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Nagyító lámpával, 22 W
Rend. sz. 82 16 64
Rend. sz.: 82 16 63
1. Rendeltetésszerű használat
A termék 3 dioptriás nagyító lámpával, rugós csuklós karon, tárgyak nagyított képének
előállítására. Fixen rögzíteni kell egy megfelelő felületre, mint pl. egy asztal, vagy
ablakdeszka. A kiegyenlített karral a lámpa a kívánt pozícióba állítható. A termék a II
érintésvédelmi osztály (kettős szigetelés) követelményeinek megfelelően készült, és
hálózati dugaszolóaljzatról működtethető. Csak száraz környezetben szabad használni.
A termék EMC vizsgálatnak lett alávetve, és megfelel a hatályos európai irányelvek
követelményeinek. A CE megfelelőséget tanúsító nyilatkozatok a gyártónál
találhatók.
Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a terméket nem szabad önkényesen átépíteni
és/vagy módosítani. A fentiektől eltérő használat nem megengedett, és a termék
károsodását okozhatja. Ezen túlmenően veszélyekhez, pl. rövidzár, tűz, áramütés stb.
vezethet. Olvassa át gondosan a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi betekintés
céljára.
2. Szállítás tartalma
Világítós nagyító gyűrűs fénycsővel
Tartó
Használati útmutató
3. A jelképek magyarázata
A termék felépítése megfelel a II érintésvédelmi osztály (kettős vagy
megerősített szigetelés) követelményeinek. Ellenőrizze, hogy a termék
szigetelése nincs megsérülve vagy -rongálódva.
Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket csak száraz, beltéri
helyiségben szabad használni.
Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék alkalmas éghető felületre
történő közvetlen felszerelésre.

5. Felszerelés
Ne állítsa a készüléket gyúlékony anyagok közelébe (pl. függönyök,
dekorációs anyagok, stb.).
Vigyázzon arra, hogy a léghuzat semmilyen tárgyat (pl. függönyt) ne vigyen
neki a lámpának, vagy ne kerüljön a közelébe, különben tűzveszély áll fenn.
A teljes világítótestet gyerekek által el nem érhető helyen állítsa fel. A
gyerekek feldönthetik a lámpát, amitől megsérülhetnek, vagy tüzet
okozhatnak.
Működés közben soha ne takarja le a lámpát.
Soha ne helyezze a készüléket instabil alapra. Leesése következtében
személyi sérülés keletkezhet.
1.
2.
3.

A tartót rögzítse egy megfelelő felületen, például egy asztal szélén, vagy egy
ablakdeszkán.
Erre a célra forgassa a csavaros szorítót órajárás irányában addig, amíg a
lámpatartó stabilan nincs a felületen rögzítve.
Dugja a nagyítós lámpa lábát a tartóba és forgassa a lámpát a kívánt helyzetbe.
Rögzítse a lámpafejet a szárnyas csavarral.

6. Csatlakoztatás / üzembe helyezés
Ne működtesse a lámpát soha a védőborító nélkül, vagy sérült
védőborítóval.
Ellenőrizze, hogy a rendelkezésre álló hálózati feszültség egyezik-e a
lámpán megadott feszültséggel.
A hálózati dugaszoló aljzatnak a dugó bedugása után is könnyen
elérhetőnek kell lennie, hogy meghibásodás esetén gyorsan és
veszélytelenül lehessen a lámpát a hálózatról leválasztani.
1.
2.
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Fektesse úgy a hálózati kábelt, hogy ne botolhasson el benne senki.
Dugja be a tápkábel hálózati dugóját egy dugaszolóaljzatba.
Kapcsolja be a lámpát a lámpafej felső részén lévő kapcsolóval.
„O” állás: lámpa kikapcsolva
„I” állás: lámpa bekapcsolva

Amikor használja a terméket, helyezze a széket, asztalt és lámpát olyan előnyös és
kényelmes helyzetbe, hogy a lámpa ne vakítsa a szemét, és tagjai se feszüljenek meg.
Használja mindkét szemét. A szem a lencsétől 20 ... 25 cm távolságban legyen.
Mozgassa a tárgyat közelebb ill. távolabb a lencsétől, amíg tiszta képet nem kap.
Szemüvegesek ilyenkor is tegyék fel a szemüvegüket.

4. Biztonsági előírások
A használati útmutató figyelmen kívül hagyásából származó károk esetében
elvész a garancia. Következményi károkért, és a szakszerűtlen kezelésből
vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából adódó anyagi- vagy
személyi károkért nem vállalunk felelősséget!
A fontos tudnivalók, amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni, a jelen
használati útmutatóban felkiáltójellel vannak jelölve.

7. Fényforrás csere
A fényforrás cseréje előtt válassza le a lámpát a hálózatról (húzza ki a
hálózati dugót a konnektorból!).
A bekapcsolt izzók forrók. Az égési sérülés elkerülése érdekében hagyja
legalább 5 percig hűlni az izzót, mielőtt kicserélné.
Ne használjon olyan izzót, aminek a teljesítménye nagyobb, mint amilyen
meg van adva a Műszaki adatok-ban, mert túlterheli a lámpát.

