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1. Úvod 

Blahopřejeme vám k výběru lupy Compact+ HD!  
 
Tato jedinečná kamerová lupa společnosti Optelec vám umožní zvětšovat a 
prohlížet si tištěný text i obrázky ve vysokém rozlišení v barevném fotorežimu 
nebo v jednom z režimů s vysokým kontrastem.  
 
Compact+ HD lze díky jeho víceúčelovému designu a integrované rukojeti 
používat ke čtení, prohlížení obrázků, cenovek, displejů a mnoha dalších věcí a 
to jak doma, tak na cestách. 
 
Pokud budete mít k práci s touto lupou jakékoli dotazy či náměty, kontaktujte, 
prosím, svého prodejce nebo společnost Optelec, na kterou jsou uvedeny 
kontaktní informace na konci této příručky. Velmi uvítáme vaši odezvu a 
doufáme, že se vám s lupou Compact+ HD bude dobře pracovat! 
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O příručce 
Ve společnosti Optelec neustále zlepšujeme naše produkty a jejich funkčnost. 
Proto je možné, že tato příručka není ta nejnovější. Aktuální verzi příručky si, 
prosím, stáhněte ze stránek www.optelec.com v části Support (v češtině 
z www.spektra.eu v části Ke stažení, pozn. překl.). 
 
Příručka vás seznámí s ovládáním a základními funkcemi lupy Compact+ HD.  
Než začnete zařízení používat, pečlivě si, prosím, příručku přečtěte. 

 
Součásti balení 
Balení lupy Compact+ HD obsahuje následující součásti: 
 

 Kamerovou lupu Compact+ HD 
 Ochranný obal 
 Napájecí adaptér 
 Hadřík na čištění displeje 
 Tuto uživatelskou příručku 

 
Pokud jakákoli součást balení chybí, kontaktujte, prosím, svého prodejce. 

 

http://www.optelec.com/
http://www.spektra.eu/
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2. Začínáme 

 
Na následujícím obrázku jsou zobrazeny hlavní součásti lupy Compact+ HD: 
 
 

 

1. Tlačítko pro zapnutí a 
vypnutí 

2. Tlačítko režimů 
3. Tlačítko momentky 
4. Tlačítko zvětšení: 

plus (+) 
5. Tlačítko zvětšení: 

minus (-) 
6. Rukojeť 
7. Kamera 
8. LED diody 
9. Zrcátko 

 
 
 
Compact+ HD máte před sebou správně položený, když displej míří vzhůru a 
oranžové tlačítko pro zapnutí / vypnutí je od něj nalevo. 
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Práce s lupou Compact+ HD s rukojetí nebo bez ní 
Compact+ HD je ideální pro rychlé prohlížení předmětů a dokumentů. Lupa má 
výklopnou rukojeť, díky které máte pocit, jako byste pracovali s běžnou 
skleněnou lupou. Rukojeť umístěnou na spodní straně zařízení prostě vyklopte 
ve směru hodinových ručiček, abyste ji uvolnili, a ona se zaklapne na správném 
místě. Tato výklopná rukojeť vám pomůže k co nejpohodlnějšímu čtení. 

 
Se sklopenou rukojetí můžete Compact+ HD používat 
k rychlému prohlížení dokumentů a předmětů. 
 
 
 
S vyklopenou rukojetí umístěte Compact+ HD na text nebo 
předmět, který chcete číst nebo prohlížet, a uchopte 
Compact+ HD za rukojeť, abyste jej mohli snadno 
přesouvat nad dokumentem či předmětem.  
 

Čištění zrcátka 
Pro optimální kvalitu obrazu doporučujeme udržovat zrcátko čisté. Špinavé 
zrcátko způsobuje rozmazaný obraz. K čištění zrcátka používejte přiložený 
čisticí hadřík či jiný měkký hadřík na čištění. 
 

Poznámka: K čištění zrcátka nepoužívejte vodu ani žádné čisticí prostředky. 
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3. Tlačítka 
 
Na lupě Compact+ HD najdete následující tlačítka: 
 
Režim 

 
 

Stisky tlačítka režimů vlevo od displeje cyklicky přepínáte 
režimy čtení. Podržíte-li tlačítko déle než 3 sekundy, 
vypnete osvětlení. 

 

Zvětšení 

 
 

Stisky tlačítek + a – vpravo od displeje zvětšujete nebo 
zmenšujete obraz. Současným stiskem obou tlačítek po 
dobu 1 sekundy zobrazíte nebo skryjete menu přístroje. 

