osłony obiektywów. 
Jeśli osłony są zdjęte, rozstaw okularów oraz ostrość 
jest regulowana, a obrazu nie widać, to może być 
uszkodzony układ optyczny. 

Jeśli nie udało się zaradzić problemowi, to skontaktuj się z serwisem producenta. 
 

PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA 
Przechowuj czyste urządzenie w suchym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła  
i wilgoci. Najlepiej, gdy urządzenie umieścisz w oryginalnym opakowaniu z daleka od 
dostępu dzieci i zwierząt domowych. 
 
TRANSPORT URZĄDZENIA 
Podczas transportu nie narażaj urządzenia na nadmierne wibracje, wstrząsy  
i uderzenia. Podczas obsługi przenoś urządzenie trzymając je delikatnie. Nie narażaj 
urządzenia na wysokie temperatury i wilgoć. 
 

12. GWARANCJA I SERWIS 
Produkt ma 2 lata gwarancji, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku 
gwarancji należy kontaktować się z infolinią producenta. Produkt oddawany do 
naprawy powinien być kompletny i najlepiej w oryginalnym opakowaniu. 
Z warunkami gwarancji można zapoznać się na stronie: 

www.mptech.eu/gwarancja 
 

13. PRODUCENT 
mPTech Sp. z o.o. 

ul. Nowogrodzka 31 
00-511 Warszawa 

Polska 
Infolinia: (+48 71) 71 77 400 
Wyprodukowano w Chinach 

Numer partii: 202002 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 
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Tourist binoculars 
Model: TH-2392        Lot number: 202002 
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1. INTRODUCTION 
Thank you for choosing our product. We are confident that its use will be a great 
pleasure for you. Please read the user manual carefully before using the product, in 
particular the instructions on safe use. Please keep this manual in order to be able to 
refer to it while using the product. Colours of the actual product may differ slightly from 
the illustrations shown in the manual and on the packaging. 
 

2. INTENDED USE 
This device is intended for private use and may not be used for commercial purposes. 
 

3. TECHNICAL DATA  
 

Device Tourist binoculars 
Model TH-2392 
Lens diameter 50 mm 
Optical system Porro 
Type of glass BAK7 

Additional 
Ergonomic rubber grip, central focus, dioptre 
adjustment, 

Weight of binoculars with 3 
protecting caps 650g 

 
4. PRINCIPLES OF SAFE USE 

Read the entire user manual carefully before use. Keep it for future reference. 
 

WARNING! To avoid damage to your eyesight, do not look 
into the sun and strong light beams directly. Also avoid 
looking into their reflection on smooth reflective surfaces.  

A strong beam of light passing through the optical system can cause 
permanent damage to the eyesight! 
 

WARNING! Danger of burns and fire! If used improperly, the 
binoculars can act as a magnifying glass that concentrates 
the sunlight passing through them, creating heat that can 

cause burns to people, animals, damage to nearby objects and cause  
a fire. 
 

1. Always abide by any kinds of prohibitions, regulations and warnings conveyed by 
the staff of the entity where you wish to use the device. 
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2. It is forbidden to observe other people without their knowledge and consent. 
3. When using binoculars, do not lose concentration and do not move, as this may 

result in you not seeing obstacles, other people, animals and endangering your 
health and life. 

4. Rubber eyecups can cause skin irritation if used for a longer period of time. If this 
happens, immediately seek medical attention. 

5. This product is not a toy. Keep the binoculars away from children and pets. 
6. The device should not be operated by persons (including children) with reduced 

mobility, mental abilities or lack of experience in operating this type of equipment. 
They may use the device only under supervision of people responsible for their 
safety. 

7. The straps may wrap around the neck of a child, adult user or animal and cause 
suffocation and other health problems. 

8. Do not rock or wave the device while holding the belt, as it may damage the body 
of other people, animals or destroy the device. 

9. When using the device, avoid shocks and impacts as they may damage the user's 
eyes and the components of the device. 

10. Do not touch the lenses with your fingers. 
11. The device should not be used in dusty conditions. Make sure that children and 

animals do not have access to the product. Damaged product can have cracks or 
broken parts with dangerous sharp edges. Do not expose the device to sunlight 
and do not place it in close proximity to heat-generating devices. Plastic parts may 
deform, which may affect the operation of the device or cause it to break down 
completely. 

12. Avoid exposing the device to very high/low temperatures (below 0°C/32°F and 
over 40°C/104°F). Extreme temperatures can affect service life of the device. 

13. Do not expose components to water or other liquids. Avoid working in a humid 
environment. Water particles may cause moisture to appear in the device, which 
adversely affects the optics and may cause damage to the equipment. 

14. Cleaning and maintenance of the appliance must be carried out as described in 
section 9. CLEANING AND CONSERVATION. These activities may be performed 
by children, but only when they are at least 8 years old and are supervised by an 
adult. 

15. Do not use the unit if it has fallen to the ground or is visibly damaged. 
16. The device has no user-serviceable parts. In case of damage to the appliance, 

please dispose of it in accordance with local regulations. 
17. The manufacturer is not responsible for any problems caused by unauthorized 

modifications to the equipment. 
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5. EXPLANATIONS OF THE SYMBOLS 

 

Symbol for cardboard (packaging material). 

 

Symbol for LDPE - Low-density polyethylene. Applies to foil packaging. 

 

The packaging of the device can be recycled in accordance with local 
regulations.  

