
NÁVOD Zvětšovací brýle s lupou 23x s LED podsvícením 

Funkce produktu:  

1. Levá a pravá strana držáku brýlí je instalována se dvěma LED zvětšovacími očními záplatami, z nichž každá je připojena jedním 8x 

objektivem. 15x rozšířený objektiv může být instalován pro realizaci zvětšení 23x. Střídavé používání více druhů zvětšení může zmírnit 

únavu zraku a zlepšit efektivitu práce. V době nepoužívání je nutné otáčet hlaveň objektivu směrem nahoru namísto směrem dolů. 

2. Samostatná konstrukce držáku LED lampy a přihrádky na baterie ovládacího spínače může zabránit změně bodu ozáření při provozním 

spínači. Není nutné znovu kontrolovat ozařovací bod v době opakovaného použití.  

3. LED světla mají dvě funkce nastavení převodu, aby upravily LED na měkké světlo a jasné světlo a splňovaly různé podmínky světelného 

paprsku.  

4. Délka držáku brýlí je nastavitelná. Uživatelé mohou nastavit délku držáku podle jeho tvaru obličeje, aby bylo nošení pohodlnější.  

5. Nosní podložka je nastavitelná. Uživatelé ji mohou upravit podle tvaru nosu mostu, aby vyhovovaly potřebám. 

6. Polohu hlavně objektivu lze nastavit pohybem o 5 mm vodorovně vlevo a vpravo na držáku. Lze upravit podle šířky obličeje, aby došlo 

k tomu, že oční náplasti jsou ve střední poloze očí.  

7. Pásky na oči lze otáčet nahoru a dolů při 180 stupních na držáku tak, aby nebylo nutné v době nepoužívání ohýbat celý rám lupy a bylo 

možné brýle příště snadno používat.  

 

Provozní metody: 

(Doporučujeme postupovat s přiloženým návodem v anglickém jazyce, kde naleznete doprovodné ilustrace ke všem úpravám). 

1. Zapínání světla 

A. Přihrádka na baterie má 3 převodové stupně pro zvolení intenzity světla. Otáčením boku u přihrádky na baterie docílíte 

postupného rozsvěcení různých druhů světel. 

B. Posuňte držák LED světla vedle čoček blíže k čočkám. Ve chvíli, kdy je držák lampičky opřený o čočku, světlo začne svítit. 

2. Instalace a demontáž objektivů 

A. Pokud chceme objektiv zvětšit, nandáme na něj zvětšovací čočku. Zvenku objektivů nalezneme mezery pro nasazení, kam 

vložíme zvětšovací čočku a pomocí otáčení doprava čočku upevníme. 

B. Pokud chceme zvětšovací čočky sundat, otočíme s nimi doleva. 

3. Nastavení nožiček brýlí: 

Na vnitřní straně nožiček brýlí nalezneme drážku na posouvání vzdálenosti nožiček. Tahejte nebo tlačte, abyste docílili 

požadované délky nožiček brýlí. 

4. Nastavení držáků objektivů čoček: 

Držáky čoček jsou zajištěny šroubkem. Po uvolnění tohoto šroubku lze s držáky hýbat horizontálně. Po nalezení správné pozice 

šroubek utáhněte. 

5. Výměna baterií: 

A. Zmáčknutím a otočením šipky na boku brýlí na zásobníku baterií uvolníte kryt, kam se vkládají baterie. 

B. Vyjměte staré baterie a vložte nové do zásobníku. Do každého zásobníku patří 3 baterie LR1130 (celkem tedy 6). Znaménko 

„+“ na bateriích patří směrem vzhůru. Kryty a zásobníky jsou označeny písmeny „A“ a „B“, aby nedošlo k jejich prohození. Po 

vložení nových baterií zásobník zašroubujte víčkem, které jste před výměnou odejmuli. 

 

Specifikace: 

Zvětšení hlavní čočky: 8x    Rozšířené zvětšení objektivu:15x    Max. Zvětšení:23x 

Ohnisková vzdálenost hlavního objektivu: 62mm 

Ohnisková vzdálenost rozšířeného objektivu:33 mm 

Kombinovaná ohnisková vzdálenost: 21 mm  

Světelný zdroj: Led  

Rozsah rotačního úhlu: 180 

Materiál objektivu: optická pryskyřice 

Model: 9892H-1 

Napájeno vestavěnou baterií 6xLR1130 

Velikost skladovacího pouzdra: 155x50x70mm  

 

Bezpečnostní opatření:  

1. Neumisťujte lupu na přímé sluneční světlo, aby nedošlo k požáru.  

2. Nedívejte se na slunce lupou, abyste spálili oči.  

3. Neotírejte čočky a skořápky alkoholem, benzínem a jinými chemikáliemi. 