 

Momentka 

 

Bílým tlačítkem momentky vpravo od displeje zmrazíte 
snímaný obraz, takže obraz z nepřístupného nebo 
vzdálenějšího místa si můžete dát před oči a pohodlně 
prohlédnout (přečíst). Obraz můžete uložit, když tlačítko 
stisknete po dobu 2 sekund.  
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Vypínač 

 

Stiskem oranžového tlačítka pro zapnutí a vypnutí vlevo 
od displeje po dobu 1 sekundy lupu zapnete nebo 
vypnete. 

  
Na zadní straně přístroje se nachází kamera a zrcátko. Vlevo a vpravo od 
kamery jsou umístěny dvě osvětlovací diody.  
 
 

Zapnutí a vypnutí 
Před prvním zapnutím přístroje je třeba Compact+ HD nabít. Jakmile je lupa 
nabitá, stiskněte na jednu sekundu oranžové tlačítko pro zapnutí a vypnutí, 
které je vlevo od displeje. Přístroj se spustí v režimu, ve kterém jste jej 
naposledy vypnuli. Compact+ HD vypnete, když znovu na jednu sekundu 
stisknete oranžové tlačítko. 
 
Po zapnutí lupy trvá přibližně tři sekundy, než se na displeji objeví obraz.  
 
 

Úprava zvětšení 
Velikost zvětšení měníte tlačítky + či – vpravo od displeje. Tlačítkem + 
zvětšujete, tlačítkem – zmenšujete. Rozsah zvětšení je 2,8 krát až 11 krát. 
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Výběr režimu zobrazení 
Stiskem tlačítka režimů vlevo od displeje můžete přepnout do jednoho 
z následujících režimů: 
 
Fotorežim: pro čtení barevného textu a prohlížení fotografií. 
Kontrastní negativ: pro čtení textu ve vysokém kontrastu – bílá na černé. 
Kontrastní pozitiv: pro čtení textu ve vysokém kontrastu – černá na bílé. 
Kontrastní barevná kombinace 1 – žlutá na modré. 
Kontrastní barevná kombinace 2 – žlutá na černé. 
 
Podržíte-li tlačítko režimů 3 sekundy, vypnete nebo zapnete osvětlení předlohy. 
Přepnutím do dalšího režimu se osvětlení automaticky znovu zapne. 
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Tlačítko momentky 
Tlačítkem momentky dočasně zmrazíte snímaný obraz: 

- Podržte Compact+ HD před textem či obrázkem, který chcete 
vyfotografovat. 

- Obraz na displeji zmrazte stiskem tlačítka momentky vpravo nahoře. 
- Nyní se můžete na obraz na displeji podívat pohodlně zblízka. 
- Stiskem tlačítka režimů můžete přepínat režimy zobrazení. 
- Tlačítky pro zvětšení napravo od displeje můžete ve třech krocích měnit 

velikost zobrazeného obrazu.  
- Když během prohlížení zmrazeného obrazu podržíte na 2 sekundy 

tlačítko momentky, tak obraz uložíte a vrátíte se k živému obrazu z 
kamery. Uložení obrazu bude potvrzeno krátkým pípnutím a indikátorem 
zobrazeným na displeji. V paměti lupy Compact+ HD je možné uložit 
maximálně 4 obrázky. Nový obrázek vždy nahradí nejstarší obrázek v 
paměti.  

- Opětovný stisk tlačítka momentky přepne lupu zpět na živý obraz z 
kamery. Potom můžete znovu zmrazit jiný obraz. 
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4. Nabíjení baterie 

 

Nabíjení lupy Compact+ HD 
V dodávce lupy Compact+ HD je nabíjecí adaptér se čtyřmi nástavci 
pro různé normy síťových zásuvek (verze EU, US, UK, AU). Vyberte 

nástavec určený pro vaše prostředí a připojte jej k adaptéru. 
 
Připojte napájecí kabel do konektoru pro vstup 5V ss (jack) na levé straně 
přístroje. Napájecí adaptér zapojte do síťové zásuvky. Oranžová kontrolka 
vedle vstupního napájecího konektoru při nabíjení trvale svítí. Když je lupa 
nabitá, začne kontrolka svítit zeleně. Když kontrolka bliká, znamená to problém 
při nabíjení. V takovém případě adaptér odpojte a zkuste jej připojit znovu. 
 
Nabíjení trvá asi 3,5 hodiny. Plně nabitý přístroj lze provozovat mimo 
síť v průměru 3 hodiny, záleží však na způsobu práce s lupou. K nabíjení 
používejte pouze dodávaný adaptér. 
 
