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Viktig information 

 

• Rikta aldrig tänd LED-ljuskälla direkt mot ögonen. 

• Lämna aldrig förstoringsglaset i direkt solljus. Detta kan 

medföra brandfara. Fäll alltid ned linsskyddet efter 

användandet. 

• Torka ofta av linsen med en mjuk trasa för att förhindra 

repor. 

• Använd inte starka rengöringsmedel när du rengör linsen. 

För att få bort t.ex. fingeravtryck, använd ett milt 

tvättmedel. 

• Använd inte armaturen i våtutrymmen. 

 

Paketets innehåll 

 

• Golvplatta, två sektioner av stången, sektion med 

strömbrytare samt lamphuvud på svanhals 

• Nätdel 

• Manual 

 

Montering av armaturen 

 

• Lägg bottenplattan på ett jämnt underlag 

• Skruv fast den undre sektionen medsols 

• Skruva fast den övre sektionen i den undre medsols 

• Montera lamphuvudet med svanhalsen på sektionen 

• Observera att sladden löper genom hela konstruktion 

 

 



Iris Hjälpmedel AB 
 

 
 

 
 Iris Hjälpmedel AB • Sandsborgsvägen 52 • 122 33  Enskede • Tel: 08 39 94 00 • www.irishjalpmedel.se    

 

Hantering 

 

• Anslut strömkabeln till nätdelen och anslut nätdelen till ett 

vägguttag. 

• Tryck in den cylinderformade strömbrytaren i ett par 

sekunder och lampan tänds. 

• Skifta färgtemperatur genom att trycka på strömbrytare. 

Ljustemperatur i tre lägen, varm vitt, kall vitt och dagsljus. 

• Genom att vrida på strömbrytaren kan ljusstyrkan höjas 

eller sänkas efter eget önskemål. 

• För att släcka belysningen hålls strömbrytare intryckt i ett 

par sekunder. 
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Produktdata 

 

• 800 lumen  

• 3 färgtemperaturer, 3000, 4500 samt 6000K 

• Förstoring 2X/3D 

• Linsstorlek 12,7 cm 

• Vikt 4,3 kg 

• Art nr 55665 

• CE-godkänd (MDD) 

 

Öka förstoringsgraden (tillbehör) 

 

Extra linser 4/6D med silikonram. Högkvalitativa linser i 

förstoring 4 respektive 6 dioptrier (3 är ungefär likvärdigt med 

1,75X). Linserna lägg ovanpå den ordinarie linsen och ”suger” 

fast. 

 

 

 

 

Art nr 55593 