 
6. THE CONTENTS OF THE SET 

After unpacking, check that all replaced parts are in the package and that the device is 
working properly. Included in the set: 

• HYKKER Tourist binoculars 
• Carry bag (PVC) 
• Carrying Strap 
• Polyester lens-cleaning cloth 

• 2 lens caps 
• Eyepiece cap 
• User manual 

 
If any of the above items is missing or damaged, please contact your dealer. 
We advise to keep the container in case of any complaints. Keep the container out of reach 
of children. 
 
 
 
 
You can obtain a free printed version of 
the manual with the large font size or 
download it from the web address 
below: 
www.mptech.eu/qr/hykker 
 
or by scanning the QR code.  
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7. APPEARANCE OF THE DEVICE AND ITS COMPONENTS 
 

 
 
 

8. USE 
STRAP ATTACHMENT 

 The strap should be securely fastened so that there is no risk of it coming loose and 
causing damage and/or injury to the user or other persons or animals. 

 The strap should be secured in such a way that it does not twist, as this may cause 
discomfort when carrying the product. 
 
The strap is used to wear binoculars on the neck or shoulder. 
 
 

Dioptre 
adjustment 

Left 
eyepiece 

Right strap lug 
for the belt 

Center 
Focus Knob 

Left lens 

Left strap lug for 
the belt 

Right 
eyepiece 

Right lens 
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Attach both ends to the binocular holders as shown in the following illustrations. 
 

 
 
INTERPUPILLARY DISTANCE ADJUSTMENT 
To adjust the interval between the eyepieces to the wearer's pupils, grasp the two 
halves of the binoculars and squeeze or widen them with the hinge that connects them. 
Adjust the spacing so that you can see a circular image without shadows or distortions 
when looking through the binoculars. 
 
FOCUS AND DIOPTRE ADJUSTMENT 

 Many people have a slightly different visual acuity for each eye. This applies both to 
those wearing and those not wearing glasses or contact lenses. What's more, one wearer's 
focus may not be the same as the other, even if both wearers are not wearing glasses or 
contact lenses. 

 If, despite using the full range of adjustment, the user's eyesight cannot be adjusted, 
they should consult an ophthalmologist or optometrist to examine their eyesight. 
 
Once interpupillary distance adjustment has been set, adjust the optics of the 
binoculars so that the image is sharp. To do this effectively, look through the glasses 
at a clearly visible and illuminated object at a distance of at least 50m with your left 
eye (it is best to close the right one). Focus is regulated using center focus knob, 
adjusting the knob in one direction or the other. 
 
When the focus is set on the left eye, do the same with 
the right eye. To do this, adjust the right eyepiece so 
that the "+" and "-" marks are in the neutral position, as 
shown in the following figure. Looking through the 
binocular rotate the dioptre adjustment ring to bring the 
object into focus in the right side of the binocular same 
as it is with the left eye. 
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9. CLEANING AND MAINTENANCE 

 Make sure your hands are washed and dried before cleaning the optical parts. Grease 
and other substances from the palm of the hand can be easily transferred through the 
material of a cloth or other materials to the lenses. 
 
Glass parts (eyepiece and lenses) may only be cleaned with a fine cloth or other fine, 
clean, lint-free cloth or lens-care product intended for anti-reflective coatings 
(eyepieces, microscopic lenses, binoculars, telescopes, etc.). Do not rub your lenses 
too hard or too often, as you can damage the delicate coating on your lenses.  
If the polyester cloth has been soiled it should be replaced with another one intended 
for cleaning optical components. 
The PVC bag (Polyvinyl chloride) can be cleaned with a wet cloth or dirtwashed 
manually in water at a temperature of up to 30°C with a small amount of mild 
detergents in case of heavy dirt. Afterwards it should be left to dry completely. 
The housing and other parts of the product including those covered with rubber 
(excluding lenses), may be cleaned with a damp and wrung cloth and dried as soon as 
possible with dry cloth or paper towel, taking care not to contaminate the optical parts. 
The product should not be submerged in water or exposed to continuous exposure to 
water or other liquids. 
 

10. TROUBLESHOOTING 
In case of any problems with the device, please refer to the following tips. 

I can't set the focus. 

Check that the lens of the eyepieces or lenses are not 
dirty. 
Check that the center focus knob or dioptre 
adjustment ring change the image. 
If you can set the focus for one eye and not for the 
other, check that you follow the procedure described 
in the section "FOCUS AND DIOPTRE ADJUSTMENT" 
If so, make sure you don't have a visual impairment 
that cannot be compensated for by adjustment in your 
binoculars. 

I see no image at all 

Check that all lens caps are removed. 
If the covers are removed, the interval between the 
eyepieces is set and focus is adjusted properly and the 
image is still not visible, the optical system may be 
damaged. 

If the problem persists, contact the manufacturer's service department. 
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STORAGE OF EQUIPMENT 
Keep a cleaned unit in a dry place away from heat and moisture sources. It is best to 
place the device in its original packaging, away from children and pets. 
 
TRANSPORT OF THE DEVICE 
Do not expose the unit to excessive vibration, shock or impact during transportation. 
During operation, carry the device gently. Do not expose the device to high 
temperatures or moisture. 
 

12. WARRANTY AND SERVICE 
The product is covered by a 2 year warranty from the date of sale of the product. If you 
need warranty repair, please contact the manufacturer's hotline. The product returned 
for repair should be complete and preferably in its original packaging. 
The warranty terms and conditions can be found on the website: 

www.mptech.eu/gwarancja 
 

13. MANUFACTURER 
mPTech Sp. z o.o. 

Nowogrodzka 31 street 
00-511 Warsaw 

Poland 
Helpline: (+48 71) 71 77 400 

Manufactured in China 
Lot number: 202002 
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