• Čas od času skontrolujte, či nie je lampa poškodená. V prípade poškodenia lampy
alebo sieťového adaptéra sa zariadenia nedotýkajte. Najprv vypnite príslušnú
sieťovú zásuvku (napríklad prostredníctvom príslušného ističa) a potom opatrne
vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Produkt už ďalej nepoužívajte a odneste ho do
špecializovaného servisu.

Užívateľská príručka

LED lampa s lupou a 3. rukou

• Lampu nevystavujte silnému mechanickému namáhaniu. Prístroj nevystavujte
vysokým teplotám, silným vibráciám, vysokej vlhkosti, kvapkajúcej alebo striekajúcej vode.

Účel použitia

• Na lampu nikdy nevylievajte kvapaliny. Existuje vysoké riziko požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom. V prípade, že by sa do prístroja dostala kvapalina okamžite
odpojte napájací kábel zo zásuvky a obráťte sa na odborníka.

Obj. č. 826054

LED lampa s lupou a integrovanou 3. rukou slúži k osvetleniu pracovného miesta a je vybavená
zväčšovacím sklom.

• Nenechávajte voľne ležať obalový materiál. Tento predstavuje veľké nebezpečenstvo pre deti.

Okrem toho má zariadenie stojan pre spájku, držiak pre cievku zváracieho drôtu, trojúrovňový
držiak drôtu, rovnako ako tzv. 3. ruku pre pomoc pri spájkovaní.

• S produktom zaobchádzajte opatrne. Nárazy, údery alebo dokonca pád z malej
výšky ho môžu poškodiť.

Tento produkt je určený pre vytvorenie zväčšeného pohľadu na objekty. Lampa musí byť pevne
umiestnená na vhodný povrch, ako je napríklad stôl alebo okenný parapet.

• Nikdy sa nedotýkajte napájacieho zdroja mokrými rukami. Existuje nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

Lampa je napájaná pomocou štyroch Mignon batérií (typ AA, nie sú súčasťou dodávky) alebo
pomocou sieťového adaptéra, ktorý je súčasťou balenia. Napájanie napätia sa pohybuje od
100 - 240 V/AC z verejnej elektrickej siete.

• Nikdy neodpájajte napájací adaptér zo zásuvky ťahaním za kábel. Adaptér
uchopte vždy za jeho kryt.
• Zásuvka pre napájací adaptér sa musí nachádzať v blízkosti prístroja a musí byť
ľahko prístupná.

Použitie je povolené len v uzatvorených miestnostiach, takže nie v exteriéru. Je potrebné sa
vyhnúť kontaktu s vlhkosťou.
Produkt nesmie byť modifikovaný alebo prestavaný.
Prečítajte si pozorne návod na použitie a uschovajte ho pre referenciu. Produkt poskytnite
tretím osobám len spoločne s návodom na obsluhu.

• Ak máte pochybnosti o prevádzke či bezpečnosti produktu, konzultujte odborníka.

Popis jednotlivých dielov

Akékoľvek iné použitie, než je popísané vyššie, môže viesť k poškodeniu tohto produktu,
navyše je spojené s nebezpečenstvom, ako sú napr. skrat, požiar, úraz elektrickým prúdom,
atď.
Bezpečnostné pokyny a všetky ďalšie informácie v tomto návode na použitie musí byť prísne
dodržiavané!
Tento produkt odpovedá národným a európskym právnym požiadavkom. Všetky názvy spoločností a produktov sú ochrannými známkami príslušných vlastníkov. Všetky práva sú vyhradené.

Rozsah dodávky

• LED lampa s lupou a 3. rukou
• Sieťový adaptér
• 2x cievka s drôtom 10 mm + 19 mm
• Čistiace hubka
• Ochranné púzdro pre šošovku.
• Užívateľská príručka

Vysvetlenie symbolov

Symbol s výkričníkom poukazuje na konkrétne nebezpečenstvá spojené s manipuláciou, prevádzkovaním alebo obsluhou.

Symbol domu znamená, že lampa môže byť používaná len v interiéri.
Symbol šípka označuje špeciálne tipy a prevádzkové informácie.

Bezpečnostné predpisy

Ak vzniknú škody nedodržaním tohto návodu na obsluhu, nárok na záruku
zanikne. Neručíme za následné škody!
Nezodpovedáme za vecné škody či úrazy osôb, ktoré boli spôsobené neodborným zaobchádzaním s týmto prístrojom alebo nedodržaním bezpečnostných predpisov! V týchto prípadoch zaniká akýkoľvek nárok na záruku.
• Z bezpečnostných dôvodov a dôvodov registrácie nesmie byť prístroj prestavovaný a nesmú byť vykonané žiadne zmeny.
• Produkt nie je hračka, nepatrí do detských rúk!
• Počas prevádzky sa nepozerajte priamo do svetla.

1 Lupa
2 LED osvetlenie
3 Husí krk pre nastavenie lupy
4 Tretia ruka s 3 svorkami typu krokodýl a husím krkom
5 Stojan pre spájkovačku
6 Spínač pre zapnutie/vypnutie
7 Odkladacia plocha pre hubku
8 Zdierka pre napájací adaptér
9 Priestor pre batérie
10 Držiak pre cievku spájky

Umiestnenie prístroja

• Nikdy sa nepozerajte lupou umiestnenou v hlave lampy do jasných svetelných
zdrojov, ako sú LED lampy alebo laserové lúče. Optická interferencia môže viesť
k poškodeniu zraku.

Produkt nikdy neumiestňujte do blízkosti horľavých materiálov (napr. záclon, dekoračných textílií a pod). Použití lampy v spojení so spájkovaním môže viesť k vzniku
požiaru. Lampa musí byť umiestnená mimo dosahu detí.

