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SwissLEDmicro – uživatelská příručka 

 

 
                          

 

Děkujeme Vám za zakoupení přenosného čelního světla k lupovým brýlím. Tato čelní lampa 

je založena na zdroji světla LED a je určena pouze k osvětlování pracovního prostoru. Lampa 

je vybavena klipem pro jednoduchou montáž na Vaše brýle SwissLoupes.  Zařízení může být 

používáno pouze v souladu s instrukcemi obsaženými v tomto návodu.  

 

 

VAROVÁNÍ:  Nikdy se nedívejte přímo do zdroje světla 
 
 

Základní charakteristika 
1. Zařízení je vybaveno vestavěnými bateriemi, umožňujícími při plném nabití 

práci bez napájecího zdroje 
2. Intenzitu světla je možné regulovat pomocí tlačítek „+“ a „-“ v šesti stupních 

indikovaných třemi LED diodami.  
3. Konektor světelného zdroje připojte do výstupní zdířky umístěné na horní 

straně bateriového adapteru. Po zapnutí nabíhá světelný zdroj na maximální 
intenzitu. 

4. Pokud intenzita světla neodpovídá požadované úrovni, je potřeba dobít interní 
baterii. Pro nabíjení připojte síťový adapter do příslušné zdířky na boční straně 
bateriového adapteru. Během nabíjení svítí kontrolka LED červeně, po úplném 
nabití zeleně. Předpokládaná životnost interní lithium-polymerové baterie je 
přibližně 500 nabíjecích cyklů. 
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První použití baterie 
Interní baterie je nabita výrobcem. Pro zajištění maximální kapacity doporučujeme 
její úplné vybití následované nabíjením v délce trvání 12 až 16 hod. (i přes indikaci 
nabití zelenou kontrolkou). Tento cyklus doporučujeme opakovat ze začátku 
používání 3x. Poté je možno dobíjet dle aktuální potřeby uživatele. 

 
Montáž a demontáž světla (viz úvodní foto) 

1. Nasaďte bílý držák světla na čirý štít lupových brýlí (uprostřed je aretační 
otvor, do kterého držák světla zapadne) 

2. Upevněte držák kabelu k postranní části štítu 
3. Volnou část kabelu si připevněte „krokodýlkem“ k pracovnímu oděvu 
4. Bateriový adapter umístěte na opasek nebo v postranní kapse oděvu 

(nedávejte prosím do stejné kapsy jakékoliv ostré předměty jako klíče, kapesní 
nůž apod.) 

5. Při odpojování kabelu prosím nikdy netahejte přímo za kabel ale pouze za 
konektor.  

 

Nasazení a sejmutí žlutého filtru 
1. Vyjměte filtr z ochranného obalu 

2. Umístěte filtr před světelný zdroj tak, aby se jeden ze dvou magnetů 
dostatečně přichytil ke kovovému kroužku umístěnému kolem světla 

3. Sejmutí filtru proveďte jeho oddálením od světla 
 
 

Čištění kompletu SandyGrendel SwissLEDmicro  
1. Mějte prosím na paměti, že se jedná o jemné optoelektronické zařízení 
2. Čištění kabelu a plastových částí provádějte pouze vlhkým hadříkem 

(navlhčeným ve vodě nebo alkoholu) 
3. Optiku čistěte stlačeným vzduchem 
4. Barevný magnetický filtr čistěte pouze ve vodě navlhčeným hadříkem (použití 

alkoholu nebo jiných chemikálií může způsobit jeho zničení)  
 
 
Záruční podmínky 
Výrobce zajišťuje záruku na výrobní vady v trvání 24 měsíců od data pořízení 
(záruka na baterii je 12 měsíců). Záruka se nevztahuje na jakékoliv poškození 
zaviněné uživatelem nebo nesprávným použitím. 
 
 
Varování 
Vyhněte se přímému svícení do očí pacienta. 
Mějte na paměti, že světelný paprsek může částečně vytvrzovat kompozitní 
materiály. V těchto případech použijte nasazený magnetický filtr. 

• Konektor světelného zdroje připojujte pouze do příslušné zásuvky bateriového 
adapteru (horní strana).  

• Nepoužívejte síťový adaptér, pokud je jakkoliv poškozen. 

• Síťový adaptér obsahuje nebezpečné napětí, nerozebírejte jej ani 
neodstraňujte jeho kryt. 

• Nepoužívejte zařízení v blízkosti jakýchkoliv hořlavých materiálů. 
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Upozornění 

Dbejte prosím následujících pokynů, aby se zabránilo vytečení baterií, jejich přehřátí nebo 

explozi: 

• Bateriový adapter může být nabíjen pouze síťovým adapterem, který je součástí 

dodávky zařízení 

• Nevystavujte baterie vysoké teplotě, otevřenému ohni ani vlhkosti 

• Nenechávejte trvale připojen síťový adapter 

• Nepokoušejte se demontovat, upravovat nebo pájet interní baterie 

• Nezkratujte výstup baterií a nenechávejte bat. adapter společně s ostrými kovovými 

předměty, které rovněž mohou způsobit zkrat  

• Zařízení není určeno pro venkovní prostory 

 

V případě technických problémů kontaktujte prosím dodavatele. 
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