Popis a ovládací prvky

Univerzální náhlavní lupa

Obj. č.: 80 18 28
Obě pravoúhlé dvojité čočky zajišťují dobré vidění.
Čelní pás je vybaven suchým zipem.
Velice jednoduché přizpůsobení pro každou velikost hlavy.
Pohodlné zacházení: Ti, kdo nosí brýle, je nemusejí sundávat.
Vaše ruce zůstanou při práci volné.
Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup univerzální náhlavní lupy.
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!
Lupa nalezne uplatnění v povolání, v práci i v hobby, například při výrobě šperků, v elektronice,
při zhotovování fotografií, montáži precizních součástí, v sochařství, pro přesné zkoušky, při
kreslení a malování atd.

Vybavení
Praktický suchý zip
Sklopná přídavná dvojitá čočka za pevnou čočkou
Sklopná lupa
S 4 zvětšovacími faktory

Vlastnosti
Praktický suchý zip
Sklopná přídavná dvojitá čočka za pevnou čočkou
Sklopná lupa
4 zvětšovací faktory

Jednoduchá obsluha: Lupa má 1,8-násobné a 2,3-násobné zvětšení.
Potřebné zvětšení nastavíte jediným zásahem ruky.
Pomocí doplňující (korekční) čočky docílíte 3,7-násobné nebo 4,8-násobné zvětšení.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy
do náhlavní 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.
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.
K čištění 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. Znečištěné čočky vyčistěte alkoholem
nebo neutrálním čistícím prostředkem.
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Recyklace
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných
zákonných ustanovení.
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje
Faktor zvětšení
Hmotnost (hodnota)
Materiál: čočka
tělo
čelní pás

1.8x/2.3x/3.7x/4.8 x
130 g
Akryl
ABS
PE

Záruka
Na univerzální náhlavní lupu 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.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.
Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!
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