Gratulujeme Vám k Vaším na mieru
vyrobeným lupovým okuliarom.
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Úvod

Vybrali ste si vysoko kvalitný presný nástroj, ktorý je prispôsobený Vašim
požiadavkám. Ak budete potrebovať Vaše okuliare upraviť, nezabudnite,
že sa jedná o zložitý presný nástroj, a preto postupujte dôsledne podľa
video návodu alebo požiadajte o pomoc svojho miestneho predajcu
ExamVision.
ExamVision môže upraviť pracovnú vzdialenosť na Vašich lupových
okuliaroch a vymeniť predpísané šošovky podľa toho, ako sa časom
zmení Váš zrak. V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov
kontaktujte svojho miestneho predajcu ExamVision.
Vaše lupové okuliare boli vyrobené starostlivo a presne podľa Vašich
špecifikácií a preto dúfame, že s nimi budete 100% spokojní.
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Kontrola kvality, presná úprava a video

Galilean HD & Essential
Skôr ako začnete so svojimi novými lupovými okuliarmi pracovať,
pozrite sa prosím na naše videa ExamVision, aby ste sa uistili o
správnom nastavení a videní. Na Vašich lupových okuliaroch sme
nastavili Vami požadovanú pracovnú vzdialenosť od prednej časti
Vášho oka k objektu. Táto vzdialenosť je zapísaná na karte kvality
priloženej k Vašim lupovým okuliarom.
Pre optimálne čisté videnie, pohodlie a dokonalé nasadenie sa
pozrite na naše video „Does your loupe fit correctly?” (Sedia Vám
lupové okuliare správne?). Zaistíte tak správnu výšku a uhol lupových
okuliarov, ako je znázornené nižšie:višino in kot lupe, kot je
prikazano na skici spodaj:

Videa
Videa ExamVision nájdete
na našom Youtube kanále
a Vimeo. Pre okamžité
zhliadnutie stačí
naskenovať tento QR kód:
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Kontrola kvality, presná úprava a video

Kepler Kompakt
Skôr ako začnete so svojimi novými lupovými okuliarmi pracovať,
pozrite sa prosím na naše videa ExamVision, aby ste sa uistili o
správnom nastavení a videní. Na Vašich lupových okuliaroch sme
nastavili Vami požadovanú pracovnú vzdialenosť od prednej časti
Vášho oka k objektu. Táto vzdialenosť je zapísaná na karte kvality
priloženej k Vašim lupovým okuliarom.
Musíte svoje okuliare Kepler Kompakt detailne doostriť pre každé
oko zvlášť na Vašu pracovnú vzdialenosť. Optimálne doostrenie
zaistíte pomocou dodaného Allenovho klúča. Pre optimálne čisté
videnie, pohodlie a dokonalé nasadenie sa pozrite na naše video
„Fitting your Kepler Kompakt loupe” (Prispôsobenie Vašich lupových
okuliarov Kepler Kompakt). Zaistíte tak správnu výšku a uhol lupových
okuliarov, ako je znázornené nižšie:

Videa
Videa ExamVision nájdete
na našom Youtube kanále
a Vimeo. Pre okamžité
zhliadnutie stačí
naskenovať tento QR kód:
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Kontrola kvality, presná úprava a video

Kepler Advanced
Skôr ako začnete so svojimi novými lupovými okuliarmi pracovať,
pozrite sa prosím na naše videa ExamVision, aby ste sa uistili o
správnom nastavení a videní. Na Vašich lupových okuliaroch sme
nastavili Vami požadovanú pracovnú vzdialenosť od prednej časti
Vášho oka k objektu. Táto vzdialenosť je zapísaná na karte kvality
priloženej k Vašim lupovým okuliarom.
Musíte Vaše okuliare Kpeler Advanced detailne doostriť pre každé
oko zvlášť na Vašu pracovnú vzdialenosť. Pre optimálne čisté
videnie, pohodlie a dokonalé nasadenie sa pozrite na naše video
„Fitting your Kepler Advanced loupe” (Prispôsobenie Vašich
lupových okuliarov). Zaistíte tak správnu výšku a uhol lupových
okuliarov tak ako je znázornené nižšie:

Videa
Videa ExamVision nájdete
na našom Youtube kanále
a Vimeo. Pre okamžité
zhliadnutie stačí
naskenovať tento QR kód:
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Záruka
5 ročná záruka výrobcu

.
.
.
.

Galilean HD
Kepler Kompakt
Kepler Advanced
Essential

Upozorňujeme, že naša záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené
bežným opotrebením, nesprávnym používaním, nedbalosťou,
náhodným poškodením, úpravami, prepravou v neoriginálnom
obale alebo na chyby spôsobené nesprávnym nastavením,
údržbou, servisom alebo čistením.
V prípade narušenej funkčnosti vráťte výrobok k oprave Vášmu
predajcovi ExamVision.
Navštívte taktiež: examvision.com/warranty
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Príslušenstvo k lupovým okuliarom ExamVision
Nosníky
Priehľadné silikónové nosníky v rôznych veľkostiach.

Šnúrka na krk
Jemná, ale odolná šnúrka pre extra bezpečnosť
pri nosení lupových okuliarov - so silikónovými
nástavcami.

