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Εισαγωγή

Έχετε επιλέξει ένα υψηλής ποιότητας σύστημα φωτισμού, προσαρμοσμένο
έτσι ώστε να παρέχει την ακριβή ποσότητα φωτισμού, ακριβώς εκεί που
το χρειάζεστε. Ο χρόνος λειτουργίας των συστημάτων φωτισμού της
ExamVision κυμαίνεται από 2 έως 24 ώρες, ανάλογα με το επιλεγμένο
σύστημα φωτισμού και την ένταση φωτός.
Τα συστήματα φωτισμού μας είναι σχεδιασμένα για ανέπαφη ή για λειτουργία
με ελεύθερα χέρια για αποστειρωμένα περιβάλλοντα.
Για να επιτύχετε το βέλτιστο αποτέλεσμα από το νέο σας σύστημα φωτισμού,
ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες και τα βίντεο καθοδήγησης – ή ζητήστε
βοήθεια από τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της ExamVision.
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Εκκίνηση – Χρήση του φωτισμού σας για πρώτη φορά
Κατεύθυνση καλωδίου φωτισμού
Με εξαίρεση το Essential One LED, που είναι ασύρματο, το καλώδιο φωτισμού
μπορεί να στερεωθεί στο δεξιό ή τον αριστερό βραχίονα της λούπας. Για βέλτιστη
ισορροπία, συνιστούμε στη συνέχεια το καλώδιο να διέρχεται γύρω από το πίσω
μέρος του λαιμού σας και να συνδέεται με τη μονάδα ελέγχου στην αντίθετη
πλευρά.
Συστήματα φωτισμού Focus™
και EssentialNano:
Για να αλλάξετε την κατεύθυνση του
καλωδίου, χαλαρώστε τη μικρή βίδα
και περιστρέψτε απαλά το δακτύλιο
στην επιθυμητή θέση. Βεβαιωθείτε
ότι ο δακτύλιος αγγίζει το καλώδιο
και στη συνέχεια σφίξτε τη βίδα.
Σύστημα φωτισμού Essential Alpha:
Για να αλλάξετε την κατεύθυνση του
καλωδίου, κατευθύνετε απλά το
καλώδιο προς τα δεξιά ή αριστερά
του βραχίονα της λούπας.

Χαλαρώστε
τη βίδα

Δακτύλιος

Αντικαταστάσιμο καλώδιο Συστήματα φωτισμού Focus™ και EssentialNano:
Εάν το καλώδιό σας υποστεί ζημία μπορείτε να το αντικαταστήσετε εύκολα.
Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της ExamVision, οποίος μπορεί να
κανονίσει την αντικατάσταση.
Βοήθεια και καθοδήγηση
Επισκεφτείτε το Κέντρο Εξυπηρέτησης στο κανάλι της ExamVision
στο YouTube για χρήσιμα βίντεο. Για προβολή, απλά σαρώστε
τον κωδικό QR. Για περισσότερες τεχνικές προδιαγραφές δείτε
examvision.com
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Εγγύηση
Μονάδα ελέγχου PowerBand/Μονάδα ελέγχου Focus™ Xtend/Σύστημα
φωτισμού Focus™True & Bright Essential Nano και αξεσουάρ
Obuhvaćeno trogodišnjim jamstvom proizvođača.Καλύπτονται από 3ετή εγγύηση
του κατασκευαστή.
Αντικαταστάσιμο καλώδιο και οπίσθια πλάκα συστήματος Focus™ True & Bright
και Essential Nano
Καλύπτονται από εγγύηση του κατασκευαστή 1 έτους.
Essential Alpha kontrolna jedinica, baterija, svjetlo, kabel i dodaci Μονάδα
ελέγχου, μπαταρία, λαμπτήρας, καλώδιο και εξαρτήματα του συστήματος
Essential Alpha
Καλύπτονται από εγγύηση του κατασκευαστή 1 έτους.
Συστήματα φωτισμού Essential One
Καλύπτεται από 2ετή εγγύηση του κατασκευαστή.
Μπαταρία, φορτιστής και αξεσουάρ του συστήματος Essential One
Καλύπτονται από εγγύηση του κατασκευαστή 1 έτους.
Η φυσιολογική φθορά, η ζημιά λόγω ακατάλληλης χρήσης ή συντήρησης δεν
καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, επιστρέψτε τη
συσκευή στον αντιπρόσωπό σας της ExamVision για επισκευή.
Δείτε επίσης στη διεύθυνση: examvision.com/warranty
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PowerBand

Θύρα φόρτισης

Ανέπαφος Αισθητήρας
Κίνησης
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Θύρα LED

Κουμπί
Ενεργοποίησης

Λειτουργία του PowerBand
Δεξιά πλευρά
Ανέπαφος Αισθητήρας Κίνησης

3´

Αριστερή πλευρά

Κουμπί Ενεργοποίησης
Ενεργοποίηση
Πατήστε μία φορά το
Κουμπί Ενεργοποίησης.

