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LED lampa s lupou – P352, P353, P359 
 
Návod k použití 
 
Vážení zákazníci, 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. 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! 
           
Rozsah použití 
Ideální pro profesionály, kutily, řemeslníky, krejčí, kosmetičky atd. 
 
Technické specifikace 

 
 
 
 
 
 
 

Nastavení a obsluha 
1. Před použitím odstraňte z lampy a příslušenství veškerý obalový materiál 
2. Pečlivě upevněte stolní svorku nebo podstavec zařízení na pevnou plochu 
3. Jakmile je stolní svorka nebo podstavec upevněn, vložte „nožku“ lampy do otvoru ve svorce nebo podstavci 
4. Zapojte zástrčku do vhodně umístěné zásuvky – lampa je nyní připravena k použití 
5. Stisknutím tlačítka ON/OFF umístěného v horní části lampy se zařízení zapne. 
6. K umístění zvětšovacích čoček uchopte kteroukoliv stranu „hlavy“ lampy a nastavte ji do potřebné polohy. 

Nastavitelné rameno je navrženo tak, aby „hlavu“ drželo v jakékoliv pozici 
 

Upozornění 
1. Pouze pro použití ve vnitřních prostorách 
2. Obsluha není dovolená bez průhledného krytu osvětlení 
3. Nikdy nenechávejte čočky bez dozoru na přímém slunci, nebezpečí požáru 
4. Pokud je poškozen přívodní kabel lampy či kryt osvětlení, lampu nepoužívejte. Opravu může provést pouze 

pověřená osoba. 
 
 
Údržba a čištění  
 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra 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 pouzdro produktu.  
 
Recyklace: 
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby 
životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho 
ochraně!  
 
Záruka: 
Na tento produkt 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.  

Jas: 1000Lux 
Napětí: AC100V ~ 240V 
Napájecí proud: 300mA 
Frekvence: 50 ~ 60Hz 
Výkon: 7W 
Světlo: 48ks LED 
Životnost LED: 20000h 
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