
Lupa s osvětlením 
 

Obj. č.:82 10 31 

Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup lupy s osvětlením. 

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 k obsluze.  

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 

Se 2 faktory zvětšení. Čočky s Ø 75 mm, dvojité, nasazená speciální čočka Ø 20 mm, 4-násobná.  
S osvětlením zorného pole. Napájení 2 bateriemi AA 1,5 V (nejsou součástí dodávky).  
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ÚČEL POUŽITÍ 

Tato lupa je vhodná jako pomůcka při čtení, ve škole, v dílně i domácnosti ke zvětšení (2x / 4x) 
písmen, číslic, apod. Prostřednictvím zapojitelného osvětlení (bateriový provoz) může být pozorovaný 
objekt osvětlen. Bezpodmínečně je třeba dodržovat bezpečnostní upozornění! 

VÝM ĚNA BATERIE A ŽÁROVKY 

Pro napájení lupy jsou potřeba 2 baterie AA 1,5 V. 

K osvětlení slouží žárovka E 10 2,2 V/O,25 A. 

1. Otevřete bateriovou přihrádku posunutím krytu ve směru šipky. 

2. Odstraňte použité baterie a nahraďte je novými. Dbejte na dodržení správné polarity.

3. Pro výměnu žárovky odstraňte nejdříve baterie z bateriové přihrádky. 
Nyní vytáhněte držák žárovky nahoru. 

4. Vyšroubujte prasklou žárovku a zašroubujte novou žárovku stejného typu.

5. Zatlačte nyní držák zpět do své původní pozice. 

6. Uzavřete opět bateriovou přihrádku v opačném pořadí.
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BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY, ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do lupy.  
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti,  
nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření.  
Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! 
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí  
pro děti, neboť by je mohly spolknout. 

Lupa nevyžaduje kromě výměny baterií nebo žárovky žádnou speciální 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 povrch a 
pouzdro lupy.  

MANIPULACE S BATERIEMI A AKUMULÁTORY 

Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí,      
že by je mohly spolknout děti  nebo domácí zvířata! V případě spolknutí  
baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou 
malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání 
pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!  
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány  
do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! 
Nabíjet můžete pouze akumulátory. 

Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem  
a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak,      
aby nedocházelo k poškození životního prostředí!  

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží  speciální sběrné nádoby  
v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! 

Šetřete životní prost ředí! 

 

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 prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 

ZÁRUKA 
Na lupu s osvětlením  poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, 
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou  
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 