1

Εναλλαγή μεταξύ των
πλευρών λειτουργίας
Za prebacivanje radnog Για
να αλλάξετε τον τρόπο
λειτουργίας μεταξύ του
Κουμπιού Ενεργοποίησης
και του Ανέπαφου
αισθητήρα, πατήστε το
Κουμπί Ενεργοποίησης 3
φορές διαδοχικά. Όταν
αναβοσβήνει η ΚΟΚΚΙΝΗ
λυχνία, είναι ενεργό το
Κουμπί Ενεργοποίησης. Όταν
αναβοσβήνει η ΠΡΑΣΙΝΗ
λυχνία, είναι ενεργός ο
Ανέπαφος Αισθητήρας.
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Αλλαγή έντασης φωτός
Περνώντας το χέρι σας
πάνω από τον αισθητήρα
αλλάζει η ένταση του
φωτός από χαμηλή
σε υψηλή.

Αλλαγή έντασης
φωτός
Με ένα πάτημα του
κουμπιού αλλάζει η
ένταση του φωτός από
χαμηλή σε υψηλή.

1

Απενεργοποίηση
Κρατήστε το χέρι σας πάνω
από τον αισθητήρα για 3
δευτερόλεπτα .

Απενεργοποίηση
Πατήστε και κρατήστε
για 2 δευτερόλεπτα.
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1

1

1

2´
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Λειτουργία του PowerBand
Μνήμη
Όταν απενεργοποιείτε τη μονάδα PowerBand, αυτή θα διατηρεί τις ρυθμίσεις
(ένταση φωτός και τρόπος λειτουργίας).
Χρόνος λειτουργίας
Ο χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας σας ποικίλει ανάλογα με την ένταση του φωτός.
Η χαμηλότερη ρύθμιση μπορεί να σας αποδώσει έως και 24 ώρες συνεχούς χρήσης
και η υψηλότερη ρύθμιση περίπου 12 ώρες.
24 ώρες

12 ώρες

Κατάσταση στάθμης μπαταρίας

100% - 20% φορτισμένη

Συνεχώς αναμμένη πράσινη λυχνία

20% - 10% φορτισμένη

Συνεχώς αναμμένη κίτρινη λυχνία

10% - 0% φορτισμένη

Συνεχώς αναμμένη κόκκινη λυχνία

Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας

10% - 0%
φορτισμένη

10% - 20%
φορτισμένη

20% - 99%
φορτισμένη

100%
φορτισμένη

Αναβοσβήνει κόκκινη
λυχνία

Αναβοσβήνει κίτρινη
λυχνία

Αναβοσβήνει πράσινη
λυχνία

Συνεχώς αναμμένη πράσινη
λυχνία

Σημειώστε: Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίση της μονάδας λαμπτήρα, ενώ
φορτίζει η μονάδα ελέγχου PowerBand.
Ο μέσος χρόνος φόρτισης μιας κενής μπαταρίας είναι 2,5 ώρες.
8
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Focus™ Xtend

Θύρα
φόρτισης

Δείκτης
Στάθμης
Μπαταρίας
Πιεζόμενος
Μπροστινός
Πίνακας
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Θύρα
LED

Δείκτης
Έντασης
Φωτός

Κουμπί
Ενεργοποίησης

Λειτουργία του Focus™ Xtend
Ενεργοποίηση

Αλλαγή έντασης
φωτός

Πατήστε μία φορά το Κουμπί Ενεργοποίησης. (Η
μονάδα ελέγχου θα ενεργοποιηθεί μόνο εφόσον
έχει συνδεθεί μια μονάδα λαμπτήρα).