Pokud se Compact+ HD nezapíná, ujistěte se, zda není vybitý. 
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Pohotovostní režim a automatické vypnutí 
Compact+ HD automaticky přechází do pohotovostního režimu, pokud po dobu 
2 minut nebylo stisknuto žádné tlačítko a nebyla detekována žádná změna 
obrazu. Stiskem jakéhokoli tlačítka lupu opět probudíte. Čtyři minuty po 
přechodu do pohotovostního režimu se Compact+ HD automaticky vypne. 
Stiskem oranžového tlačítka po levé straně lupu znovu zapnete. V menu lupy 
lze čas pro přechod do pohotovostního režimu a pro automatické vypnutí 
nastavit nebo tyto funkce úplně vypnout. Jak tyto volby měnit se dočtete 
v následující kapitole. 
 
 

Varování před nízkým stavem baterie 
Když je baterie nabitá na méně než 5% celkové 
kapacity, zobrazuje se každou minutu ikona 
prázdné baterie a ozve se pípnutí. Po takovém 
varování nabijte baterii co nejdříve. Při vybité baterii 
se lupa vypne.   

Pokud se Compact+ HD nezapíná, ujistěte se, zda není vybitý. 
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5. Menu lupy Compact+ HD 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lze upravovat jas displeje. 

Lze konfigurovat napájení a vypínání. 

Lze zapnout či vypnout zvukovou signalizaci. 

Lze nastavit barvy ve 4 kontrastních režimech čtení. 

Lze obnovit výchozí nastavení od výrobce. 

Lze prohlížet nebo mazat uložené obrázky. 

Zobrazí stav baterie a verzi firmwaru. 



Optelec Compact+ HD 
 

Uživatelská příručka                                                                                          15 

Vstup do menu 
 
Do menu vstoupíte současným stiskem tlačítek + a – po jednu 
sekundu.  
 
 
 

Pohyb v menu 
 

Mezi položkami menu se pohybujte tlačítky + a -. Tlačítkem 
režimů vlevo od displeje aktivujete aktuální položku nebo 
potvrdíte právě vybranou volbu. Pro změnu volby použijte 
tlačítka + a - . Tlačítkem momentky se v menu vrátíte zpět. 
 

 

Opuštění menu 
 
Menu opustíte současným stiskem tlačítek + a – po jednu sekundu.  
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Menu: Information (informace) 
 
Tato položka menu zobrazuje stav baterie a aktuální verzi firmwaru přístroje. 
V tomto menu se nedají provádět žádné změny. 
 

- Současným stiskem tlačítek + a – po dobu jedné sekundy otevřete 
menu. 

- V menu se pohybujte nahoru tlačítkem + a dolů tlačítkem -. Vyberte tak 
položku Information (informace) a aktivujte ji stiskem tlačítka režimů. 

- Menu opusťte současným stiskem tlačítek + a – po dobu jedné sekundy 
nebo se vraťte o úroveň výše tlačítkem momentky. 
 
 

Menu: Images (obrázky) 
 
Toto menu obsahuje dvě podmenu: 

- View: Prohlížení uložených obrázků. 
- Delete: Smazání uložených obrázků. 
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Podmenu View (prohlížení): 
Uložené obrázky si můžete prohlédnout takto:  
- Současným stiskem tlačítek + a – po dobu jedné sekundy 

otevřete menu. 
- V menu se pohybujte nahoru tlačítkem + a dolů tlačítkem -. 

Vyberte tak položku Images (obrázky) a aktivujte ji stiskem 
tlačítka režimů. 

- Pomocí tlačítek + a – pro pohyb po položkách vyberte položku View 
(prohlížet). Položku aktivujte stiskem tlačítka režimů. 

- Obrázek, který si chcete prohlédnout, vyberte pomocí tlačítka + pro přechod 
na další nebo tlačítka – pro přechod na předchozí obrázek. Vybraný obrázek 
zobrazte tlačítkem režimů.  

- Tlačítky + a – si nastavte zvětšení obrázku. Tlačítkem režimů můžete měnit 
barvy.  

- Tlačítkem momentky se vrátíte do živého obrazu z kamery. 
 
Podmenu Delete (smazání): 
Uložené obrázky můžete smazat takto: 
- Současným stiskem tlačítek + a – po dobu jedné sekundy 

otevřete menu. 
- V menu se pohybujte nahoru tlačítkem + a dolů tlačítkem -. 

