Čestitamo vam za nakup
po meri izdelane lupe
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Uvod

Odločili ste se za nakup visokokakovostnega in preciznega orodja, ki
je popolnoma prilagojeno vašim meritvam. Ker je vaša lupa precizno
orodje, v primeru potrebe po prilagajanju natančno upoštevajte
navodila v videoposnetkih ali pa se za pomoč obrnite na svojega
prodajalca izdelkov ExamVision.
V podjetju ExamVision lahko prilagodimo delovno razdaljo vaše
lupe ter nadgradimo korekcijske leče skladno s spremembo vaše
dioptrije. V primeru vprašanj ali dvomov se obrnite na prodajalca
izdelkov ExamVision.
Vaša lupa je izdelana skrbno in v skladu z vašimi specifikacijami.
Upamo, da boste z njo popolnoma zadovoljni.
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Preverjanje kakovosti, natančna nastavitev in videoposnetki

Galilean HD in Essential
Pred začetkom uporabe vaše nove lupe si oglejte videoposnetke
podjetja ExamVision in zagotovite, da se vam lupa popolnoma
prilega in da ustreza vaši dioptriji. Lupo smo nastavili na navedeno
delovno razdaljo, merjeno od prednjega dela vašega očesa do
opazovanega predmeta. Razdalja je navedena na kartici, ki potrjuje
kakovost izdelka, ki je priložena vaši novi lupi.
Oglejte si videoposnetek z naslovom »Does your loupe fit correctly?«
in poskrbite za dober vid, udobje ter popolno prileganje. Tako boste
zagotovili pravilno višino in kot lupe, kot je prikazano na skici spodaj:

Videoposnetki
Videoposnetke podjetja
ExamVision si lahko ogledate
na naših kanalih na platformah
YouTube in Vimeo. Če si
želite ogledati videoposnetke,
skenirajte kodo QR tukaj:
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Preverjanje kakovosti, natančna nastavitev in videoposnetki

Kepler Kompakt
Pred začetkom uporabe vaše nove lupe si oglejte videoposnetke
podjetja ExamVision in zagotovite, da se vam lupa popolnoma
prilega in da ustreza vaši dioptriji. Lupo smo nastavili na navedeno
delovno razdaljo, merjeno od prednjega dela vašega očesa do
opazovanega predmeta. Razdalja je navedena na kartici, ki potrjuje
kakovost izdelka, ki je priložena vaši novi lupi.
Ostrino lupe Kepler Kompakt morate nastaviti za vsako oko posebej, in
sicer na podlagi vaše delovne razdalja. Optimalno ostrino nastavite s
priloženim šesterorobim ključem. Oglejte si videoposnetek z naslovom
»Fitting your Kepler Kompakt loupe« in poskrbite za dober vid, udobje
ter popolno prileganje. Tako boste zagotovili pravilno višino in kot lupe,
kot je prikazano na skici spodaj:

Videoposnetki
Videoposnetke podjetja
ExamVision si lahko ogledate
na naših kanalih na platformah
YouTube in Vimeo. Če si
želite ogledati videoposnetke,
skenirajte kodo QR tukaj:
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Preverjanje kakovosti, natančna nastavitev in videoposnetki

Kepler Advanced
Pred začetkom uporabe vaše nove lupe si oglejte videoposnetke
podjetja ExamVision in zagotovite, da se vam lupa popolnoma
prilega in da ustreza vaši dioptriji. Lupo smo nastavili na navedeno
delovno razdaljo, merjeno od prednjega dela vašega očesa do
opazovanega predmeta. Razdalja je navedena na kartici, ki potrjuje
kakovost izdelka, ki je priložena vaši novi lupi.
Ostrino lupe Kepler Advanced morate nastaviti za vsako oko posebej,
in sicer na podlagi vaše delovne razdalja. Oglejte si videoposnetek z
naslovom »Fitting your Kepler Advanced loupe« in poskrbite za
dober vid, udobje ter popolno prileganje. Tako boste zagotovili
pravilno višino in kot lupe, kot je prikazano na skici spodaj:

Videoposnetki
Videoposnetke podjetja
ExamVision si lahko ogledate
na naših kanalih na platformah
YouTube in Vimeo. Če si
želite ogledati videoposnetke,
skenirajte kodo QR tukaj:
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Garancija
5-letna proizvajalčeva garancija

.
.
.
.

Galilean HD
Kepler Kompakt
Kepler Advanced
Essential

Pomnite, da naša garancija ne pokriva napak, ki nastanejo zaradi
običajne obrabe, neustrezne rabe, malomarnosti, naključne
škode, spreminjanja, pošiljanja v neoriginalni embalaži ali
napak zaradi neustreznega prilagajanja prileganja, vzdrževanja,
servisiranja ali čiščenja.
V primeru okvare pošljite napravo v popravilo svojemu prodajalcu
izdelkov ExamVision.
Oglejte si tudi spletno mesto: examvision.com/warranty
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Dodatna oprema za lupe ExamVision
Nastavek za nos
Prozorni silikonski nastavki za nos različnih
velikosti.