1

1
1
1

Υπάρχει η δυνατότητα χειρισμού της μονάδας
ελέγχου Focus™ Xtend με ελεύθερα χέρια, πιέζοντας
τον μπροστινό πίνακα, πχ. με τον αγκώνα.
Πιέζοντας σύντομα τον πίνακα γίνεται εναλλαγή
μεταξύ 3 εντάσεων φωτός.

Απενεργοποίηση

2´

Πιέστε και κρατήστε για 2 δευτερόλεπτα.

Χρόνος λειτουργίας
Ο χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας σας ποικίλει ανάλογα με την ένταση του
φωτός, από 6 έως και 24 ώρες συνεχούς χρήσης.
24 ώρες

6 ώρες

Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας
Όταν η μπαταρία χρειάζεται φόρτιση, θα αναβοσβήνει ο δείκτης φόρτισης.
Bat. Χρειάζεται

φόρτιση

Bat. Εκτελείται

φόρτιση

Bat. Φόρτιση

ολοκληρώθηκε

Ο μέσος χρόνος φόρτισης μιας κενής μπαταρίας είναι 2,5 ώρες.
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Essential One

Δείκτης
Στάθμης
Μπαταρίας

Βάση
Φόρτισης

Έλεγχος Έντασης
Φωτός

Επαναφορτιζόμενες
Μπαταρίες
Λιθίου (3)
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Μαγνητική Θύρα
Φόρτισης

Κίτρινο φίλτρο για
αποφυγή σκλήρυνσης

Λαμπτήρας
LED

Λειτουργία του συστήματος Essential One
Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση

1

Τοποθετήστε τη συστοιχία μπαταριών στη
βάση σύνδεσης του φωτισμού. Ενεργοποιήστε/
απενεργοποιήστε το φωτισμό με ένα απλό
πάτημα στο επάνω μέρος της μπαταρίας.

Αλλαγή έντασης
φωτός

1

Ο φωτισμός σας έχει δύο διαφορετικές εντάσεις,
ελέγχεται με ένα γρήγορο πάτημα στη δεξιά
πλευρά.

Σημείωση
Όταν συνδέετε ή αποσυνδέεται το μετωπιαίο φωτισμό στο τμήμα του πλαισίου του
συστήματος Essential One, σύρετε το λαμπτήρα κατά μήκος της τροχιάς του συνδέσμου
Βεβαιωθείτε ότι αυτό γίνεται σε κατακόρυφη ευθεία, όπως υποδεικνύεται παρακάτω
με τα κόκκινα βέλη. Όταν πιέζετε το λαμπτήρα στη θέση του, εφαρμόστε ελαφρά πίεση.
Όταν τον αφαιρείτε, εφαρμόστε πίεση με τον αντίχειρά σας ακριβώς από κάτω. Μην
τον περιστρέφετε οριζόντια προς τα έξω.

Σύνδεση λαμπτήρα

Αποσύνδεση λαμπτήρα
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Λειτουργία του συστήματος Essential One
Χρόνος λειτουργίας
Ο χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας σας ποικίλει ανάλογα με την ένταση του
φωτός, από 2 έως και 3,5 ώρες συνεχούς χρήσης.
3.5 ώρες

2 ώρες

Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας
Όταν ακούγεται ήχος από τη μπαταρία, χρειάζεται φόρτιση.

Συνδέστε τη βάση φόρτισης με το φορτιστή και τοποθετήστε την μπαταρία
πάνω στη βάση φόρτισης.
Ο μέσος χρόνος φόρτισης μιας κενής μπαταρίας είναι 1,5 ώρα.
κτελείται φόρτιση
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Φόρτιση ολοκληρώθηκε
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Essential Alpha

Κύριο χειριστήριο Ελέγχου
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
& ένταση φωτός

Δείκτης Στάθμης
Μπαταρίας

Θύρα
φόρτισης

Θύρα LED

Δείκτης Φόρτισης
Μπαταρίας
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Λειτουργία του συστήματος Essential Alpha
Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση

Περιστρέψτε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε
και απενεργοποιήσετε το φωτισμό.

Αλλαγή έντασης
φωτός

Περιστρέψτε το κουμπί για να αλλάξετε την
ένταση του φωτός.