Vyberte tak položku Images (obrázky) a aktivujte ji stiskem 
tlačítka režimů. 
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- Pomocí tlačítek + a – pro pohyb po položkách vyberte položku Delete 
(smazat). Položku aktivujte stiskem tlačítka režimů. 

- Obrázek, který chcete smazat, vyberte pomocí tlačítka + pro přechod na 
další nebo tlačítka – pro přechod na předchozí obrázek. Vybraný obrázek 
smažte tlačítkem režimů. 

- Menu opusťte současným stiskem tlačítek + a – po dobu jedné sekundy 
nebo se vraťte o úroveň výše tlačítkem momentky. 
 

 

Menu: Brightness (jas) 
 
Tato položka menu vám umožňuje upravovat jas displeje. 
 

- Současným stiskem tlačítek + a – po dobu jedné sekundy otevřete 
menu. 

- V menu se pohybujte nahoru tlačítkem + a dolů tlačítkem -. Vyberte tak 
položku Brightness (jas) a aktivujte ji stiskem tlačítka režimů. 

- Tlačítkem + jas zvyšujte, tlačítkem – jas snižujte. Můžete si tak vybrat 
z pěti úrovní jasu. Výchozí úroveň je 5. 

- Tlačítkem režimů potvrďte nastavení. 
- Menu opusťte současným stiskem tlačítek + a – po dobu jedné sekundy 

nebo se vraťte o úroveň výše tlačítkem momentky. 
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Menu: Power (napájení) 
 
Tato položka obsahuje dvě podmenu: Power off (vypínání) a Standby 
(pohotovostní režim). 
 
Podmenu Power off (vypínání) 

Zde můžete nastavit dobu, po které se Compact+ HD sám vypne. 
Ve výchozím nastavení to jsou 4 minuty. Tento čas se začíná 
počítat po výchozích dvou minutách nastavených pro přechod do 
pohotovostního režimu. Ve výchozím nastavení se tedy lupa 
vypne po 6 minutách nečinnosti. 
 

Čas do automatického vypnutí nastavíte takto: 
- Současným stiskem tlačítek + a – po dobu jedné sekundy otevřete 

menu. 
- V menu se pohybujte nahoru tlačítkem + a dolů tlačítkem -. Vyberte tak 

položku Power (napájení) a aktivujte ji stiskem tlačítka režimů. 
- Pomocí tlačítek + a – pro pohyb po položkách vyberte položku Power 

Off (vypínání). Položku aktivujte stiskem tlačítka režimů. 
- Nastavte čas do automatického vypnutí lupy pomocí tlačítka + pro 

zvýšení a – pro snížení času. Volbou hodnoty  DISABLED automatické 
vypínání zakážete. 
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- Stiskem tlačítka režimů nastavení potvrďte. 
- Menu opusťte současným stiskem tlačítek + a – po dobu jedné sekundy 

nebo se vraťte o úroveň výše tlačítkem momentky. 
 
Podmenu Standby (pohotovostní režim) 

Zde můžete nastavit dobu, po které Compact+ HD automaticky 
přejde do pohotovostního režimu, aby šetřil energii. Stiskem 
jakéhokoli tlačítka lupu z pohotovostního režimu probudíte. Ve 
výchozím stavu je čas do přechodu do úsporného režimu 
nastaven na 2 minuty. 
 

 
Čas do přechodu do úsporného režimu nastavíte takto: 

- Současným stiskem tlačítek + a – po dobu jedné sekundy otevřete 
menu. 

- V menu se pohybujte nahoru tlačítkem + a dolů tlačítkem -. Vyberte tak 
položku Power (napájení) a aktivujte ji stiskem tlačítka režimů. 

- Pomocí tlačítek + a – pro pohyb po položkách vyberte položku Standby 
(pohotovostní režim). Položku aktivujte stiskem tlačítka režimů. 

- Nastavte čas do automatického přechodu do pohotovostního režimu 
pomocí tlačítka + pro zvýšení a – pro snížení času. Volbou hodnoty  
DISABLED automatický pohotovostní režim zakážete. 

- Stiskem tlačítka režimů nastavení potvrďte. 
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- Menu opusťte současným stiskem tlačítek + a – po dobu jedné sekundy 
nebo se vraťte o úroveň výše tlačítkem momentky. 

 

 
Menu: Sound (zvuková signalizace) 
 
V tomto menu můžete zapnout či vypnout zvukovou odezvu lupy v podobě 
pípání různými tóny. Ve výchozím nastavení je zvuková signalizace zapnutá. 
 

