
1

Felicitări pentru ochelarii
dvs. cu lupă personalizati 
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Ati ales un instrument de precizie de înaltă calitate, adaptat 
măsurătorilor dvs. În cazul în care ochelarii dvs. cu lupă trebuie 
reglati, vă amintim că este un instrument de precizie complex, așa 
că urmati cu atenție îndrumările video sau solicitati asistență dealer-
ului local ExamVision.  

ExamVision poate regla distanța de lucru a ochelarilor cu lupă și 
poate face un upgrade la lentilele prescrise pe măsură ce vederea 
dvs. se modifică în timp. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, vă 
rugăm contactati dealerul dvs. ExamVision.  

Ochelarii dvs. cu lupă au fost realizati cu grijă, conform specificatiilor 
dvs. exacte și sperăm că sunteti 100% satisfăcut.

Introducere
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Controlul calitătii, reglare fină și videoclipuri 

Galilean HD & Essential
Înainte de a utiliza noii ochelari cu lupă, vă rugăm să vizionati 
videoclipurile ExamVision pentru a asigura o montare și o 
vedere corectă. Am setat lupa la distanța de lucru dorită de dvs., de 
la partea din față a ochiului până la subiect. Distanța este specificată 
pe Cardul de calitate atașat la noii dvs. ochelari cu lupă.    

Vizionati videoclipul nostru „Does your loupe fit correctly?” 
pentru o vedere clară optimă, confort și montare perfectă. Acest 
lucru asigură înăltimea și unghiul corect al lupei, așa cum este 
ilustrat mai jos:

Videoclipuri 

Puteti găsi videoclipurile 
ExamVision pe canalul 
nostru de YouTube și pe 
Vimeo. Pentru a viziona 
acum, scanați codul QR aici:  
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Kepler Kompakt
Înainte de a utiliza noii ochelari cu lupă, vă rugăm să vizionati 
videoclipurile ExamVision pentru a asigura o montare și o 
vedere corectă. Am setat lupa la distanța de lucru dorită de dvs., de 
la partea din față a ochiului până la subiect. Distanța este specificată 
pe Cardul de calitate atașat la noii dvs. ochelari cu lupă. 

Trebuie să reglati focalizarea fină a lupei Kepler Kompakt pentru 
fiecare ochi pe rând, la distanța dvs. de lucru. Fixați setarea optimă 
de focalizare folosind cheia hexagonală inclusă. Vizionați videoclipul 
nostru „Fitting your Kepler Kompakt loupe” pentru o vedere clară 
optimă, confort și montare perfectă. Acest lucru asigură înălțimea și 
unghiul corect al lupei, așa cum este ilustrat mai jos: 

Controlul calitătii, reglare fină și videoclipuri 

Videoclipuri 

Puteti găsi videoclipurile 
ExamVision pe canalul 
nostru de YouTube și pe 
Vimeo. Pentru a viziona 
acum, scanați codul QR aici:  
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Kepler Advanced
Înainte de a utiliza noii ochelari cu lupă, vă rugăm să vizionati 
videoclipurile ExamVision pentru a asigura o montare și o 
vedere corectă. Am setat lupa la distanța de lucru dorită de dvs., de 
la partea din față a ochiului până la subiect. Distanța este specificată 
pe Cardul de calitate atașat la noii dvs. ochelari cu lupă.

Trebuie să reglați focalizarea fină a lupei Kepler Advanced pentru 
fiecare ochi pe rând, la distanța dvs. de lucru. Vizionați videoclipul 
nostru „Fitting your Kepler Advanced loupe” pentru o vedere 
clară optimă, confort și montare perfectă. Acest lucru asigură 
înălțimea și unghiul corect al lupei, așa cum este ilustrat mai jos:

Controlul calitătii, reglare fină și videoclipuri 

Videoclipuri 

Puteti găsi videoclipurile 
ExamVision pe canalul 
nostru de YouTube și pe 
Vimeo. Pentru a viziona 
acum, scanați codul QR aici:  
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Garantie 

5 ani garantie de la producător  
   . Galilean HD . Kepler Kompakt . Kepler Advanced . Essential

Retineti: garanția noastră nu acoperă defecțiunile cauzate de uzura 
normală, utilizarea greșită, neglijență, deteriorare accidentală, 
modificare, transportul în ambalaj neoriginal sau defecțiunile 
datorate procedurilor necorespunzătoare de montare, întreținere, 
service sau curătare.  

În cazul unei defecțiuni, vă rugăm să returnați dispozitivul dealer-
ului dvs. ExamVision pentru a fi reparat.  

Consultati, de asemenea: examvision.com/warranty
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Accesorii pentru ochelarii cu lupă ExamVision 

Plachete nazale  
Plachete nazale din silicon transparent, de 
diferite dimensiuni.  

Șnur pentru gât  
Șnur delicat și în același timp durabil pentru un 
plus de siguranță atunci când purtați ochelarii 
cu lupă; cu elemente din silicon.