Χρόνος λειτουργίας
Η χαμηλότερη ρύθμιση μπορεί να σας αποδώσει έως και 12 ώρες συνεχούς χρήσης,
ενώ η υψηλότερη ρύθμιση περίπου 4 ώρες.
12 ώρες

4 ώρες

Κατάσταση στάθμης μπαταρίας
Ο δείκτης ισχύος θα εμφανίζει πόση φόρτιση απομένει στην μπαταρία.
Φορτισμένος κατά 25%

Φορτισμένος κατά 50%

Φορτισμένος κατά 75%

Φορτισμένος κατά 100%

Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας
Εκτελείται φόρτιση

Φόρτιση ολοκληρώθηκε
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Σύμβολα και οδηγίες για κατάλληλη χρήση
Κατασκευαστής
ExamVision ApS. Industrivej 11, 8305 Samsø. Δανία.
www.examvision.com

indicator

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες Χρήσης
Για τις ψηφιακές εκδόσεις σε διάφορες γλώσσες
ακολουθείτε αυτό το σύνδεσμο:
examvision.com/support

Προσοχή. Σωστή χρήση και συντήρηση
Μην τροποποιείτε ή μεταβάλετε το προϊόν σας της ExamVision. Αποφύγετε να αγγίξετε
το περίβλημα του λαμπτήρα κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης σε υψηλή ένταση
φωτός, καθώς ενδέχεται να έχει ζεσταθεί. Μην εκθέτετε το προϊόν σε εξαιρετικά
θερμές, κρύες ή υγρές συνθήκες.
Μην βραχυκυκλώνετε το προϊόν σας της ExamVision.
Για να επιτύχετε τη βέλτιστη διάρκεια ζωής, να χειρίζεστε πάντα τις συσκευές με
προσοχή.
Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας το προϊόν ExamVision. Εάν οι συσκευές
υποστούν ζημιά ή δεν λειτουργούν σωστά, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της
ExamVision για περαιτέρω βοήθεια.
Φροντίδα και καθαρισμός
Καθαρίστε με ένα μαλακό πανί και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει σκόνη στα βύσματα και τις
συνδέσεις.
Φροντίδα της Μπαταρίας
Η μπαταρία είναι μερικώς φορτισμένη από τον κατασκευαστή. Η καλύτερη πρακτική
είναι να διατηρείτε την μπαταρία σας φορτισμένη σε ποσοστό άνω του 30%. Οι μερικές
φορτίσεις δεν βλάπτουν την μπαταρία σας.
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Διάρκεια ζωής μπαταρίας
Όταν η μπαταρία σας φτάσει στο τέλος της φυσικής της ζωής, έπειτα από περίπου 500
φορτίσεις, θα διαπιστώσετε ότι πρέπει να φορτίζεται πιο συχνά.
Αντοχή στο νερό
Το σύστημα φωτισμού της ExamVision και η μονάδα ελέγχου δεν έχουν σχεδιαστεί
για να βυθίζονται σε νερό. Καθαρίστε αμέσως τυχόν πιτσιλιές για να αποφύγετε την
πρόκληση ζημιάς στη μονάδα σας.
Απολύμανση
Χρησιμοποιείτε μόνο μη-αλκοολούχα απολυμαντικά προϊόντα, όπως τα Απολυμαντικά
Μαντηλάκια της ExamVision (διατίθενται από τον αντιπρόσωπο της ExamVision). Μην
χρησιμοποιείτε προϊόντα με βάση το οινόπνευμα, καθαριστικά υπερήχων, αυτόκαυστο
ή άλλη χημική απολύμανση. Ένα υγρό μαντηλάκι αγγίξει ταυτόχρονα και τα δύο σημεία
επαφής, μπορεί να βραχυκυκλώσει την μπαταρία. Μη χρησιμοποιείτε μεθόδους
απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία που αυξάνουν τη θερμοκρασία της λούπας ή
του φωτισμού.
Έξοδος φορτιστή
PowerBand: DC 5V.2A.10W
Focus™ Xtend: DC 12V.1A.12W
Essential One: DC 5V.2.4A.12W
Essential Alpha: DC 5V.1A.5W
Διατηρήστε στεγνό
Ενδέχεται να προκύψουν παρεμβολές κοντά σε εξοπλισμό που φέρει αυτό το σύμβολο
Εύθραυστο, χειριστείτε με προσοχή
Μην απορρίπτετε ηλεκτρονικά προϊόντα στη γενική ροή αποβλήτων
Μην χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά
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instagram.com/examvision/
linkedin.com/company/examvision-aps

www.examvision.com
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21.10.20761.GR

facebook.com/ExamVisionDK

