
  

Brugsvejledning til 

Justerbar standlup med LED-lys 

Seniorshop ApS · Søborg Hovedgade 44 · 2860 Søborg · Tlf. 39 43 05 50 · www.seniorshop.dk · butik@seniorshop.dk 



Generel brug 
Stil Deres standlup oven på det 

læsestof, billeder etc. De ønsker 

at se på. Hold om den sorte del 

af luppen med den ene hånd, 

mens De bruger den anden hånd 

til at dreje på den sølvblanke 

krans øverst på luppen. 

• Når De drejer den 

sølvblanke krans mod uret, 

bliver det De ser gennem 

luppen større. 

• Når De drejer den sølvblanke 

krans med uret, bliver det De 

ser gennem luppen mindre. 

Afhængig af indstillingen af den 

sølvblanke krans giver luppen en 

forstørrelse fra 5 til 6½ gange. 

Lyset tændes automatisk, når 

kransen drejes mod uret (og 

forstørrelsen øges). For at slukke 

lyset, skal De dreje kransen så langt med uret som den kan. 

  

Drej den sølvblanke krans… 

mod uret for at 

forøge forstør-

relsen 

med uret for at 

forøge forstør-

relsen 

Drej kransen så langt 

med uret som den kan 

gå, for at slukke lyset 

i luppen 



Til- og fravælge det indbyggede lys 
Hvis De benytter luppen et 

sted hvor der i forvejen er 

rigeligt lys til at se ved, kan 

luppens indbyggede lys slås 

fra, selv om De drejer 

kransen mod uret for at op-

nå kraftigere forstørrelse: 

dette bidrager til at spare på 

batterierne i luppen. 

Vend 

luppen så den sølvfarvede krans vender væk fra 

Dem selv: På undersiden finder De batterirum-

met, tre miniature-LED-lamper, samt en kontakt 

– se illustrationen til højre. 

Når De holder luppen sådan at batterirummet 

ses nederst, kan De finde en kontakt ude mod 

højre: Skubbes denne kontakt nedad (mod 

”OFF”), forbliver det indbyggede lys slukket, 

uanset hvordan De indstiller luppen ved at dreje på den sølvfarvede 

krans. 

Skubbes kontakten opad (mod ”ON”), er luppen indstillet til at 

tænde det indbyggede lys automatisk, når De drejer den 

sølvfarvede krans mod uret.  

Batterirum LED-lys 

Kontakt 

til til- og 

fravalg 

af belys-

ning 



Batteriskift 
Når det indbyggede lys ikke længere 

tændes (selv om lyset er valgt til som 

beskrevet ovenfor), skal batterierne 

skiftes. Luppen bruger to batterier af 

typen CR2016L. 

For at åbne batterirummet, skal De trykke 

tommelfingeren mod rillerne på 

batterirummets låg, og trække det et par millimeter mod Dem selv 

– se illustrationen til højre. Slip dernæst låget, som nu vipper op af 

sig selv. 

Bemærk at de to batterier ligger oven på 

hinanden, med den flade side opad, og 

den lidt afrundede side nedad – det er 

vigtigt at de nye batterier isættes på 

samme måde. 

Tag de brugte batterier ud, og læg to nye 

batterier oven på hinanden. Vær sikker på 

at den flade side på begge batterier vender opad. 

Sæt de nye batterier ind i batterirummet, og vip låget ned over 

batterierne. Tryk tommelfingeren mod rillerne på oversiden af 

batterirummets låg, og skub det fremad – der høres et svagt ”klik” 

når det sidder som det skal. 