Trak za lupe
Nežen, a trpežen trak za večjo varnost med
uporabo lupe – s silikonskim nastavkom.

Zaponke kabel
Zaponko pritrdite za ročko lupe, nato v zaponko
previdno vstavite kabel LED.

Čistilo za lupe (ne vsebuje alkohola)
Z našim čistilnim sredstvom boste svojo lupo
ohranili v brezhibnem stanju. Z majhno količino
čistila in krpo za leče iz mikrofibre varno očistite
umazanijo, prah in mastne madeže.
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Dodatna oprema za lupe ExamVision
Dezinfekcijske krpice (ne vsebujejo alkohola)
Z našimi dezinfekcijskimi robčki boste
svojo lupo ohranili v brezhibnem stanju.
Dezinfekcijski robčki za enkratno uporabo
so namenjeni hitremu in enostavnemu ter
varnemu odstranjevanju umazanije, prahu in
mastnih madežev.

Visionshield (velikosti L, XL ter MAX)
Lupo in obraz varuje pred škropljenjem in
umazanijo. Enostavna namestitev na lupe
ExamVision z ježkom. Velikost L je primerna za
lupe Galilean HD in Essential, velikost XL pa za
lupe Kepler. Te različice vizirjev imajo odprtino za
naglavno svetilko.
Visionshield Max prekriva celoten obraz ter ga
je mogoče med delom enostavno namestiti na
katero koli lupo ExamVision.
Visionshield ExamVision so izdelani iz gibke
plastične folije, ki se ne drobi ter jo je mogoče
enostavno očistiti, razkužiti in znova uporabiti.

Sideshields
Skoraj nevidna in peresno lahka stranska varovala
varujejo oči pred škropljenjem in tujki. Za enkratno
uporabo in na voljo v kompletu treh parov.
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Dragulji
Če vam izdelava po meri preprosto ne
zadostuje, lahko svojo lupo okrasite še z dragulji!
0,02-karatni (1,7 mm) diamant v srebrni kovici,
ki je ročno delo danskih zlatarjev, bo še dodatno
polepšal dizajnerski okvir Icon. Nudimo tudi
rubine in safirje. Mi smo opremo izpopolnili. Vi jo
prilagodite svojim potrebam.

Barvni konci ročk
Protialergijski konci ročk dodajo osebno noto
in zgotavljajo udobno uporabo. Izdelani so iz
umetne gume.
Na voljo so v različnih barvah.

Popoln seznam dodatne opreme si lahko ogledate
na spletnem mestu:
examvision.com/loupes-lights/accessories/
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Symbols and instructions for proper use
Proizvođač
ExamVision ApS. Industrivej 11, 8305 Samsø. Danska
www.examvision.com

indicator

Preberite navodila za uporabo
Ali pa preberite elektronska navodila za uporabo.
Pred uporabo natančno preberite vsa priložena navodila.
Uporabniške priročnike najdete na naslovu:
examvision.com/support

Pozor. Pravilna uporaba in vzdrževanje
Vaša lupa je precizno orodje. Če želite ohraniti brezhibno stanje vaše lupe,
morate zanjo ustrezno skrbeti. V primeru vsakodnevne uporabe boste morali
lupo občasno servisirati. Redno preverjajte stanje lupe. Če opazite obrabo
ali poškodbe ali če se vaša lupa ne prilega več tako dobro kot ob nakupu,
prenehajte z uporabo in se nemudoma obrnite na svojega prodajalca izdelkov
ExamVision ter se dogovorite za servis ali naročite nadomestne dele. Pri finih
nastavitvah ali s privijanjem vijakov vam lahko pomaga tudi lokalni očesni
strokovnjak. NE spreminjajte ali prilagajajte svoje lupe.
Alergije
Podjetje ExamVision izdeluje lupe izključno iz visokokakovostnih in nealergenih
materialov. Lupa se ustrezno prilega, kadar se vašega obraza dotikajo zgolj
silikonski nastavek za nos in ročki. V primeru draženja (zelo redko) se obrnite na
svojega prodajalca opreme ExamVision.
Nega in čiščenje
Za čiščenje NE uporabljajte alkohola; uporabljajte izključno čistilna in razkužilna
sredstva ter mehke krpe, ki ne puščajo muck, ki jih priporoča podjetje
ExamVision. NE avtoklavirajte ter ne čistite z ultrazvokom. NE razkužujte z
ultravijoličnim (UV) sevanjem.
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Ne hranite na sončni svetlobi
Leč lupe ne puščajte neposredno na sončni svetlobi. Zaradi povečave se lahko
žarki svetlobe osredotočijo, kar lahko privede do požara.
Hranite na suhem
Lomljivo, rokujte previdno
Če je embalaža poškodovana, izdelka ne uporabljajte
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instagram.com/examvision/
linkedin.com/company/examvision-aps

www.examvision.com
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