Bezpečnostné pokyny
Symbol blesku v trojuholníku slúži ako upozornenie pred úrazom elektrickým prúdom.

SK NÁVOD NA POUŽITIE
Stolná lupa s osvetlením 22 W, 3 dioptrie

Symbol výkričníka v trojuholníku upozorňuje na zvýšené nebezpečenstvo pri obsluhe,
prevádzke a zaobchádzaní s výrobkom.

Symbol ruky sa používa ako upozornenie na zvláštne tipy a pokyny k obsluhe.
Symbol domu slúži na označenie výrobkov, ktoré sú určené pre prevádzku vo vnútorných
priestoroch.
Pred uvedením výrobku do prevádzky si prečítajte celý návod, pretože sú v ňom
obsiahnuté dôležité informácie ohľadom konkrétnej prevádzky. Nie je možné uplatniť
záruku na poškodenie vzniknuté v dôsledku nedodržania tohto návodu na použitie.
Za následné škody nepreberáme zodpovednosť!
Za vecné škody a škody na zdraví, ktoré vznikli neodbornou
manipuláciou alebo zanedbaním bezpečnostných pokynov,
nepreberáme zodpovednosť! V takýchto prípadoch zaniká nárok na
záruku.






Vážený zákazník,
ďakujeme Vám za Vašu dôveru a za nákup stolné lupy s osvetlením.
Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku. Obsahuje dôležité pokyny k uvedeniu výrobku do prevádzky
a na jeho obsluhu. Ak výrobok predáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod.
Ponechajte si tento návod, aby ste si ho mohli kedykoľvek prečítať!

Účel použitia






Táto stolová lupa 22W s osvetlením a 3 dioptriami slúžia na osvetlenie pracovísk s možnosťou použiť
zväčšovacieho skla.
Výrobok je schválený pre prevádzku na striedavých 220V-240V / 50Hz.



Rozsah dodávky


Stolná lupa s osvetlením



Svetelný zdroj (žiarivka)



Svorka pre pripevnenie



Návod na použitie
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Z bezpečnostných a schvaľovacích dôvodov (CE) nie je dovolené prestavovanie alebo
pozmeňovanie výrobku. Nikdy výrobok nerozoberajte.
Výrobok je určený na použitie výhradne v suchých vnútorných priestoroch, nesmie prísť
do styku s vlhkosťou alebo sa namočiť.
Prívodný kábel nesmie prísť do styku s ostrými predmetmi.
Nikdy sa nepozerajte priamo do svetla, ak je lupa zapnutá.
Nikdy sa nepozerajte do svetelných zdrojov typu LED alebo lasera cez zväčšovacie sklo. Môžete
si tým privodiť poškodenie zraku.
Pokiaľ ho nepoužívate, zakryte zväčšovacie sklo plastovým obalom, inak riskujete vznik
požiaru, z dôvodu priechodu priameho slnečného žiarenia cez zväčšovacie sklo.
Nikdy nenechávajte lupu bez dozoru, ak je v prevádzke.
Výrobok nesmie byť vystavený extrémnym teplotám, silným vibráciám alebo mechanickému stresu.
Tento výrobok nie je hračka, nepatrí do rúk deťom. Deti nedokážu posúdiť možné
nebezpečenstvá plynúce z nesprávneho zaobchádzania s elektrickými zariadeniami. Dbajte
preto v prítomnosti detí zvýšenú opatrnosť! Výrobok používajte mimo dosahu detí; obsahuje sklo
(displej) a malé časti, ktoré možno ľahko prehltnúť, ako sú batérie.
Ak prenesiete výrobok zo studenej do vyhriatej miestnosti, môže na ňom skondenzovať voda.
Preto ho nechajte najskôr zohriať na izbovú teplotu, než ho začnete používať.
Obalové materiály nenechávajte ležať v dosahu detí, mohlo by sa pre nich stať nebezpečnou
hračkou.
Zaobchádzajte s výrobkom opatrne - nárazy a pády napríklad i len z malej výšky ho môžu
poškodiť. Ak je plášť výrobku alebo kábel poškodený, už výrobok ďalej neprevádzkujte! Ak je
ešte pripojený k sieťovému napätiu, nedotýkajte sa ho! Odpojte výrobok od zdroja napätia.
Výrobok prineste do odbornej dielne alebo ho zákonným spôsobom zlikvidujte.
• Ak máte dôvod pochybovať, či je prevádzka výrobku bezpečný, vypnite ho a zaistite ho
proti náhodnému použitie. Za týchto podmienok nie je prevádzka výrobku bezpečný:
Výrobok vykazuje viditeľné poškodenia
Výrobok nefunguje
Výrobok bol dlhšiu dobu skladovaný za nevyhovujúcich podmienok
Výrobok bol vystavený nadmernému zaťaženiu počas prepravy.
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Servis, údržbu a opravy môže vykonávať iba odborníci a odborné dielne.
Pred každým čistením výrobku ho najprv odpojte od sieťovej zásuvky.
Nikdy nevyťahujte zástrčku zo siete mokrými rukami, hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života
zasiahnutím elektrickým prúdom!
Nikdy nepolievajte elektrické zariadenia žiadnymi tekutinami!
Ak narazíte na nejaké otázky, ktoré nie sú v tomto návode na použitie uvedené, obráťte
sa láskavo na našej technickú podporu alebo iného odborníka.
V komerčných zariadeniach je treba dodržiavať relevantné predpisy ohľadne elektrických a
prevádzkových zariadení a predchádzanie úrazom. K použitia výrobku v školách, vzdelávacích
zariadeniach a v zariadeniach pre voľný čas smie dochádzať iba pod dohľadom vyškoleného personálu

.