• Pri nepoužívaní, vždy zakryte lupu v hlave lampy chráničom, inak môže z dôvodu
zväčšovacieho efektu, pri silnom slnečnom svetle, dojsť k požiaru.

Deti môžu lampu prevrhnúť a ublížiť si.

• Lampu neprevádzkujte bez dozoru.

Nikdy neumiestňujte lampu na nestabilný podklad. Keby lampa spadla mohlo by
dôjsť k zraneniu osôb.

Keď je lampa v prevádzke, nikdy ju nezakrývajte.

• Vyberte lampu z krabice a umiestnite ju na rovný povrch.
• Hlavu a rameno lampy nastavte ako si želáte.

Uvedenie do prevádzky

Likvidácia

a) Pripojenie napájania

a) Produktu

LED lampa s lupou funguje ak s priloženým sieťovým adaptérom tak s batériami. Nízkonapäťovú zástrčku adaptéra zasuňte do zdierky na bočnej strane prístroja (8).
Napájací adaptér pripojte do zásuvky verejnej elektrickej siete.
Pripojovací kábel umiestnite tak, že o neho nikto nemôže zakopnúť.

b) Vloženie/výmena batérií
Pred vložením vhodných batérií odstráňte sieťový adaptér.
Pri použití mimo dosahu elektrickej zásuvky, môže byť prístroj prevádzkovaný štyrmi Mignon
batériami (typu AA).
Pre výmenu batérií postupujte nasledovne:
• Odsuňte kryt priestoru pre batérie.

Elektronická zariadenia sú recyklovateľný odpad a nepatria do domového odpadu!
Produkt zlikvidujte na konci jeho životnosti v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami.
Vyberte príp. vložené batérie/akumulátory a zlikvidujte ich oddelene od produktu.

b) Batérie

Ako spotrebiteľ ste zo zákona povinný (vyhláška o batériách) vrátiť všetky použité
batérie a akumulátory; likvidácia spolu s domovým odpadom je neprípustná!
Použité batérie/môžete bezplatne odovzdať v komunálnom zbernom dvore, v našich
filiálkach a všade tam, kde sa batérie/akumulátory predávajú!

Takto splníte vašu zákonnú povinnosť a prispejete k ochrane životného prostredia!

Technické údaje

• Vyberte držiak batérií, v prípade, že sa nachádza v priestore
pre batérie.

Napájanie...................................... 4 Mignon batérie (typ AA)

• Vložte nové batérie/ nahradte existujúce batérie v držiaku
batérií, dbajte pritom na správnu polaritu.

Osvetlenie...................................... 16 LED

• Vložte držiak batérií do priestoru pre batérie, dbajte pritom na správnu polaritu.
• Uzavrite kryt priestoru pre batérie.

Sieťový adaptér............................. 100 - 240 V/AC, 5 V/DC, 600 mA
Zväčšenie...................................... 2krát, 3,5 dioptrie/4krát 11,8 dioptrií
Okolité podmienky......................... -20 až +40 °C, <95% (bez kondenzácie)

Nemiešajte staré a nové batérie. Všetky batérie vymente vždy zároveň, pretože sa
batérie ináč vybíjajú navzájom. Vždy používajte batérie rovnakého typu a rovnakej
značky.

Rozmery stojana (Š x H)............... 178 x 178 mm

Vybité batérie nenechávajte v prístroji, pretože aj nepriepustné batérie by mohli
korodovať a tým môže dojsť k uvoľnení chemikálií, ktoré sú škodlivé pre vaše zdravie alebo môžu prístroj zničiť.

Lupy Ø........................................... 95/25 mm

Nenechávajte batérie voľne ležať. Hrozí nebezpečenstvo, že by ich mohli prehltnúť
deti alebo domáce zvieratá. V prípade prehltnutia okamžite vyhľadajte lekára.

Dĺžka husieho krku (lupa).............. 265 mm
Dĺžka husieho krku (3. ruka).......... 250 mm
Držiak cievky (Ø x D)..................... 10 x 82 mm/19 x 82 mm
Hmotnosť....................................... cca 1,3 kg

Ak prístroj nechcete dlhšie používať, vyberte batérie, aby sa zabránilo ich vytečeniu.
Vytečené alebo inak poškodené batérie môžu spôsobiť poleptanie pokožky. V
takomto prípade použite vhodné ochranné rukavice.
Uistite sa, že batérie nie sú skratované. Batérie neodhadzujte do ohňa.
Batérie nesmú byť nabíjané. Existuje nebezpečenstvo výbuchu.

c) Zapnutie LED lampy s lupou

Lampu zapnite spínačom umiestneným na jeho podstavcu.
Poloha „O“

>

lampa sa zapne

Poloha „I“

>

lampa sa vypne

Údržba a čistenie

Odstráňte uvoľnené častice čistým tlakovým vzduchom a potom očistite zvyšné nečistoty
mäkkou kefkou pre čistenie optiky.
Povrch očistite handričkou na optiku alebo čistou mäkkou handričkou bez chĺpkov. Pre čistenie
odtlačkov prstov a iných mastných usadenín, použite handričku namočenú vo vode alebo v
čistiacom prostriedku pre optiku.
Na čistenie optiky nepoužívajte kyselinu, alkohol či iné rozpúšťadlá, alebo drsné, rozstrapkané
uteráky. Vyhnite sa prehnanému čisteniu a použitiu silného tlaku.
Zásadne sa nedotýkajte optiky nechtami alebo inými ostrými predmetmi.
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