
Lupa Super Scope

Especifi cações:

• Aumento de 3,5x.
• Distância focal de 275mm.
• Peso: 85g.
• Medidas: 180 x 120 x 40mm.
• Medidas da caixa: 187 x 244 x 50mm.
• Diâmetro máximo da lente: 7mm.

• Material da lente: Cristal reforçado.
• Ajuste total e individual pelo feixe de velcro.
• Base de acrílico.
• Fechos de ajustes em couro.
• Tipo de Fixação.
• Cor: Cinza.

Precauções

• Manter o produto em local seco e limpo, com temperatura entre 10ºC e 40ºC;
• Manter o produto livre de pó e sujeira, deixando a lente protegida quando não estiver sendo utili-
zada;
• Não tocar nas lentes, pois as digitais são difíceis de serem limpas;
• Não derrube ou cause qualquer dano físico;
• Sempre segurar o produto pelas hastes e não pela lente;
• Nunca utilizar “Super Bonder”.

Higienização e Limpeza

• Não lavar;
• Utilizar sempre flanela seca para limpeza das lentes;
• Não esterilizar no ultrassom;
• Não utilizar produtos de limpeza;
• Não expor o produto em altas temperaturas.

Como utilizar

• Retirar cuidadosamente a lupa da embalagem, segurando-a pelas hastes laterais;
• Com a lupa apoiada, iniciar os ajustes das tiras superiores e laterais;
• Centralizar a peça acima da cabeça e finalizar os ajustes para que fique presa de modo a não se 
soltar facilmente;
• Com ambas as mãos, ajustar a lente a frente dos olhos, adequando o melhor posicionamento de 
visibilidade. Caso utilize óculos, esteja usando o mesmo para melhor adaptação;
• Fixar o olhar em um objeto fixo para adaptar-se ao seu campo de trabalho e distância focal.
• Parabéns, você está pronto para utilizar a Lupa Super Scope.



Garantia Legal

Este produto possui 90 (noventa) dias de garantia a partir da data de emissão da Nota Fiscal, de 
acordo com o que determina o código de defesa do consumidor. Observar as seguintes condições:

 • A garantia cobre todos os defeitos de fabricação, exceto o desgaste natural e danos por má 
utilização;
 • A garantia cobrirá a reposição  de peças defeituosas, garantindo o perfeito funcionamento 
da lupa sem que seja necessária a troca de toda a peça;
 • Leia atentamente o manual de instrução e utilização do mesmo, a utilização inadequada, a 
venda por terceiros, a manutenção por profissionais não autorizados, acarretará a perda imediata 
da garantia.
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