- Současným stiskem tlačítek + a – po dobu jedné sekundy otevřete 
menu. 

- V menu se pohybujte nahoru tlačítkem + a dolů tlačítkem -. Vyberte tak 
položku Sound (zvuková signalizace) a aktivujte ji stiskem tlačítka 
režimů. 

- Zvuky zapnete, když tlačítky + a – vyberete hodnotu ON. Když vyberete 
hodnotu OFF, zvuky vypnete. 

- Stiskem tlačítka režimů nastavení potvrďte. 
- Menu opusťte současným stiskem tlačítek + a – po dobu jedné sekundy 

nebo se vraťte o úroveň výše tlačítkem momentky. 
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Menu: Color (barvy) 
 
Compact+ HD podporuje čtyři kontrastní režimy zobrazení. Pro každý z těchto 
režimů si můžete vybrat barvu popředí a pozadí. Tři z těchto režimů můžete 
znepřístupnit, pokud potřebujete jen jeden kontrastní režim.  
 

- Současným stiskem tlačítek + a – po dobu jedné sekundy otevřete 
menu. 

- V menu se pohybujte nahoru tlačítkem + a dolů tlačítkem -. Vyberte tak 
položku Color (barvy) a aktivujte ji stiskem tlačítka režimů. 

- V podmenu se pohybujte nahoru tlačítkem + a dolů tlačítkem -. Vyberte 
tak požadovaný kontrastní režim a volbu potvrďte stiskem tlačítka 
režimů. 

- V seznamu barevných kombinací se pohybujte nahoru tlačítkem + a dolů 
tlačítkem -. Vyberte si tak nové barvy popředí a pozadí a volbu potvrďte 
stiskem tlačítka režimů. 

- Když pro položky 2, 3 a 4 zvolíte hodnotu DISABLED a potvrdíte ji 
tlačítkem režimů, budou tyto kontrastní režimy znepřístupněny. 

- Menu opusťte současným stiskem tlačítek + a – po dobu jedné sekundy 
nebo se vraťte o úroveň výše tlačítkem momentky. 
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Menu: Reset (obnova výchozího nastavení) 
 
Nastavení lupy Compact+ HD je možné obnovit do výchozího výrobního 
nastavení. Jakékoli úpravy v nastavení se obnoví do výchozího stavu. 
 

- Současným stiskem tlačítek + a – po dobu jedné sekundy otevřete 
menu. 

- V menu se pohybujte nahoru tlačítkem + a dolů tlačítkem -. Vyberte tak 
položku Reset (obnovit výchozí nastavení) a aktivujte ji stiskem tlačítka 
režimů. 

- Pro návrat k výchozímu nastavení vyberte pomocí tlačítek + a – hodnotu 
YES. Pokud vyberete položku NO, zůstanou všechna nastavení beze 
změny.  

- Stiskem tlačítka režimů volbu potvrďte. 
- Menu opusťte současným stiskem tlačítek + a – po dobu jedné sekundy 

nebo se vraťte o úroveň výše tlačítkem momentky. 
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Dodatek A: Bezpečnostní pokyny 

 Nevystavujte přístroj nadměrnému teplu nebo přímému slunečnímu světlu, 
riskujete poškození či vznícení. 

 Neodnímejte žádné části lupy Compact+ HD. Opravu svěřte místnímu 
servisu pověřenému společností Optelec. 

 Abyste předešli nebezpečí poškození elektřinou, nevystavujte Compact+ HD 
tekutinám a chemikáliím. 

 S lupou zacházejte opatrně. Hrubé zacházení může poškodit vnitřní 
součásti. 

 Compact+ HD nepoužívejte v blízkosti nedostatečně odstíněných 
zdravotnických přístrojů. 

 Nepokoušejte se otevírat prostor pro baterii a baterii vyndávat. 
 V případě potřeby svěřte opravu svému prodejci. Přístroj nerozebírejte, 

protože byste tak přišli o záruku.  
 Před čištěním lupu vždy nejprve odpojte. Přístroj čistěte opatrně, měkkou 

utěrkou a pouze zevně – čistícími přípravky a hadrem s hrubým povrchem 
můžete lupu poškodit. 