Cleme pentru cablu 
Atașati clemele pentru cablu pe brațele 
ochelarilor cu lupă și trageți ușor cablul cu LED 
în clemă.

Soluție de curățare (fără alcool)  
Soluția noastră de curățare personalizată 
mentine ochelarii dvs. cu lupă în stare perfectă. 
Folositi o cantitate mică pe o cârpă din 
microfibră pentru lentile pentru a îndepărta în 
siguranță murdăria, praful și grăsimea. 
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Șervețele dezinfectante (fără alcool)  
Șervețelele noastre dezinfectante păstrează 
ochelarii dvs. cu lupă în stare perfectă. Aceste 
șervețele de curățare de unică folosință sunt o 
modalitate rapidă și ușoară de a îndepărta în 
siguranță murdăria, praful și grăsimea.  

Vizieră de protectie (mărimi L, XL și MAX)  
Protejează ochelarii cu lupă și fața de stropi și 
murdărie. Se atașează cu ușurință la ochelarii 
cu lupe ExamVision folosind un adaptor Velcro. 
Mărimea L se potrivește cu ochelarii cu lupă 
Galilean HD și Essential, iar mărimea XL se 
potrivește cu ochelarii cu lupă Kepler. Aceste 
versiuni au un decupaj în vizieră pentru o 
lampă frontală.  

Viziera de protecție MAX este o vizieră ce 
acoperă toată fața, fiind ușor de atașat și se 
poate monta pe orice tip de ochelari cu lupă 
ExamVision, ca parte a rutinei dvs. de muncă.  

Vizierele de protecție ExamVision sunt făcute 
dintr-o folie de plastic flexibilă care nu se rupe, 
fiind ușor curățat, dezinfectat și reutilizat. 

Accesorii pentru ochelarii cu lupă ExamVision
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Protectii laterale  
Aproape invizibile, protecțiile laterale extrem de 
ușoare protejează ochii împotriva stropilor și 
a reziduurilor. De unică folosință, în pachete a 
câte trei perechi. 

Bijuterii  
Dacă o personalizare completă nu este 
suficientă, de ce să nu adăugați și un diamant? 
Un diamant de 0,02 carate (1,7 mm) bătut 
într-un știft din argint sterling, realizat manual 
de către un designer danez de bijuterii pentru 
a scoate în evidență rama frumoasă. De 
asemenea, sunt disponibile rubine și safire. Noi 
îl perfectăm. Dvs. îl personalizați.   

Capete colorate pentru brațe  
Capete anti-alergice pentru brațe - personalizare 
și potrivire confortabilă. Fabricate din cauciuc 
artificial. 

Disponibile într-o gamă largă de culori.  

Puteti consulta lista completă a accesoriilor disponibile pe: 
examvision.com/loupes-lights/accessories/
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Producător  
ExamVision ApS. Industrivej 11, 8305 Samsø. Danemarca. 
www.examvision.com

 

Cititi instructiunile de utilizare 
Pentru versiunile digitale în diferite limbi, accesati acest link: 
examvision.com/support  

Atenție. Utilizare corectă și întretinere 
Ochelarii dvs. cu lupă ExamVision sunt un instrument de precizie. Ca și în 
cazul oricărui produs de calitate, este nevoie de îngrijire corespunzătoare 
pentru a-i păstra în cea mai bună stare. În cazul unei utilizări zilnice 
normale, ochelarii dvs. cu lupă vor avea nevoie de verificări de service din 
când în când. Verificati-i în mod regulat. Dacă observați semne de uzură 
sau deteriorare, sau dacă ochelarii dvs. cu lupă s-au lărgit sau nu se 
mai potrivesc la fel de bine ca atunci când erau noi, întrerupeti utilizarea 
acestora și contactati imediat dealerul ExamVision pentru reparare și piese 
de schimb. Specialistul local în îngrijirea ochilor vă poate ajuta și cu mici 
ajustări sau strângerea șuruburilor. NU modificati și nu schimbați lupele.   

Alergii
ExamVision folosește numai materiale pentru ochelari de înaltă calitate, 
testate împotriva alergiilor. Ochelarii dvs. cu lupă trebuie să fie fixati astfel 
încât doar plachetele nazale și capetele brațelor pe tâmple să vă atingă 
pielea. În cazul foarte puțin probabil de iritare, contactați dealerul dvs. 
ExamVision. 

Îngrijire și curătare 
NU folositi alcool pentru curățare. Folositi numai produse de curățare și 
dezinfectare fără alcool recomandate de ExamVision și o cârpă moale, fără 
scame. NU autoclavati și NU utilizați metode de curățare cu ultrasunete. NU 
utilizati metode de dezinfectie cu imersiune UV.  

indicator

Simboluri și instructiuni pentru o utilizare corespunzătoare 
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A se păstra departe de lumina soarelui  
Nu lăsati ochelarii cu lupă în lumina directă a soarelui. Sticla poate crea un 
„punct fierbinte” care poate cauza un incendiu. 

Păstrati produsul uscat 

Fragil, manipulati cu grijă 

Nu utilizati dacă ambalajul este deteriorat 
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