
Zapnout (pravá strana kolébky)
přesvědčte se, že tlačítko reset je zapnuté
(v poloze nahoru směrem k USB) a stiskněte a 
podržte vypínač 2-3 sec.
Práce s lupou
Opřete lupu sPodržte lupu nad předlohou ve 
výšce 2-3 cm a čtěte. Čtěte v osvětleném 
prostředí - lupa nemá vlastní osvětlení.

Vypnout (pravá strana kolébky)
Stiskněte a podržte vypínač 2-3 sec. Když lupou 
nečtete, vypněte ji – šetříte tak baterie.
Jas
Stiskem tlačítka obraz zjasníte nebo ztmavíte.
Režim
Stisky tlačítka přepínáte mezi barevným a 
černobílým obrazem.
Zoom
Stisky tlačítka cyklicky přepínáte velikost zvět-
šení 4x, 6x, 8x, 11x a zpět 4x.
Momentka (levá strana kolébky)
Stiskem obraz zmrazíte a pohodlně prohlédnete. 
Dalším stiskem se vrátíte do živého obrazu.

Zapnout (pravá strana kolébky)
přesvědčte se, že tlačítko reset je zapnuté
(v poloze nahoru směrem k USB) a stiskněte a 
podržte vypínač 2-3 sec.
Práce s lupou
Podržte lupu nad předlohou ve výšce 2-3 cm a 
čtěte. Čtěte v osvětleném prostředí - lupa nemá 
vlastní osvětlení.

Vypnout (pravá strana kolébky)
Stiskněte a podržte vypínač 2-3 sec. Když lupou 
nečtete, vypněte ji – šetříte tak baterie.
Jas
Stiskem tlačítka obraz zjasníte nebo ztmavíte.
Barvy
Stisky tlačítka přepínáte mezi barevným a 
černobílým obrazem.
Zoom
Stisky tlačítka cyklicky přepínáte velikost zvět-
šení 4x, 6x, 8x, 11x a zpět 4x.
Momentka (levá strana kolébky)
Stiskem obraz zmrazíte a pohodlně prohlédnete. 
Dalším stiskem se vrátíte do živého obrazu.
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Reset
Potřebujete-li obnovit tovární nastavení, posuňte 
tlačítkem dolů a zpátky nahoru.
Nabíjení
Připojte dodávaný kabel USB na jedné straně do 
nabíjení (USB) v lupě a druhým koncem do 
počítačového portu USB nebo do dodávaného 
síťového adaptéru s výstupem USB. Při nabíjení 
se lupa sama zapne – nevypínejte ji, jinak se 
baterie nenabijí. Úplná doba nabíjení 3 hodiny.
Prohlášení o shodě
Zařízení nese značku shody CE; vyhovuje normě 
EN 60601-1-4. 

Distribuce a servis v ČR
Spektra v.d.n., Zátišská 1914/1, Praha 4
Tel. 241 774 674-5, GSM 731 522 864
info@spektra.eu, www.spektra.eu

Výrobce: Bierley.com Ltd, Velká Británie

Těšte se z práce s lupou a povězte 
o přístroji svým známým.

Dbejte na bezpečnost
Nevystavujte přístroj nadměrnému teplu nebo 
přímému slunečnímu světlu.
Přístroj neupusťte a ani jinak jej mechanicky 
nepoškoďte.
Přístroj neotvírejte ani neodstraňujte žádné jeho 
části. Opravu svěřte pověřenému servisu. 
Nevystavujte přístroj vlhkosti, působení 
chemikálií či jiných tekutin.
Přístroj opatrně čistěte navlhčenou měkkou 
utěrkou a pouze zevně čístícími nebo mycími 
přípravky můžete přístroj nebo optiku poškodit.
Před čištěním přístroj vždy vypněte a odpojte od 
sítě.
Nepracujte s lupou v blízkosti nedostatečně 
odstíněných elektrických zařízení.
Používejte jen dodávaný síťový adaptér.

Pokud byste se při práci s lupou neřídíli tímto 
návodem, mohli byste přístroj poškodit a ztratit 
nárok na záruční opravu.

Reset
Potřebujete-li obnovit tovární nastavení, posuňte 
tlačítkem dolů a zpátky nahoru.
Nabíjení
Připojte dodávaný kabel USB na jedné straně do 
nabíjení (USB) v lupě a druhým koncem do 
počítačového portu USB nebo do dodávaného 
síťového adaptéru s výstupem USB. Při nabíjení 
se lupa sama zapne – nevypínejte ji, jinak se 
baterie nenabijí. Úplná doba nabíjení 3 hodiny.
Prohlášení o shodě
Zařízení nese značku shody CE; vyhovuje normě 
EN 60601-1-4. 

Distribuce a servis v ČR
Spektra v.d.n., Zátišská 915/1, Praha 4
Tel. 241 774 674-5, GSM 731 522 864
info@spektra.eu, www.spektra.eu

Výrobce: Bierley.com Ltd, Velká Británie

Těšte se z práce s lupou a povězte 
o přístroji svým známým.

Dbejte na bezpečnost
Nevystavujte přístroj nadměrnému teplu nebo 
přímému slunečnímu světlu.
Přístroj neupusťte a ani jinak jej mechanicky 
nepoškoďte.
Přístroj neotvírejte ani neodstraňujte žádné jeho 
části. Opravu svěřte pověřenému servisu. 
Nevystavujte přístroj vlhkosti, působení 
chemikálií či jiných tekutin.
Přístroj opatrně čistěte navlhčenou měkkou 
utěrkou a pouze zevně čístícími nebo mycími 
přípravky můžete přístroj nebo optiku poškodit.
Před čištěním přístroj vždy vypněte a odpojte od 
sítě.
Nepracujte s lupou v blízkosti nedostatečně 
odstíněných elektrických zařízení.
Používejte jen dodávaný síťový adaptér.

Pokud byste se při práci s lupou neřídíli tímto 
návodem, mohli byste přístroj poškodit a ztratit 
nárok na záruční opravu.


