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Tillykke med dine 
kundetilpassede lupbriller 
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Du har valgt et præcisionsværktøj af høj kvalitet, der er skrædder-
syet præcist til dig. Hvis din lupbrille skal justeres, skal du huske, 
at det er et avanceret præcisionsinstrument.  Så følg venligst 
videovejledningen omhyggeligt – eller spørg din lokale ExamVision-
forhandler om hjælp. 

ExamVision kan justere arbejdsafstanden for din lupbrille og 
opgradere med synskorrigerede glas og linser, efterhånden som dit 
syn ændrer sig over tid. Hvis du har spørgsmål af nogen art, er du 
meget velkommen til at kontakte din ExamVision-forhandler. 

Din lupbrille er blevet produceret med omhu, præcist efter dine 
specifikationer, og vi håber, at du er 100% tilfreds. 

Introduktion
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Kvalitetskontrol, finjustering og videoer 

Galilean HD & Essential
Inden du benytter din nye lupbrille, bør du se ExamVisions videoer for 
at sikre korrekt tilpasning og krystalklart syn.  
Vi har indstillet din lup til den ønskede arbejdsafstand fra fronten af 
dit øje til din patient. Denne afstand er skrevet på det kvalitetskort, 
der sidder på din nye lupbrille. 

Se vores video “Does your loupe fit correctly?” for optimalt, klart 
syn, komfort og perfekt pasform. Dette sikrer luppens korrekte højde 
og vinkel, som vist nedenfor:

Videoer 
Du kan finde ExamVision-
videoer på vores kanal på 
YouTube og Vimeo. For at 
se nu, kan du scanne QR 
-koden her: 
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Kepler Kompakt
Inden du benytter din nye lupbrille, bør du se ExamVisions videoer for 
at sikre korrekt tilpasning og krystalklart syn.  
Vi har indstillet din lup til den ønskede arbejdsafstand fra fronten af 
dit øje til din patient. Denne afstand er skrevet på det kvalitetskort, 
der sidder på din nye lupbrille. Du skal finfokusere din Kepler 
Kompakt ét øje ad gangen, på din arbejdsafstand. Når du har fundet 
din optimale fokusindstilling, så fastlås indstillingen ved hjælp af 
den medfølgende unbrakonøgle.  

Se vores video “Fitting your Kepler Kompakt loupe” for optimalt, klart 
syn, komfort og perfekt pasform. Dette sikrer luppens korrekte højde 
og vinkel, som vist nedenfor:

Kvalitetskontrol, finjustering og videoer 

Videoer 
Du kan finde ExamVision-
videoer på vores kanal på 
YouTube og Vimeo. For at 
se nu, kan du scanne QR 
-koden her: 
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Kepler Advanced
Inden du benytter din nye lupbrille, bør du se ExamVisions videoer for 
at sikre korrekt tilpasning og krystalklart syn.  
Vi har indstillet din lup til den ønskede arbejdsafstand fra fronten af 
dit øje til din patient. Denne afstand er skrevet på det kvalitetskort, 
der sidder på din nye lupbrille. 

Du skal finfokusere din Kepler Advanced ét øje ad gangen, på din 
arbejdsafstand. Se vores video “Fitting your Kepler Advanced 
loupe” for optimalt, klart syn, komfort og perfekt pasform. Dette 
sikrer luppens korrekte højde og vinkel, som vist nedenfor:

Kvalitetskontrol, finjustering og videoer 

Videoer 
Du kan finde ExamVision-
videoer på vores kanal på 
YouTube og Vimeo. For at 
se nu, kan du scanne QR 
-koden her: 
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Garanti

Fem års producentgaranti 
   . Galilean HD . Kepler Kompakt . Kepler Advanced . Essential

Bemærk venligst, at vores garanti ikke dækker fejl forårsaget af 
normal slitage, forkert brug, utilsigtet skade, konstruktionsændringer 
af produktet, returforsendelse i ikke-original emballage eller fejl på 
grund af forkert tilpasning, vedligeholdelse, service eller rengøring. I 
tilfælde af fejl skal du returnere enheden til din ExamVision-forhandler 
til reparation.

Se også på: examvision.com/warranty
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Tilbehør til ExamVisions lupbriller

Næsepuder 
I klar silikone og i forskellige størrelser. 
 

Brillesnor 
Elegant og holdbar snor for ekstra sikkerhed, når 
du bærer dine lupbriller. Monteres via silikone-rør. 

