
EP541/ TZM-1008   « 6 IN 1 » GECOMBINEERDE 3 LED, VERGROOT GLAS EN  MICROSCOOP  
 
A PRODUCT OMSCHRIJVING 

Fig 1 – Voor aanzicht 

 

 Fig 2 – Achter aanzicht 

 

1. Wiel om microscoop focus aan te 
passen 
 
2. Microscoop X20 
 
3. AAN/UIT knop voor de LED's en UV 
 
4. Vergroot  glas X8  
 
5. Vergroot glas X 3 

 6.  3 LED verlichtingen 
 
7. Batterij compartiment 
 
8. LED om de vergrotingen op te lichten 
 
9.  UV licht 
 

 

 

B HOE DE « 6 IN 1 » GECOMBINEERDE LED, VERGROOT GLAS EN 
MICROSCOOP TE GEBRUIKEN ? 

     
1. Druk eenmaal op de knop om de 3 LED verlichtingen aan te zetten. 

2. Druk een tweede maal op de knop: de 3 LED's gaan uit terwijl de LED van het vergroot 
glas aan gaan. 

3. Druk een derde maal op de knop: de LED's van het vergroot glas gaan uit terwijl het UV 
licht aan gaat. 

4. Druk een vierde maal op de knop: Het UV licht gaat uit terwijl de LED van de 
microscoop aan gaat.  

5. Druk een vijfde maal op de knop: De microscoop gaat uit. 
 

C HOE DE BATTERIJEN VERVANGEN? 
 

Vereist: 3 batterijen van het type AG10 (elk van 1,5V - batterijen meegeleverd) 
 

1. Verwijder het deksel van het batterijvak (7). 
 
2. Neem de gebruikte batterijen uit en plaats er 3 

nieuwe. Let hierbij op de polariteit (zie figuur3).  
 

 
Fig.3 

    
D WAARSCHUWING 
 

� NIET rechtstreeks in de ogen schijnen. 

� Het product NIET uit elkaar nemen. 

� NIET onderdompelen in water of een andere vloeistof. 

� Buiten het bereik van kinderen houden.  

 



E BEWARING 
 

�  Bewaar de “6 in 1” gecombineerde 3 LED, vergroot glas en microscoop op een droge, 
goed geventileerde plaats bij een lage temperatuur. 

 
 

 

F WAARSCHUWING BETREFFENDE DE BATTERIJEN: 
 

� Combineer geen alkaline batterijen met gewone baterijen (koolstof-zink) of oplaadbare 
baterijen (nikkel hydride). 

� Combineer geen nieuwe met gebruikte batterijen. 

� Probeer geen batterijen op te laden die niet oplaadbaar zijn. 

� Haal indien mogelijk oplaadbare batterijen uit het aparaat alvorens ze op te laden. 

� Oplaadbare batterijen moeten altijd worden opgeladen onder toezicht van een 
volwassene. 

� Verwijder de lege batterijen. 

� Zorg er voor dat er geen kortsluiting ontstaat bij voedingspunten. 

� Gebruik altijd de aanbevolen baterijen of batterijen van een overeenkomend type. 

� Respecteer de polariteit van de batterijen.  
 
LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval. Uw gemeente heeft een 

speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar 

zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische 

producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zij voor het milieu 

of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycleerd. 
Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten 

worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorgekruiste container op wielen. 
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