
Górna pokrywa zabezpieczaj¹ca

Aby otworzyæ

Lupa
Zasilanie:
1. Gniazdo s³u¿y do zasilania AC i DC.
2. AC na DC: AC 100V-240V na DC 5V
3. Stosowanie w samochodzie:
    wtyczka zasilania DC, DC 12V-24V
    na DC 5V.
4. Specyfikacja wtyku:
    DC: 5,5 ¨ x 2,1 ¨ x 11mm
5. Aby korzystaæ z baterii, nale¿y wyj¹æ
    wtyczkê z gniazda zasilania.
    Zasilanie bateri¹ zostanie w³¹czone
    automatycznie.
6. Aby korzystaæ z zasilania pr¹dem
    sta³ym nale¿y wstawiæ DC Plus
    do gniazda pr¹du sta³ego.
    Zasilanie bateri¹ wy³¹czy siê
    automatycznie.
7. Aby unikn¹æ uszkodzenia, proszê wyj¹æ
    bateriê jeœli nie jest u¿ywana przez
    d³u¿szy okres czasu.

Instrukcja obs³ugi

Lupa z podœwietleniem LED

Dolna pokrywa zabezpieczaj¹ca

Aby zamkn¹æ

Metalowa rurka

Pokrywa baterii

Magnes

Zamykaj¹c doln¹ pokrywê 
ochronn¹ nale¿y 
wyrównaæ trójk¹tn¹ 
strza³kê      ze œrub¹ 
metalowej rurki. Przykryæ 
lupê os³on¹ i przekrêciæ w  
kierunku znaku.

Gniazdo zasilania

Pokrywa
baterii

Przycisk pokrywy
baterii

Sposób wymiany baterii:
1. Otwórz pokrywê baterii, zgodnie z
    wskazaniem strza³ki.
2. Wyjmij pojemnik na baterie i za³aduj
    baterie zgodnie ze znakiem wskazanym
    na bateriach.
3. Umieœæ pojemnik na baterie w
    przeznaczonym do tego miejscu. Nastêpnie
    zamknij zewnêtrzn¹ pokrywê baterii.

1. WeŸ pojemnik na baterie
    i w³ó¿ baterie zgodnie ze
    znakami + i - wskazanymi
    na pojemniku. Specyfikacja
    baterii: AA, 1,5 V, 4 szt.
2. Sprawdz na obrazku
    po³o¿enie punktów A i B aby
    prawid³owo zainstalowaæ
    pojemnik na baterie. Dociœnij
    pojemnik w poprawnym
    po³o¿eniu.

Ten produkt jest wyposa¿ony w 16 szt. jasnych diod LED, lupê. W porównaniu
do ¿arówek diody LED pozwalaj¹ zaoszczêdziæ oko³o 70% energii.
Urz¹dzenie dzia³a z tylko 4szt. baterii 1.5V. Baterie mog¹ byæ tak¿e u¿ywane
jako oœwietlenie awaryjne.
Zasilanie jest dostosowane do AC, zasilania samochodowego a tak¿e
pochodz¹cego z baterii.
Lupa œrednicy 100 mm z powiêkszeniem 2x / 4x,  mo¿e byæ stosowana
w wielu celach, takich jak czytanie, sprawdzanie elementów elektronicznych,
naprawy narzêdzi i sprzêtu, kontrola jakoœci produktów, rzeŸba, protetyce,
w bran¿y jubilerskiej itp.Prace przy toczeniu Naprawa czêœci elektronicznych

UWAGA:
1. Przed u¿yciem nale¿y przeczytaæ instrukcjê uwa¿nie i dzia³aæ zgodnie z odpowiednimi zapisami, aby unikn¹æ uszkodzenia produktu
2. W przypadku gdy produkt nie bêdzie u¿ywany przez d³u¿szy czas, nale¿y wyj¹æ bateriê, aby unikn¹æ szkody.
3. nie u¿ywaæ Lupy bezpoœrednio patrz¹c na s³oñce lub silne œwiat³o, aby unikn¹æ uszkodzenia oczu.
4  Nie pozwalaj dzieciom u¿ywaæ tego produktu bez nadzoru. w celu zapewnienia bezpieczeñstwa korzystanie z produktu przez dzieci
    dozwolone jest wy³¹cznie pod nadzorem doros³ych.
5. Nie nale¿y korzystaæ z urz¹dzenia w pobli¿u Ÿród³a wysokiej temperatury lub w miejscach wilgotnych.
    Nie dopuœciæ do upadku produktu. Jeœli produkt przez nieuwagê spad³ na ziemiê nale¿y przed u¿yciem ostro¿nie obejrzeæ produkt,
    aby upewniæ siê, ¿e jest bezpieczny.
6. Nie wystawiaæ urz¹dzenia w pobli¿u materia³ów ³atwopalnych, takich jak benzyna, farby, itp.
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