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Ondanks dat de informatie in deze handleiding accuraat is op het moment 
van publicatie, behoudt Defport BV zich het recht voor om wijzigingen aan 
te brengen zonder verdere notificatie. Deze publicatie mag niet worden 
gekopieerd zonder schriftelijke toestemming vooraf van Defport BV. 

ALGEMENE BESCHRIJVING 
 
1) Gebruik de Forensische loep met scheerlicht in overeenstemming met 
deze   
    handleiding. 
2) Controleer de volledigheid van de set die in deze handleiding wordt   
    gespecificeerd 
3) Als de apparatuur is blootgesteld aan externe omstandigheden met een 
lage 
    omgevingstemperatuur, moet deze 2 uur op kamertemperatuur worden     
    gehouden voordat deze wordt gebruikt. 

Specificaties 

Lichtbronnen:  
-Wit licht  
-Wit zijlicht 
-Wit schuin licht 
-UV A 365 nm licht 
 
-Lens: Ø 24 mm, 10x vergroting 
-Afmetingen: H x L x B – 45 x 55 x 75 mm  

-Gewicht: 50 g  
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GEBRUIKERSHANDLEIDING  

• Neem aub de tijd om deze handleiding zorgvuldig te lezen voor een zo 
optimaal 
   mogelijk gebruik van de Forensische loep met scheerlicht 

 
• Wij raden u aan om alle informatie die is meegeleverd met uw Forensische 
loep met scheerlicht veilig op te bergen in het geval u het later nogmaals 
nodig heeft. Indien u materiaal kwijtraakt of verbruikt heeft kunt u dit 
bestellen bij 
Defport B.V. info@defport.nl 
 
• Als u vragen heeft omtrent het gebruik of de werking van de Forensische 
loep met scheerlicht dan kunt u contact opnemen met Defport B.V. via 
info@defport.nl 

BELANGRIJK  

De Forensische loep met scheerlicht is een complex optisch-elektronisch 
apparaat. Het moet met zorg worden behandeld.  

Vermijd 
-Vallen,  
-Schokken 
-Andere mechanische schade aan het apparaat.  

Vermijd 
-Snelle veranderingen in temperatuur 
-Hoge temperatuur boven +40ºC 
-Lage temperatuur onder -40ºC 
-Hoogspanning 
-Elektrostatische interferentie 
-Straling 
-Nat worden of ondergedompeld worden in een vloeistof.  

Milieu 
Gebruik alleen batterijen volgens deze handleiding. Gooi de batterij of het 
apparaat niet in het vuur. Volg bij het weggooien van gebruikte batterijen of 
apparaten de toepasselijke lokale regels voor afvalverwerking. 

Transport en opslag 
Het is noodzakelijk om de loep in de verpakking te vervoeren en op te slaan 
om schokken en vallen te voorkomen. Tijdens transport (niet langer dan een 
week) moet de temperatuur binnen het bereik van – 40 ºC tot +40 ºC zijn. 
Tijdens opslag op een verwarmde plaats moet de temperatuur binnen het 
bereik van +1 ºC tot +40 ºC zijn en de relatieve vochtigheid max. 80%.  
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GEBRUIK 
               
      Lens 

 
 

 

 

 
 
 Voorzijde 
 

 

 

 

 

 
Onderzijde
   

 
  

 
 

bedieningsknoppen 
 
 
 

 
 

 Batterij slot 

                                                                                       Aan/uit knop 
 
Bedieningsknoppen 
1e knop  
- 3 standen: 
-W - UV A 365nm 
-U - UV A 365nm  
-Knop ingedrukt houden Wit zijlicht 

 
-2e knop  
- 3 standen: 
-H - wit zijlicht 
-H - wit zijlicht (andere hoek)  
-Knop ingedrukt houden - Wit direct licht 
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STAP 1 
Plaats de batterij in het batterij-slot. Zorg dat de „+“ en „–“ pool van de 
batterij overeenkomen met het „+“ en „–“ contactoppervlak van de 
detector. 
 
STAP 2  
Aanzetten – zet de aan/uit-knop op de basis in de stand AAN. 
 
STAP 3  
Plaats het apparaat op het te testen object. Richt het visuele 
controlevenster op de te inspecteren plek. 
 

STAP 4 
Zo nodig kunt u schakelen tussen de bedieningsknoppen. (W,U,X,Y) 
 
STAP 5 
Uitschakelen - zet de aan/uit-knop op de basis in de stand UIT. 
 

    Als u het apparaat lange tijd niet gebruikt, verwijder dan de batterij. 
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Onderdelenlijst Forensische loep met scheerlicht 
 

1) De Forensische loep met scheerlicht 
2) 12 volt batterij 23AE  
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Niets mag uit deze handleiding gekopieerd worden zonder schriftelijke 
toestemming van Defport B.V.                

Disclaimer: 

Defport B.V. is niet verantwoordelijk voor schade of gevolgschade door 
gebruik van de Forensische loep met scheerlicht.  Het product Forensische 
loep met scheerlicht wordt alleen aan professionele bedrijven en 
instellingen verkocht welke dit product professioneel inzetten. 
www.defport.nl  
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