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MANUAL DE UTILIZARE 
 

Lupă cu iluminare, 75 mm 
Cod: 821031 

Versiune 06/08 
 
Domenii de utilizare 
Produsul este conceput pentru mărirea obiectelor vizualiza-
te. Lupa mare cu un diametru de 3,0’’ (cca. 75 mm) are un 
câmp vizual mare. Pentru detalii fine lupa dispune de o zonă 
bifocală (4x).  
Lupa poate fi folosită drept lupă manuală sau instalată pe 
suport. Pentru iluminare lupa dispune de un bec. Alimen-
tarea este asigurată de baterii. 
 

Produsul a fost testat EMC şi îndeplineşte directivele naţio-
nale şi europene în vigoare. Declaraţia de conformitate şi 
documentaţia necesară se află în posesia producătorului. 
 

Din motive legate de siguranţă şi autorizare (CE) nu sunt 
permise reconfigurarea şi/sau modificarea arbitrară a produ-
sului. Orice altă întrebuinţare, în afara celor menţionate deja, 
duce la defectarea produsului; în plus există şi alte pericole, 
precum incendiu, scurtcircuitare, electrocutare etc. Aparatul 
nu are voie să fie modificat sau reconfigurat. Vă rugăm citiţi 
în întregime manualul înainte de a începe să utilizaţi produ-
sul. Păstraţi manualul pentru consultări ulterioare.  
 
Instrucţiuni de siguranţă 

În cazul defecţiunilor produse ca urmare a 
nerespectării instrucţiunilor prezentate în acest 
manual de utilizare se pierde dreptul la garanţie. 
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele 
ce pot rezulta în aceste situaţii! 

Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele materiale sau 
umane ce pot rezulta ca urmare a operării nepotrivite a 
aparatului sau a nerespectării instrucţiunilor de siguranţă 
prezentate în manual. În aceste cazuri se pierde dreptul la 
garanţie!  
Instrucţiunile importante, care trebuie respectate întocmai, 
sunt însoţite în acest manual de simbolul semnul excla-
mării.  
 

Siguranţa produsului 
• Feriţi aparatul de solicitări mecanice prea puternice, 

temperaturi extreme sau vibraţii puternice. 
 

Siguranţa persoanelor 
• Nu folosiţi niciodată lupa în timp ce vă aflaţi în mişcare. 

În timp ce utilizaţi acest produs fiţi permanent atent la 
ceea ce faceţi, fără a vă lăsa atraşi de ceea ce se întâmplă 
în jur. 

• Nu vă uitaţi la sursele de lumină, în special la Soare, prin 
această lupă. Dacă priviţi lumina solară fără filtru, chiar şi 
numai o fracţiune de secundă, riscaţi orbirea perma-
nentă.  

• În caz de utilizare necorespunzătoare lupa poate concen-
tra razele de lumină ale Soarelui într-un punct în care 
temperatura va fi foarte mare. Pericol de incendiu! 

• Produsul nu este o jucărie. Nu-l lăsaţi la îndemâna 
copiilor şi nici în apropierea animalelor de companie! 

 

Instrucţiuni de siguranţă privind bateriile 
• Atunci când instalaţi bateriile în aparat aveţi grijă ca 

polaritatea să fie corectă.  

• Extrageţi bateriile atunci când nu folosiţi aparatul o 
perioadă mai lungă de timp, pentru a evita eventualele 
daune create prin curgerea bateriilor.  

• Bateriile defecte sau care curg pot provoca arsuri ale 
pielii, de aceea folosiţi mănuşi de protecţie atunci când 
manevraţi aceste baterii.  

• Ţineţi bateriile departe de mâinile copiilor.  
• Nu lăsaţi bateriile la întâmplare, căci există pericolul să 

fie înghiţite de către copii sau animale domestice. Dacă 
se întâmplă acest lucru mergeţi imediat la medic. 

• Schimbaţi toate bateriile deodată. Dacă amestecaţi 
bateriile vechi cu cele noi acest lucru poate dăuna 
aparatului.  

• Bateriile nu au voie să fie desfăcute, scurtcircuitate sau 
aruncate în foc. Nu reîncărcaţi  

• bateriile nereîncărcabile. Pericol de explozie! 
 
