
Údržba acrylátových lup s LED diodou:  
Používejte měkkou, lehce navlhčenou látku k odstranění prachu či 

otisku prstů. Pokud je čočka příliš špinavá, použijte mýdlovou vodu. 

Nakonec opláchněte čistou vodou a osušte. Dbejte, aby voda 

nezatekla do prostoru s bateriemi. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE čističe 

obsahující alkohol, ředidla a jiná rozpouštědla – ta mohou poškodit 

čočku lupy trvale. Vyměnitelné baterie (3xRL 44) jsou dodávány již 

v lupě.  

Nenechávejte ležet na slunci – nebezpečí samovznícení !!!  
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