1. Vegye ki a lámpát a csomagolásból és állítsa azt egy sima és egyenes felületre, egy
fali hálózati csatlakozó közelébe.
2. Irányozza be a lámpafejet és a lámpa karját kívánság szerint.

5. Csatlakoztatás / üzembe helyezés
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Nagyítós lámpa, 12 W, 3 dioptria
Rend. sz.: 82 16 68

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. Fektesse úgy a hálózati kábelt, hogy ne botolhasson el benne senki.
2. Dugja be a tápkábel hálózati dugóját egy dugaszoló aljzatba.
3. A lámpát a talpán található kapcsolóval kapcsolja be.

1. Rendeltetésszerű használat
A 12 W, 3 dioptriás nagyítós lámpa munkaasztalok megvilágítására szolgál, és el van látva egy nagyítóüveggel. A

„O” állás: lámpa kikapcsolva
„I” állás: lámpa bekapcsolva

lámpa talpában egy kis alkatrészek tárolására alkalmas rekesz található. Csak

4. Ha szükséges, a nagyító feletti fedelet hajtsa fel, hogy a nagyító optikát használhassa.

230 /AC, 50Hz hálózati feszültséghez csatlakoztatható. A készüléket csak zárt térben szabad használni, tehát a

5. Használat után hajtsa vissza a nagyító feletti fedelet.

szabadban nem.

Nedvességgel történő érintkezését feltétlenül kerülje el.
A termék elektromágneses összeférhetőség szempontjából be lett vizsgálva, és kielégíti az érvényes európai
és nemzeti irányelvek követelményeit.

követelményeit. A CE konformitás igazolva van, a megfelelő dokumentumok a

6. Fényforrás cseréje
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.

gyártónál vannak letéve.

1. Oldja ki a lámpa fején található csavart, ami a védőborítást tartja.

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a terméket nem szabad önkényesen átépíteni és/vagy
módosítani. Az előbbiekben leírtaktól eltérő felhasználás tilos, és a termék károsodását
okozhatja. Ezenkívül ez olyan veszélyekkel járhat, mint pl. a rövidzárlat, tűz, áramütés stb. Alaposan
olvassa át a használati útmutatót, és őrizze meg a későbbi betekintés céljából.

2. Vegye le a védőborítót a lámpa fejéről.

2. A szállítás tartalma

3. Húzza ki a gyűrű formájú fényforrást a két tartó kapocsból.
4. Húzza ki a fényforrást a foglalatból és cserélje ki azt egy azonos típusú fényforrásra.

5. Nyomja vissza a fényforrást a két tartó kapocsba.
6. Helyezze vissza a védőborítást és rögzítse vissza egy csavarral.

• Nagyítós lámpa
• Használati útmutató

3. Biztonsági tudnivalók
Olyan károk esetén, amelyek a használati útmutatóban foglaltak be nem tartása miatt
keletkeztek, a szavatosság/garancia érvényét veszti. A következményes károkért nem
vállalunk felelősséget! Nem vállalunk felelősséget a szakszerűtlen kezelésből vagy a
biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából származó anyagi károkért vagy személyi
sérülésekért. Ilyen esetekben megszűnik a szavatosság/garancia!
A fontos tudnivalók, amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni, a jelen használati
útmutatóban felkiáltójellel vannak jelölve.

Személyi biztonság
• A hálózati dugót nem szabad nedves kézzel bedugni, ill. kihúzni.
• Használat közben ne nézzen bele a fényforrásba.
•

A világítós nagyítóval sose nézzen erős fényforrásba, mint pl. LED-lámpa 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. Nem való gyerek kezébe.

• Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert a gyerekek számára
veszélyes játékszerré válhat.

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.
•
•
•

7. Karbantartás és ápolás
Mindig húzza ki a hálózati dugót a dugaszoló aljzatból, mielőtt a lámpát tisztítja.
Semmi esetre se kerüljön nedvesség vagy víz a készülék belsejébe.
A lámpát a fényforráscserén kívül nem kell karbantartani. Külsőleg csak egy puha, száraz ruhával, vagy
ecsettel tisztítsa. Ne használjon agresszív tisztítószereket vagy vegyszereket, mert károsíthatják a ház felületét.

8. Eltávolítás
Környezetünk védelmében és a felhasznált anyagok lehetőség szerinti teljes
újrafeldolgozása érdekében a felhasználó köteles használt és hibás készülékeit az
elektromos hulladékok kommunális gyűjtőhelyére eljuttatni.

Az áthúzott szeméttartály kerekekkel azt jelenti, hogy a jelölt terméket le kell adni egy
elektromos és elektronikus hulladékokat gyűjtő helyen, hogy ismét használható
nyersanyaggá alakuljon.

9. Műszaki adatok:
tápfeszültség:
Fényforrás:
Nagyító:

230 V/AC, 50 Hz
Fénycső, 230 V / 12 W / T4, foglalat: G10q
93 mm, 3 dioptria, 1,75-szoros nagyítás

Üzemi hőmérséklet:
Méret (Sz x Ma x Mé)
súly:

25 mm, 12 dioptria, 4-szeres nagyítás
-5ºC ... +40ºC,
210 x 510 x 160 mm
1,9 kg

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.
Amikor a nagyítót nem használja, takarja le a fejet a műanyag fedéllel, különben erős napsugárzás
esetén a gyújtólencse hatás miatt égés veszélye állhat elő.

• 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
dugaszaljat(pl. a kismegszakító lekapcsolásával), majd óvatosan húzza ki a hálózati dugót 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.

Egyéb
• Karbantartást, beszabályozást és javítást csak szakember vagy szakműhely
végezhet.
•

Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a
műszaki ügyfélszolgálathoz vagy más szakemberhez.

4. Lámpa felállítása
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 lámpát 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. Ha leesik, személyi sérülést okozhat.
A jelen használati útmutató a Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D92240 Hirschau publikációja.
Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Fotókópiához, mikrofilm felvétel készítéséhez vagy
elektronikus adatfeldolgozógépen regisztrálásához a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utánnyomás,
kivonatos formában is, tilos.

Jelen használati útmutató megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.

A műszaki adatok és a kivitel módosításának jogát fenntartjuk.
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