Kabelholdere 
Monter kabelholdere på hver brillestand og pres 
forsigtigt kablet ind.  

Rengøringsvæske (alkoholfri) 
Vores særlige rengøringsvæske vil holde din 
lup i perfekt stand. Brug en lille mængde på en 
mikrofiber linseklud til sikkert at fjerne snavs, 
støv og fedt.  
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Desinfektionsservietter (alkoholfri) 
Vores desinfektionsservietter holder din lup i 
perfekt stand. Disse engangsservietter er en 
hurtig og nem måde til sikkert at fjerne snavs, 
støv og fedt. 

Visionshield (størrelse L, XL og MAX) 
Beskytter luppen og dit ansigt mod stænk og 
snavs. Monteres let på ExamVision-lupbriller 
ved hjælp af en velcro-adapter. Størrelse L 
passer til Galilean HD og Essential lupbriller 
– og størrelse XL passer til Kepler-lupbriller. 
Disse versioner har en udskæring i visiret til 
LED-lampen. 

Visionshield MAX er et visir i fuld ansigts-
størrelse, som let kan fastgøres til og passer på 
enhver ExamVision-lupbrille. 

ExamVision Visionshields er fremstillet af en 
holdbar og fleksibel plastfolie, som let kan 
rengøres, desinficeres og genbruges. 

Sideshields 
Næsten usynlige lette Sideshields beskytter 
øjnene mod stænk og snavs. Til éngangsbrug,
i pakker med tre par. 

Tilbehør til ExamVisions lupbriller
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Juveler 
Hvis 100% personalisering ikke er nok, hvorfor så 
ikke tilføje en diamant? En 0,02 karat (1,7 mm) 
diamant, der ligger i en fatning af sterlingsølv, 
håndlavet af en dansk smykkedesigner for at 
forstærke dit smukke Icon-brillestel. Rubiner og 
safirer er også tilgængelige. Vi perfektionerer 
det. Du laver det personligt. 

Farvede hockey-ender 
Anti-allergi hockeyender til at sikre en behagelig 
pasform – og at personliggøre din lupbrille. 
Fremstillet af kunstgummi. 

Fås i en lang række farver. 

Du kan se den fulde liste over tilgængeligt tilbehør på: 
examvision.com/loupes-lights/accessories/
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Producent
ExamVision ApS. Industrivej 11, 8305 Samsø. Denmark. 
www.examvision.com

 

Se brugsanvisningen
Digitale udgaver i forskellige sprog kan findes her:
examvision.com/support  

Advarsel. Korrekt brug og vedligeholdelse 
Din ExamVision-lupbrille er et præcisionsinstrument. Som med ethvert 
kvalitetsprodukt er der behov for grundig pleje for at holde din lup i topform. 
Ved normal daglig brug har din lup brug for servicekontrol fra tid til anden. 
Efterse lupbrillen regelmæssigt. Hvis du bemærker slid eller beskadigelse, 
hvis din lupbrille føles løs, eller ikke passer så godt som den gjorde, da den 
var ny, skal du stoppe med brugen og kontakte din ExamVision-forhandler 
med det samme for service og evt. udskiftning af dele. Din lokale optiker 
kan muligvis også hjælpe dig med små justeringer eller stramning af skruer. 
Du må IKKE modificere eller ændre din lupbrille.   

Allergi 
ExamVision anvender udelukkende allergi-testede brillematerialer af høj 
kvalitet. Din lupbrille skal være tilpasset, så det kun er næsepuder og 
hockeyender, der rører din hud. Kontakt din ExamVision-forhandler i det 
meget sjældne tilfælde af irritation eller allergi. 

Pleje og rengøring 
Brug IKKE alkohol til rengøring. Brug kun de af ExamVision anbefalede, 
alkoholfrie rengørings- og desinfektionsmidler og en blød fnugfri klud. Du 
må IKKE autoklavere eller bruge ultrasoniske rengøringsmetoder. Brug IKKE 
UV-nedsænkende desinfektionsmetoder. 

indicator

Symboler og instruktioner til korrekt anvendelse
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Holdes væk fra sollyset 
Efterlad ikke din lupbrille direkte i solen. Forstørrelse kan skabe et “hot spot”, 
som kan forårsage brand. 

Opbevares tørt 

Skrøbelig, håndteres forsigtigt 

Må ikke bruges, hvis pakken er beskadiget 
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linkedin.com/company/examvision-aps

www.examvision.com