Altele 
• Întreţinerea, operaţiile de ajustare şi de reparaţii nu pot 

fi realizate decât de către personal specializat. 
• Dacă aveţi alte întrebări decât cele la care s-a răspuns în 

acest manual de utilizare vă rugăm să vă adresaţi 
departamentului nostru tehnic sau unui specialist. 

 
Elemente de comandă 

 
1. Lupă  
2. Zona bifocală 
3. Bec incandescent 
4. Întrerupător lumină (on/off) în spate 
5. Compartiment baterii  

 
Înlocuirea bateriilor 
1. Deschideţi compartimentul baterii. 
2. Instalaţi 2 baterii AA la polaritatea corectă. 
3. Închideţi compartimentul baterii.  
 
Înlocuirea becului 
1. Deschideţi compartimentul 

baterii. 
2. Scoateţi bateriile din 

compartiment. 
3. Împingeţi în afară suportul 

pentru bec (fig. A). 
4. Rotiţi becul (3) în sens anti-orar 

pentru a-l scoate din lupă (fig. 
B). 

5. Instalaţi un bec nou de acelaşi 
tip rotindu-l în sens orar. 

6. Împingeţi înapoi suportul 
becului. 

7. Închideţi compartimentul 
baterii.  
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Întreţinere şi curăţare 
Îndepărtaţi particulele de praf cu aer comprimat şi apoi 
ştergeţi resturile cu o perie moale pentru lentile.  
Curăţaţi suprafaţa cu o lavetă specială pentru lentile sau cu 
o cârpă curată, moale şi care nu lasă scame. Pentru 
îndepărtarea amprentelor digitale şi grăsimilor puteţi umezi 
cârpa în apă sau într-o soluţie de curăţare pentru lentile. 
Nu folosiţi pentru a curăţa lentila acizi, alcool sau solvenţi şi 
nici lavete cu suprafaţă dură şi care lasă scame. Evitaţi să 
curăţaţi lentila în exces sau să apăsaţi prea tare.  
 

Evitaţi să atingeţi lentila cu unghiile sau cu alte 
obiecte ascuţite.  

 
Eliminarea deşeurilor 
Reguli generale 
În scopul ocrotirii şi îmbunătăţirii calităţii mediului 
înconjurător, al protejării sănătăţii omului şi al utilizării 
resurselor naturale cu prudenţă şi în mod raţional, 
consumatorul este solicitat să predea produsul devenit 
inutilizabil la orice punct de colectare şi reciclare din 
localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale în 
vigoare. 

Logo-ul reprezentând o pubelă cu roţi barată cu 
două linii în formă de X indică faptul că produsul 
face obiectul unei colectări separate, la un centru 
de colectare şi reciclare a produselor electronice şi 

nu împreună cu gunoiul menajer.  
 
Baterii/baterii reîncărcabile 
Consumatorul final este obligat prin lege (Legea nr. 
426/2001 privind regimul deşeurilor) să returneze bateriile 
şi bateriile reîncărcabile uzate. Aruncarea lor laolaltă cu 
deşeurile menajere este interzisă! Bateriile/bateriile 
reîncărcabile care conţin substanţe periculoase sunt marcate 
prin simbolul pubelei cu roţi barate. Simbolul indică faptul că 
aruncarea produsului în locurile de depozitare a gunoiului 
menajer este interzisă. Simbolurile chimice pentru 
respectivele substanţe periculoase sunt: Cd = cadmiu, Hg = 
mercur, Pb = plumb. 
Vă puteţi debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, 
în mod gratuit, la orice punct de colectare din localitatea 
dumneavoastră. 
Vă respectaţi astfel obligaţiile legale şi contribuiţi la 
protejarea mediului înconjurător! 
 
Date tehnice 
Tensiune de funcţionare:  3 V 
Tip baterie:   AA 
Bec:    E10 2,2 V/0.25 A 
Factor de mărire:  2x, 4x (zona bifocală) 
Diametru lentilă:   75 mm, 20 mm (zona bifocală) 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL 
(Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi Conrad Electronic SE (Klaus-
Conrad 1, D-92240 Hirschau, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea 
(inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin 
introducerea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil 
aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, este interzisă. 
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data 
tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau 
de design fără o înştiinţare prealabilă. 
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