
 

Opvouwbaar Vergrootglas 

                            Handleiding  

                         Art. No.:1100047 

 

 
  

Belangrijke gegevens: 

 Vergroting: 2x 

 Lichten: 5 LED, 2 niveaus 

 Focuslengte: 250mm 

 Batterij: 3 “AAA” (Niet inbegrepen) 

 Lensgrootte: 108x63mm 

 

Werking: 

 Light verandering modus: Druk eenmaal op de LED schakelaar om de LED "zacht licht" in te 

schakelen, druk opnieuw om naar "sterk licht" te schakelen, druk een derde keer op de schakelaar 

om de verlichting uit te schakelen. 

 Batterij vervangen: druk op het batterijklepje en schuif het terug om het batterijvak te openen. 

Verwijder de oude batterij en plaats drie nieuwe 1,5 V AAA-batterijen volgens de positieve en 
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negatieve tekens aan de onderkant van het batterijvak. Druk vervolgens het batterijklepje terug en 

sluit het. 

 

Batterijvak openen            Plaats 3 "AAA" 1,5 V batterijen         Sluit het batterijvak  

 

NOTITIES: 

 

 Plaats het vergrootglas niet in direct zonlicht om geen brand te veroorzaken. 

 Gebruik het vergrootglas niet om de zon te observeren, om uw ogen niet te verbranden. 

 Maak de lens met een zachte doek of spiegelpapier schoon. 

 Lenzen kunnen ook worden gereinigd met een kleine hoeveelheid afwasmiddel en een natte doek en 

vervolgens met een schone natte doek. 

 Gebruik geen alcohol, benzine en andere chemische vloeistoffen om de lens en de behuizing schoon 

te maken. 

 

 

AFVALVERWIJDERING:  

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar 

milieuvriendelijk afvoeren.  

 

Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, 

eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot 

voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij 

de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering. 

  

Eurotops Versand GmbH    

Elisabeth-Selbert-Straße 3 

40764 Langenfeld, Duitsland 

 

Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen:  

026 37 36 333 of info@eurotops.nl 

 

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw 

factuur. 
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