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Vigtigt! 
Denne vejledning indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed ved brug af produktet – læs dem venligst 

grundigt før produktet tages i brug. 

Opstilling og ibrugtagning 
Fjern al emballage før brug. Bemærk: Fjedrene i lampens arm er ganske stærke! Grib om armen med begge 

hænder for at undgå at De slår dem selv eller skader genstande i omgivelserne. 

Spænd det medfølgende bordbeslag solidt fast omkring en bordkant, og sikr Dem, at beslaget sidder godt fast 

før De sætter lampen i. Hvis det medfølgende beslag ikke passer til Deres bord, har vi forskellige alternative 

produkter til opstilling af Slimline-luplampen – mere herom på internet-adressen 

http://www.lysoglup.dk/product/slimline-led-luplampe-1334 

under ”Relaterede produkter”. 

Monter lampen i beslaget: Armen ender i en pal, nær der hvor ledningen er monteret, som passer ned i hullet 

på beslaget. 

Slut den medfølgende adapter til den korte ledning på lampen, og 

sæt adapteren i en stikkontakt. Herefter kan lampen tændes på 

kontakten på luplampens hoved – se illustrationen til højre. 

Lampehovedet stilles nemt i den optimale stilling; grib blot lam-

pehovedet, og flyt det til den position og vinkel der passer Dem 

bedst. For at gøre det nemmere at indstille lampen, kan De med 

fordel løsne den vingemøtrik, der sidder på højre side af lampe-

armen lige over hovedet. Stram denne møtrik igen, når lampen står i 

den foretrukne stilling. 

Undgå at vikle ledningen om armen eller beslaget, når De justerer 

lampen. Det frarådes desuden at kigge direkte på lampens LED-

lyskilder, da de er ganske stærke og nemt kan blænde. 

Brugsvejledning til 

Slimline luplampe 

Kontakt 
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Udskiftning af linsen 
Deres Slimline LED-luplampe leveres med to forskellige linser; med 1,75 og 

2,25 ganges forstørrelse (svarende til ”brillestyrker” på hhv. 3 og 5 

diopter). Dertil har Lys og lup ekstra linser med 3 og 4 ganges forstørrelse 

(hhv. 8 og 12 diopter), som sælges separat. 

For at udskifte linsen skal låseringen løsnes: Det gøres ved at gribe om 

begge sider af lampehovedet som vist her til højre, sætte tommelfingrene 

på to af de tre ”knubbede” områder på låseringen, og skubbe den rundt 

mod uret. 

Når låseringen er løsnet, kan linsen nemt tages op, eventuelt ved at 

skubbe den og ringen op fra undersiden af lampehovedet. Læg den nye 

linse i og sæt låseringen ovenpå linsen. Sørg for at ringen er helt ”i bund”, og drej derefter ringen med uret, til 

den ”griber fast”. Brug ikke lampen, med mindre ring og linse sidder behørigt fast! 

Vedligeholdelse og rengøring 
Vigtigt: Undgå direkte sollys i lampens linse! Solens stærke lys kan fokuseres i linsen, som derved fungerer 

som ”brændeglas”, der kan udløse en brand! 

Lampen kræver ikke særlig vedligeholdelse. Hvis den skulle blive kraftigt tilsmudset, anbefales en let fugtig klud 

med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke store mængder vand, da det vil kunne sive ind i lampen og udgøre en 

el-sikkerhedsmæssig risiko. 

Vigtigt: Lampen skal tages ud af stikkontakten, før De rengør den! 

Deres Slimline luplampe indeholder 36 LED-lyskilder (”lysdioder”), som holder i hele lampens levetid; De får 

således aldrig behov for at ”skifte pæren” i den. 

Flere gode løsninger fra Lys og lup 
 

Mobilux 

lup med indbygget lys 

EasyPocket 

Lommelup i kreditkort-

format, med indbygget lys 

Find tusindvis af løsninger på store som små synsproblemer på 

www.lysoglup.dk – eller scan koden her til højre: 

WellnessProtect-

brille, der højner 

kontrasten og 

begrænser blænding 

Spejle 

i utallige udformninger, med 

eller uden lys, og med alt fra 

1 til 18 ganges forstørrelse! 
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