Inštalácia
Nikdy nestavajte výrobok do blízkosti horľavých alebo ľahko zápalných
materiálov (napr. Záclony, dekoratívne predmety, atď.)!
Zaistite, aby žiadny z týchto predmetov neprišiel do styku s lupou napr.
Vplyvom prievanu. V takom prípade hrozí riziko vzniku požiaru.
Lupa by mala byť umiestnená mimo dosahu detí. Deti môžu na lupu zhodiť,
zraniť sa alebo spôsobiť požiar.
Nikdy lupu neprikrývajte, ak je práve v prevádzke.
Nikdy lupu nestavajte na nestabilný povrch. Ľudia môžu byť zranení, ak by
na ne lupa spadla.




Vybaľte lampu a svorku, ktorú pripevnite k vhodnému podkladu napr. Ku hrane stola
alebo k parapetu, blízko sieťovej zásuvky.
Doťahujte skrutku svorky v smere pohybu hodinových ručičiek tak dlho, dokiaľ nie je lupa
dostatočne pripevnená k podkladu.
• Zasuňte spodnú časť lupiny do upevnenej svorky a nastavte si hlavu lupy a jej
rameno, ako požadujete. Hlavu lupy môžete zafixovať pomocou krídlové matky.






Odskrutkujte 8 skrutiek, ktoré držia zadný ochranný kryt hlavy lampy.
Odmontujte ochranný kryt držiaka žiarivky.
Vytiahnite opatrne kruhovou žiarivkovú trubicu z upevňovacích objímok. Odpojte žiarivkovú
trubicu z pätice a vymeňte ju za novu toho istého typu.
Potom postupujte v opačnom poradí, aby ste lampu uviedli do kompletného stavu.

Údržba a čistenie
Pred každým čistením najskôr lupu odpojte od sieťovej zásuvky. Dajte
pozor, aby ste vnútro lupiny nenamočil.
Výrobok nevyžaduje okrem výmeny žiarivky žiadnu údržbu, nikdy ho teda nerozebírejte.Pro
očistenie vonkajšieho obalu stolný lupy alebo nečistôt či odtlačkov prstov zo zväčšovacieho skla
použite čistý, mäkký a suchú tkaninu. Netlačte príliš silno, mohli by ste ho tým poškodiť alebo
poškrabať. Môžete handru navlhčiť vo vode
či špeciálnym prípravku na čistenie skiel.
Nepoužívajte chemické čistidlá, mohli by zafarbiť povrch obalu.

Elektronické a elektrické produkty nesmú vhadzované do domových odpadov. Likviduje odpad na
konci životnosti výrobku primerane podľa platných zákonných ustanovení.

Nikdy neprevádzkujte lupu bez ochranného krytu okolo žiarivky, alebo ak je kryt
poškodený. Najprv si zistite, či parametre sieťovej zásuvky odpovedajú
parametrom uvedeným na lupe. Sieťová zásuvka musí byť tiež po pripojení
napájacieho adaptéra ľahko prístupná, pre prípad, že by bolo treba napájací
adaptér rýchlo odpojiť, ak dôjde napr. k poruche.




Pred tým, než budete meniť žiarivku, lupu vypnite a vytiahnite napájací zdroj
zo sieťovej zásuvky!
Lupa sa pri prevádzke veľmi zahrieva! Aby ste predišli popáleninám,
nechajte lupu aspoň 5 minút vychladnúť.
Nikdy nepoužívajte žiarivku silnejší, než je uvedené v technických
parametroch, aby nedošlo k jej preťaženiu.

Recyklácia

Pripojenie a prvé použitie





Výmena žiarivky

Prívodný kábel umiestnite tak, aby o neho nikto nemohol zakopnúť.
Pripojte napájací adaptér do sieťovej zásuvky.
Zapnite stolný lupu prepínačom umiestneným dole.
Poloha „0“
>
Lupa je vypnutá.
Poloha „I“
>
Lupa je zapnutá.
Ak je to potrebné, odstráňte plastový kryt zo zväčšovacieho skla.
Ak už lupu nebudete používať dajte plastový kryt späť.

Šetrite životné prostredie! Prispejte k jeho ochrane!

Technické údaje
Prevádzkové napätie:
220 – 240 V ~ / 50 Hz
Svetelný zdroj:
Žiarivka 230 V / 22 W / T5,
Priemer lupy:
125 mm
Faktor zväčšenia:
1,75x, 3 dioptrie
Dĺžka ramena (min./max.): cca. 40 cm / 80 cm
Dĺžka prívodného kábla:
150cm
Okolité podmienky:
-20 až +40°C, rel. vlhkosť < 95 % (nekondenzujúca)
Hmotnosť:
cca 1,47 kg
Distribútor: SOS electronic s.r.o, Pri prachárni 16, 04011 Košice, www.sos.sk
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