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Čtecí lupa s LED osvětlením
Návod k použití

CZ

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou 
jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že 
s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro 
správné používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho pří-
padné další použití. Před použitím si, prosím, přečtěte 
všechny instrukce a rady týkající se používání výrobku 
i jeho údržby.

Popis
Čtecí lupou s LED osvětlením 
přečtete i ten nejdrobnější text 
bez nutnosti osvětlení.

Popis částí
1.  Lupa průměr 90mm zvětšení 

2,5x
2.  Lupa průměr 21mm zvětšení 6x
3.  vypínač
4. Baterie
5. LED osvětlení

Použití výrobku
1. Vložte do čtecí lupy baterie
2. Zapněte LED osvětlení postran-
ním vypínačem
3. Po použití LED osvětlení vypněte

Vložení baterií

1. Vysuňte kryt baterií směrem dolů
2.  Vložte kvalitní alkalické baterie 1,5V AA – dbejte na 

správnou polaritu
3. Nasuňte zpět kryt baterií

•  Před uskladněním nebo pokud delší dobu výrobek 
nepoužíváte, vyjměte z něj baterie. Zabráníte tak 
možnému poškození. 

•  Chraňte lupu před mechanickým poškozením, aby 
nedošlo k jejímu poškrábání.

•  Chraňte lupu před vniknutím vody do elektroniky

Údržba
Povrch lupy pouze omyjte vlhkým hadrem. Nepouží-
vejte žádné agresivní mycí prostředky, kovové nebo 
nylonové kartáče, ani ostré předměty.

Technické parametry
•  Lupa průměr 90mm zvětšení 2,5x
•  Lupa průměr 21mm zvětšení 6x
•  Baterie 2x 1,5V AA (nejsou součástí balení)

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických 
a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v oka-
mžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt 
nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem 

správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných 
místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje 
a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů 
na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od 
místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné 
likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národní-
mi předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na 
místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, 
kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte po-
kyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci 
nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se 
neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
•  na přirozené opotřebení funkčních častí výrobku v důsledku 

jeho běžného užívání
•  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku 

(např.čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotře-
bení.)

•  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými pod-
mínkami, prašnosti, nevhodným použitím apod.)

•  na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, 
úderu do něj apod.

•  na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím 
výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím 
nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodné-
ho nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů 
apod.

•  na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na 
použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné 
dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny 
proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případ-
né škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na připadné změny v návodu 
k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazeni a popis 
se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.
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Lupa do czytaniem z lampką LED
Instrukcja obsługi

PL

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania 
i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo 
z niego w pełni zadowoleni. Zalecenia zawarte w 
niniejszej instrukcji obsługi opisują zasady prawidłowego 
użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, 
aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie. 
Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się 
ze wszystkimi zaleceniami oraz poradami dotyczącymi 
sposobu użycia produktu oraz  
utrzymywania go w czystości.

Opis
Przy pomocy tej lupy można  
przeczytać nawet najdrobniejszy 
 tekst bez potrzeby używania  
dodatkowego oświetlenia.
Wykaz elementów
1. Lupa o średnicy 90 mm, powiększenie 2,5x
2. Lupa o średnicy 21 mm, powiększenie 6x
3. Wyłącznik
4. Baterie
5. Lampka LED
Sposób użycia
1. Włóż baterie do uchwytu lupy.
2. Załącz lampkę naciskając przycisk  

wyłącznika znajdujący się z boku uchwytu.
3. Po zakończeniu czytania wyłącz lampkę.
Wkładanie baterii
1. Zdejmij pokrywę komory baterii przesuwając ja 

w dół.
2. Włóż 2 szt. baterii alkalicznych wysokiej jakości 

1,5V typu AA – zwróć uwagę na prawidłową 
biegunowość.

3. Załóż pokrywę.
- Przed odłożeniem produktu na miejsce 

przechowywania lub, gdy nie będzie on używany 
przez dłuższy okres, należy wyjąć z lupy baterie. 
W ten sposób zminimalizowane zostanie ryzyko 
uszkodzenia produktu.

- Należy chronić lupę przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz przed porysowaniem.

- Nie wolno dopuścić do kontaktu obwodów 
elektronicznych z wodą.

Czyszczenie
Powierzchnię lupy można przetrzeć wilgotną 

szmatką. Nie wolno używać agresywnych 
środków czyszczących, metalowych lub 
nylonowych myjek ani ostrych przedmiotów..

Parametry techniczne
- Lupa średnica 90 mm, powiększenie 2,5x
- Lupa średnica 21 mm, powiększenie 6x
- Baterie 2 szt. 1,5 V typu AA (nie są dostarczane z 
produktem)
Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych

Po upłynięciu czasu żywotności produktu lub w 
momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, 
nie wolno wyrzucać 
produktu do odpadów domowych. Aby dokonać 
właściwej utylizacji produktu, należy oddać go 
do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie 
przyjęty nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz 
zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz 
prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu 
wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie 
zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa 
utylizacja odpadów. W przypadku nieprawidłowej 
likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać 
nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.
Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do 
odpadów domowych, należy je oddać w miejsce 
zapewniające odpowiedni ich recykling.
Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest 
on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. 
Używając produktu należy przestrzegać zasad 
zawartych w załączonej instrukcji obsługi. 
Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono 
zmiany w produkcie lub nie stosowano się do 
wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.
Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących 

produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową 

konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana 
elementów zużywających się podczas normalnego 
użytkowania itd.),

- usterek spowodowanych wpływem warunków 
zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, 
zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),

- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z 
upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,

- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego 
posługiwania się produktem, używania produktu w 
sposób nie zgodny z instrukcją obsługi, przeciążania 
go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych 
części zamiennych, wykorzystywania 
nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,

- uszkodzeń spowodowanych używaniem 
nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem 
oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym 
produktem. Należy zawsze zachowywać zgodność 
w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego 
produktu powstałe w wyniku nieprawidłowego 
zabezpieczenia transportowanego przedmiotu 
odpowiada jego właściciel.
Producent zastrzega sobie prawo do 
wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji 
obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w 
druku. 
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