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P358A - Stolní lupa 9145 bifokální 3D+8D, 24x LED, podstavec i svorka, bílá 
 
Návod k použití 
 
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 jej, abyste si ho mohli znovu kdykoliv 
přečíst! 
 
Specifikace: 
Velikost objektivu lupy: 90mm, 20mm 
Napětí: adaptér 230V, 50-60Hz / DC12V  
Osvětlení: 6W LED 6000-7000K 
 
Jak zařízení používat: 

1. Upněte držák k okraji libovolného vodorovného povrchu, kam chcete lupu umístit 
2. Vložte spodní dřík ramene do otvoru na konzoli. 
3. Připojte lampu 
4. Dotykem prstu zapněte / vypněte osvětlení 
5. Stiskem prostředního tlačítka měníte jas osvětlení 

 
Důležitá pravidla pro bezpečné používání: 

- Pouze pro vnitřní použití. 
- Teplota prostředí -20 °C - 40 °C. 
- Vlhkost: ≤95%. 
- Nikdy nerozebírejte lupu, pokud nejste kvalifikovaným elektrikářem. 
- Při jakékoli opravě lupy je nutné vytáhnout zástrčku. 
- Lupu lze namontovat pouze na vodorovnou plochu. 

 
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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