Személyes biztonság
•
Szakszerűtlen használat esetén a nagyító a napsugarakat egy kis pontra tudja
koncentrálni, és nagyon magas hőmérséklet állhat elő. Amikor a nagyítót nem
használja, takarja le a fejet a műanyag fedéllel, különben erős napsugárzás
esetén a gyújtólencse hatás miatt égés veszélye állhat elő.
•
A hálózati dugót nem szabad nedves kézzel bedugni ill. kihúzni.•
•
Üzem közben ne nézzen bele a fényforrásba.•
•
A világítós nagyítóval sose nézzen erős fényforrásba, mint pl. LED-lámpák vagy
lézersugár - az ekkor előálló optikai hatás károsíthatja a szemet.
•
Ne öntsön ki folyadékot a lámpa fölött. Fennáll a gyulladás vagy életveszélyes
áramütés lehetősége. Ha mégis folyadék kerülne a készülék belsejébe, azonnal
húzza ki a hálózati dugót a konnektorból, és forduljon szakemberhez.
•
A készülék munkalámpa, nem pedig gyerekjáték. Gyerek kezébe nem való.
•
Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, az gyerekek számára
veszélyes játékszer lehet.
A termék biztonsága
•
A hálózati zsinórt tartsa távol éles tárgyaktól.•
•
Ne húzza ki a dugót a hálózati dugaszoló aljzatból a vezetéknél fogva! Csak a
dugó markolatánál fogva húzza ki.
•
Ne hordozza a lámpát a hálózati vezetéknél fogva, és ne húzza azt meg erősen.•
•
A lámpa kikapcsolt állapotban is kapcsolatban van a hálózattal. Ahhoz, hogy
teljesen le legyen választva a hálózatról, a hálózati dugót ki kell húzni a dugaszoló
aljzatból.
•
Ne működtesse a lámpát felügyelet nélkül.•
•
Ellenőrizze a lámpát időről időre sérülések szempontjából. Ha a lámpán vagy a
csatlakozó vezetéken sérüléseket észlel, ne érintse meg. Áramtalanítsa először a
hozzátartozó hálózati dugaszoló aljzatot (pl. a hozzá tartozó automata biztosíték
kikapcsolásával), és ezután húzza ki a hálózati dugót óvatosan a konnektorból.
Ezután ne használja a készüléket tovább, hanem vigye el egy szakszervizbe.
•
Ne tegye ki a lámpát erős mechanikai igénybevételnek. Ne tegye ki a készüléket
magas hőmérséklet, erős rezgések, nagy nedvesség, csepegő- vagy freccsenő
víz behatásának.
Egyebek
•
Karbantartást, beszabályozást és javítást csak szakember vagy szakműhely
végezhet.
•
Amennyiben felmerülnek olyan további kérdései, melyre a használati útmutató
nem ad választ, kérjük forduljon műszaki ügyfélszolgálatunkhoz, vagy más
szakemberhez.
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Oldja a 8 csavart és vegye le óvatosan a védőborítót a lámpafej alsó részéről.
Húzza ki óvatosan a hibás fényforrást a szorítóból.
Válassza le a dugót a fényforrásról.
Járjon el fordított sorrendben az új fényforrás betételekor.

8. Ápolás és karbantartás
A szabad szennyezőrészecskéket távolítsa el tiszta sűrített levegővel, a többi lerakódást
pedig egy puha lencsetisztító kefével.
Tisztítsa meg a felületet egy lencsetisztító kendővel, vagy tiszta, puha és
szálazásmentes ruhával. Ujjlenyomatok és más zsírlerakódások eltávolításához
nedvesítse meg a ruhát vízzel, vagy lencsetisztító folyadékkal.
Ne használjon a lencse tisztításához savat, alkoholt, oldószereket, vagy durva, szálazó
törlőkendőt. A tisztításnál ne alkalmazzon túl nagy nyomást.
Ne érintse a lencsét körömmel vagy más éles tárggyal.
9. Selejtezés
Környezetünk védelmében és a felhasznált anyagok lehetőség szerinti
teljes újrafeldolgozása érdekében a felhasználó köteles használt és hibás
készülékeit az elektromos hulladékok közösségi gyűjtőhelyére eljuttatni.
Az áthúzott szeméttartály jel azt jelenti, hogy a terméket az elektronikai
hulladékok számára kialakított gyűjtőállomáson kell leadni.
10. Műszaki adatok
Tápfeszültség:
Fényforrás:
Nagyítás:
Lencse átmérő:
Kábelhossz: kb. 1,5 m
Üzemelési hőmérséklet:
Kar hossza (min. / max.):
Súly

220 – 240 V/AC, 50 Hz
22 W, G10q, T5 (rendelhető a következő számon:
82 16 65
1,75-szörös, 3 dioptria
125 mm
-5ºC ... +40ºC
kb. 40 cm / 80 cm
kb. 1,47 kg