Svorka na kábel a adaptéry pre štíty VisionShield
Svorky na kábel nasaďte na bočnice Vašich
lupových okuliarov a jemne do nich vtlačte
kábel LED osvetlenia. Teraz môžete k lupovým
okuliarom pripevniť štít VisionShield.

Čistiaci roztok (bez alkoholu)
Náš špeciálny čistiaci roztok udrží Vaše lupové
okuliare v perfektnom stave. Použite malé
množstvo na handričku z mikro vlákna a bezpečne
odstráňte nečistoty, prach a mastnotu zo šošoviek.
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Príslušenstvo k lupovým okuliarom ExamVision
Dezinfekčné utierky (bez alkoholu)
Naše dezinfekčné utierky udržia Vaše lupové
okuliare v perfektnom stave. Tieto jednorazové
čistiace utierky sú rýchlou a jednoduchou
metódou, ako bezpečne odstrániť nečistoty,
prach a mastnotu.

Visionshield (štíty vo veľkosti L, XL a MAX)
Chránia lupové okuliare a Vašu tvár pred
postriekaním a špinou. Na lupové okuliare sa
ľahko nasadia vďaka adaptéru Velcro. Veľkosť
L je vhodná pre lupové okuliare Galilean HD a
Essential a veľkosť XL pre lupové okuliare Kepler.
Tieto verzie majú výrez pre čelovú lampu.
VisionShield MAX je štít cez celú tvár, ktorý sa tiež
veľmi ľahko nasadí a je vhodný pre ktorékoľvek
lupové okuliare ExamVision ako súčasť Vašej
každodennej rutiny.
Štíty Visionshield ExamVision sú vyrobené
z nepraskajúcej, pružnej plastovej fólie, ktorá sa
veľmi ľahko čistí, dezinfikuje a znova použije.

Sideshields (bočné kryty)
Takmer neviditeľné, ľahké postranné kryty chránia
oči pred postriekaním a nečistotami. Jednorazové,
v balení po troch pároch.
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Šperky
Pokiaľ by Vám nestačilo celkové prispôsobenie,
čo tak pridať diamant? Váš krásny rám ICON
môže zvýrazniť 0,02 karátový (1,7mm) diamant
zasadený do strieborného cvoku, ktorý ručne
vyrába dánsky návrhár šperkov. K dispozícií sú
tiež rubíny a zafíry. My to všetko zdokonalíme. Vy
si to prispôsobíte.

Farebné koncovky straníc
Antialergické koncovky straníc pre personalizáciu
a pohodlné nosenie. Vyrobené z umelej gumy.
Dostupné v širokej farebnej škále.

Kompletný zoznam dostupného príslušenstva si
môžete prehliadnuť na:
examvision.com/loupes-lights/accessories/
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Symboly a pokyny pre správne použitie
Výrobca
ExamVision ApS. Industrivej 11, 8305 Samsø. Danska
www.examvision.com

indicator

Prečítajte si návod na použitie
Digitálny návod v rôznych jazykových verziách
nájdete na odkaze: examvision.com/support

Upozornenie. Správne použitie a údržba.
Vaše lupové okuliare ExamVision sú presným prístrojom. Tak ako u každého
kvalitného výrobku, je potrebná správna starostlivosť aj o lupové okuliare, aby
ste ich udržali v prvotriednom stave. Pri bežnom každodennom používaní budú
Vaše lupové okuliare potrebovať čas od času servisnú kontrolu. Pravidelne ich
kontrolujte aj vy sami. Ak si všimnete opotrebenie alebo poškodenie, prípadne
sa Vám budú zdať lupové okuliare voľné alebo nebudú sedieť tak dobre ako
keď boli nové, prestaňte ich používať a ihneď požiadajte o servis a náhradné
diely u svojho predajcu ExamVision. S drobnými úpravami alebo utiahnutím
skrutiek Vám môže pomôcť aj Váš miestny optik. NIKDY lupové okuliare nijak
neupravujte.
Alergie
ExamVision používá u okuliarov len vysoko kvalitné, na alergie testované
materiály. Vaše lupové okuliare musia byť prispôsobené tak, aby sa dotýkali
kože len nosnicami a koncovkami straníc. Vo veľmi málo pravdepodobných
prípadoch podráždenia sa obráťte na svojho predajcu ExamVision.
Starostlivosť a čistenie
NEPOUŽÍVAJTE k čisteniu alkohol. Používajte len doporučené čistiace a
dezinfekčné bezalkoholové prostriedky ExamVision a jemnú utierku bez vlákna.
NESTERILIZUJTE v autoklávu alebo ultrazvukových čističkách. NEPOUŽÍVAJTE
UV imerzné dezinfekčné metódy.

14

Uchovávajte mimo dosah slnečného žiarenia
Nenechávajte lupové okuliare priamo na slnku. Zväčšenie môže vytvoriť „horúci
bod“ ktorý môže spôsobiť požiar.
Udržujte v suchu
Krehké, manipulujte opatrne
Nepoužívajte ak je obal poškodený
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instagram.com/examvision/
linkedin.com/company/examvision-aps

www.examvision.com
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21.10.20727.SK

facebook.com/ExamVisionDK