Pokud při práci s lupou nebudete dodržovat pokyny této příručky, můžete ztratit 
nárok na záruční opravu. 
Pozor: Nepoužívejte jiné příslušenství než dodávané výrobcem. Jinak můžete 
přístroj poškodit nebo zvýšit jeho vyzařování. 
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Dodatek B: Technické údaje 

Zvětšení 3 – 10 krát 
Režimy prohlížení Barevný fotorežim, kontrastní negativ (bílá na černé) a 

pozitiv (černá na bílé), 2 kontrastní barevné kombinace 
Displej 11 cm (4,3”) TFT; rozlišení 480 x 272 
Kontrastní poměr; jas 500:1; průměrně 550 cd/m2 
Rozměry; hmotnost 130 x 80 x 33 mm; 252 gramů 
Li-ion baterie  Dobíjecí; 3,7V 1400mAh; asi 3 hodiny nabíjení 

Provozní doba - průměrně 3 hodiny nepřetržité práce 
Síťový adaptér 100-240V, 50-60Hz, 0,3A; výstup ss 5V / 1,5A 
 
Provozní podmínky 
Teplota  10°C až 35°C 
Vlhkost  < 70%, bez kondenzace 
Nadmořská výška do 3000 m 
Tlak   700 – 1060 hPa 
 
Skladovací a přepravní podmínky 

Teplota  0°C až 40°C 

Vlhkost  < 95%, bez kondenzace 
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Dodatek C: Prohlášení o shodě 

RoHS 
Tento výrobek vyhovuje direktivě 2011/65/EU (RoHS-II) a jejím dodatkům. 
 
CE 
Výrobky označené značkou shody CE vyhovují direktivě EMC (2004/108/EC) a 
direktivě pro nízkonapěťová zařízení (2006/95/EC) vydanými komisí EU.  
 
Výrobek tedy splňuje tyto standardy: 

EMC: EN 50081-1, EN 55022, EN 55024 
FCC: FCC part 15 Class B 
C-Tick: CISPR 22 
Safety: UL 60950-1 
 
Varování: Přístroj musí být instalovaný ve shodě s předpisy EMC 
(elektromagnetická kompatibilita). Při použití jiných propojovacích kabelů nebo 
příslušenství než dodaných výrobcem může vést k vyššímu 
elektromagnetickému vyzařování.  

 
Toto zařízení je nositelem značky shody CE a FCC. 
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Dodatek D: Záruční podmínky 

Na výrobek poskytuje dodavatel záruku 24 měsíců ode dne prodeje a záruka se 
vztahuje na všechny vady, které vznikly následkem vadného materiálu, chybné 
montáže či opracováním. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným 
zacházením nebo z jiného důvodu než uvedeného. Zásah do výrobku jinou 
osobou než pověřeným servisem zbavuje dodavatele ručebního závazku za 
záruku. Odstranění uznané závady v záruční době provede na své náklady 
dodavatel, dopravní náklady do servisu a ze servisu hradí uživatel. Výrobce si 
vyhrazuje právo vadnou část opravit nebo nahradit podobným nebo lepším 
výrobkem. 
Optelec ani jeho distributor nejsou odpovědní za nepřímé nebo následné škody. 
Nároky uživatele jsou omezeny jen na náhradu dílů výrobku. Tato záruka platí 
jen při servisu v zemi, kde byl přístroj zakoupený, a jen pokud není porušené 
zapečetění výrobku nebo jeho dílů. Při požadavku na opravu mimo tyto 
podmínky nebo po záruční době se prosím obraťte na svého prodejce. 
Výrobce Optelec nepřebírá žádnou odpovědnost, pokud je přístroj používán v 
rozporu s touto příručkou.  

Pozn.: Akumulátorové baterie mají omezenou záruční dobu 6 měsíců a jejich 
životnost závisí na způsobu práce s přístrojem a na kvalitě péče o baterie. 
Opotřebené baterie odkládejte na určené místo. 
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Podpora a servis 
 
Potřebujete-li poradit, jak lupu instalovat nebo jak s lupou zacházet, obraťte se 
prosím na distributora nebo na svého prodejce. 
 
Distribuce a autorizovaný servis: 

Spektra v.d.n., Zátišská 1914/1, 143 00 Praha 4 - Modřany 
Tel.: 241763416, 241774675; e-mail: info@spektra.eu 
Internet: www.spektra.eu 
 
Dovozce tohoto přístroje Spektra v.d.n. plní povinnost zpětného 
odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a 
elektroodpadu členstvím v REMA systému s osvědčením 
č. 0508130212 (www.remasystem.cz). 
 
Výrobní číslo přístroje:  
 

mailto:info@spektra.eu
http://www.spektra.eu/
http://www.remasystem.cz/

