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2x LED 

Ne nézzen a távcsővel a 

napba vagy annak a 

közelébe.Fennáll a 

MEGVAKULÁS VESZÉLYE! 

 

Ne nézzen bele a LED-

világításba!Fennáll a tartós 

szemsérülés veszélye! 

 

Ne tegye ki a nagyítót 

közvetlen napsütésnek!A 
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következtében tüzet 

okozhat.  
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Általános figyelmeztetések 

• Ne nézzen a távcsővel a napba vagy annak a közelébe. Fennáll a MEGVAKULÁS 

VESZÉLYE! 

• Ne nézzen bele a LED-világításba! Fennáll a tartós szemsérülés veszélye! 

• Ne tegye ki a nagyítót közvetlen napsütésnek! A fény fókuszálása következtében tüzet okozhat.  

• A készülék elektronikát tartalmaz, amelyet elemek táplálnak.  A készüléket kizárólag a használati 
útmutatónak megfelelően használja, ellenkező esetben ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE áll fenn!  

• Az elemek berakásakor figyeljen a helyes polaritásra.  A kifolyt vagy sérült elemek marási sérüléseket 
okozhatnak, ha a bőrével érintkezésbe kerülnek.  Ezért adott esetben használjon védőkesztyűt.  

• Elemek nem valók gyerekek kezébe. Az elemeket lenyelhetik, és ezáltal életveszélyes 
sérüléseket szenvedhetnek. Az elemeket és a lencsét gyerekek számára hozzáférhetetlen 
helyen tárolja.  Alkatrészek vagy elemek lenyelése estén azonnal forduljon orvoshoz.  

• Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.  Csak az ajánlott elemeket használja. A 
készüléket és az elemeket ne zárja rövidre és ne dobja tűzbe! Túl nagy hő, szakszerűtlen 
használat rövidzárlatot, tüzet, sőt robbanást is okozhat!  

• Ne szedje szét a készüléket! Hiba esetén forduljon az illetékes szerviz-központhoz. 

 
Tudnavalók a tisztításról/karbantartásról. 

Tisztítás előtt válassza le a készüléket az áramforrásról (vegye ki az elemeket)! Ne használjon 
tisztítófolyadékot, nehogy behatoljon a ház belsejébe. Óvja meg a készüléket portól, piszoktól és 
nedvességtől! Takarja le a lencsét a lencsevédő burkolattal, és tárolja a készüléket a csomagolásában. 
Az elemeket ki kell venni a készülékből, ha azt hosszabb ideig nem használja. A kimerült vagy elhasznált 
elemeket mindig egy teljes kapacitású új elemkészlettel cserélje le.  Ne használjon különböző márkájú, 
típusú vagy kapacitású elemeket. 

 
Műszaki adatok 

Nagyítás: 4x (kis lencse, Ø 20 mm) 2x (nagy lencse, Ø 88 mm) 

Fénydiódák (LED-ek): 2 db, típus: WI-RD-H-5003 - 1. osztályú LED · P=1,07 mW · 
λ=458 nm EN 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001 

Elemek vagy akkumulátorok: 3 db, típus: AAA, 1,5V 

 
Az ebbe lencsébe beépített LED-ek élettartama nagyon hosszú, úgyhogy nem kell cserélni őket.   A 
fénydiódák cseréje műszaki okokból amúgy sem lehetséges! 

 

 

 

 
Csak az EU-országok számára: 

Elektromos készülékeket ne dobjon a háztartási szemétbe! Az elektromos és elektronikus 
készülékekre vonatkozó 2002/96/EU európai irányelvek szerint az elhasznált elektromos készülékeket 
külön kell gyűjteni, és környezetbarát újrahasznosításba kell juttatni.  

 

A kimerült elemeket vagy akkumulátorokat a végfelhasználó egy elem-/akkumulátorgyűjtő tartályba 
kell hogy bedobja. A 2006.06.01. után gyártott készülékek, ill. elemek eltávolítására vonatkozó 
információk a kommunális hulladékeltávolító vállalatoktól szerezhetők meg. 


