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Lupă cu iluminare prin led, 
Powelux, 5x, 8000 k 
Cod: 824169 
 

RO      Manual de utilizare 
 
 
Acest articol este un produs de calitate marca Eschenbach ce a fost 
fabricat în Germania folosind cele mai moderne procedee de 
fabricație. Un produs de marcă made in Germany. Vă felicităm 
pentru această achiziție. 
Lupa este realizată din material PXM incasabil acoperit cu un strat 
dur cera-tec. Rezistența la zgârieturi reprezintă un criteriu decisiv 
pentru calitatea și durata de utilizare a lupei.  
 

Instrucțiuni de siguranță    
 Pericol de orbire și de accidentare! Nu priviți niciodată spre 

soare sau altă sursă puternică de lumină folosind aparate 
optice! Nu priviți direct spre sursa de lumină.  

 Pericol de incendiu! În caz de manevrare sau depozitare 
necorespunzătoare lentilele din aparatele optice pot duce 
la daune considerabile datorită efectului de concentrare al 
luminii ce poate cauza un incendiu. De aceea aveți grijă să 
nu lăsați niciodată lentilele optice în soare fără a fi 
acoperite! 

 Feriți lupa cu iluminare de lovituri sau șocuri, umiditate și 
căldură excesivă! Nu așezați niciodată lupa cu iluminare pe 
un calorifer sau în soare. 

 Instruiți și alte persoane și mai ales copiii referitor la aceste 
posibile pericole! 

 

 
 
Părțile componente ale aparatului 

1 Lentilă 
2 Comutator iluminare 
3 Compartiment baterii 
4 Capac compartiment baterii  

 
 

Punerea în funcțiune 
1. Scoateți aparatul din ambalaj. 
2. Deschideți compartimentul baterii (3) din partea 

posterioară a aparatului. Pentru a face acest lucru 
apăsați pe suprafața cu două coloane mici și culisați 
capacul compartimentului baterii (4) pentru a-l 
demonta de pe aparat.  

3. Instalați în compartimentul baterii (3) 3 baterii de 1,5 V 
tip AA.  

4. Reînchideți compartimentul baterii (3).  
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Utilizare powerlux 
1. Mișcați powerlux cu lentila (1) peste textul care trebuie să fie afișat mărit.  
2. Pentru iluminarea uniformă a obiectului analizat powerlux posedă două leduri SMD de mare putere. Pentru a porni 

iluminarea led integrată apăsați tasta 2. Iluminarea se oprește automat după cca. 30 de minute. Dacă doriți să folosiți 
funcția iluminare o perioadă mai lungă de timp apăsați din nou tasta 2 pentru a reactiva iluminarea.  

3. Iluminarea se oprește automat după cca. 30 de minute. În acest sens se evită descărcarea timpurie a bateriilor în 
condițiile în care uitați să opriți funcția powerlux. Dacă folosiți funcția powerlux mai puțin de 30 de minute opriți 
iluminarea apăsând tasta 2.  

 

Instrucțiuni privind întreținerea aparatului 
Curățați carcasa folosind o cârpă umedă. Curățați lentila (1) folosind o cârpă moale și care nu lasă scame (de ex. o lavetă pentru 
curățarea ochelarilor). Dacă murdăria este persistentă (de ex. amprente digitale) curățați lentila cu atenție folosind o cârpă 
umedă.  
Nu folosiți soluții pe bază de săpun, soluții care conțin agenți de dedurizare, solvenți pe bază de alcool sau soluții de curățare 
abrazive! În caz contrar lentila se poate distruge.  
 

Date tehnice 
 Sistemul optic 

 Putere de refracție: 20 dpt 

 Factor de mărire: 5x 

 Diametru: 58 mm 
 Iluminare: 

 Iluminare: cca. 4000 lx 

 Temperatură de culoare:   158620: cca. 3000 K, alb-cald 
1586201: cca. 8000 K, alb-rece  

 Led: clasa 1 EN 60825-1:2002 
 

 

Eliminarea deșeurilor 
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 laolaltă cu gunoiul menajer.  

 
Consumatorul final este obligat prin lege (Legea nr. 426/2001 privind regimul deşeurilor) să returneze bateriile şi bateriile 
reîncărcabile uzate. Aruncarea lor împreună cu deşeurile menajere este interzisă! 
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! 
   
 
 
 

 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi Eschenbach Optik GmbH (Schopenhauer-
straße 10, D-90409 Nürnberg, 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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