
                                                                                   Návod k obsluze
P339A - Náhlavní lupa s LED osvětlením, bílá

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí 
výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže 
výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si
tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis: 
Zvětšení čoček: 10x 15x 20x 25x

 Levé/pravé dvojité přibližující oční pásky s LED osvětlením
 4 různé zvětšení, která mohou být jednoduše vyměněna.
 Čelenka vybavena křemíkovým gelem

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit
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Použití:
Mechanické  zpracování,  elektronické  opravy,  hodnocení  šperků,  oprava  hodinek,  oprava  a
řezbářské práce, ruční práce, atd.
Funkce:
1. Držák brýlí je vybaven dvěma zvětšujícími klapkami na oči s LED osvětlením na levé i pravé
straně. Každá klapka je vybavena čtyřmi čočkami různých zvětšení. Potřebné zvětšující čočka
může být zvolena v souladu s velikostí pozorovaného předmětu.
2. Propojení hlavně čočky a podstavce je zajištěno vnitřní/vnější uzavírající strukturou. Úhel
čočky  může  být  flexibilně  a  opakovaně  upravován  a  upevňován  dle  potřeby,  při  jemném
zacházení.
3. Nosní dosedá na přepážku z nerezové oceli a jemného lepidla, která může být libovolně
upravována v závislosti na tvaru nosu různých lidí.
4.  Přihrádka  na  baterii  je  umístěna  v  prostoru  rámu  brýlí,  což  dokáže  redukovat  váhu
efektivněji a umožňuje pohodlnější nošení ve srovnání se staršími modely tohoto produktu.
Používají se vysokokapacitní baterii, zatímco staré lupy používané k opravě hodinek používají
knoflíkové baterie s malou kapacitou a malou dobou používání.  Baterii  se musí také často
vyměňovat. Tento vylepšený produkt používá tři AAA baterie, které značně navyšují kapacitu
baterie a výdrž této baterie je o dvacet hodin delší než u starších produktů.

5. LED žárovka a ovládací přepínač jsou konstruovány odděleně. Dva ovládací přepínače jsou
instalovány na čele, pro zajištění přesnějšího a pohodlnějšího používání. Bod záření světelného
zdroje se nezmění při doteku LED lampy. Bod záření není nutné upravovat při opakovaném
použití.
6. Úhel čočky a LED osvětlení může být nastaveno pro přesné osvětlení sledovaného povrchu.
7. Produkt je vybaven čelenkou z křemíkového gelu, která je instalována pro zamezení padání
rámu čoček a pro redukci únavy při delším používání náhlavní lupy.
Charakteristika:
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Opatření:
 Prosím nevystavujte lupu přímému slunečnímu záření, abyste předešli vznícení.
 Prosím nedívejte se do slunce, když na sobě máte brýle pro zajištění bezpečí.
 Prosím setřete špínu z brýlí jemným hadříkem na brýle.
 Prosím držte brýle dál od banánového oleje, alkoholu, benzínu, apod.

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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