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Ön egy kiváló minőségű fényrendszert választott, amelyet úgy 
alakítottak ki, hogy pontosan oda világítson, ahol szüksége van rá. 

Az ExamVision fényrendszerei a kiválasztott fényrendszertől és 
fényerősségtől függően 2-24 órás üzemidővel rendelkeznek. 

Világítási rendszereinket steril környezetekhez, kéz nélküli vagy 
érintésmentes működésre tervezték. Ahhoz, hogy optimális 
eredményt érjen el az új fényrendszerével, kérjük, gondosan kövesse 
az útmutatót és videókat - vagy kérje a helyi ExamVision kereskedő 
segítségét.  

Bevezetés



Fénykábel iránya 
Az Essential One LED kivételével, amely vezeték nélküli, a fénykábel 
a jobb vagy a bal oldali lencse elejéhez csatlakoztatható. Az optimális 
egyensúly érdekében javasoljuk, hogy a kábelt ezután a nyaka hátsó 
részén vezesse körbe, és az ellenkező oldalon csatlakoztassa a 
vezérlőegységhez.   
 
Focus™ és Essential 
Nano lámpák: 
A kábel irányának 
megváltoztatásához lazítsa 
meg a kis csavart, és 
óvatosan fordítsa a gyűrűt a 
kívánt pozícióba. Győződjön 
meg róla, hogy a gyűrű a 
kábelhez ér, majd húzza meg 
a csavart. 
Essential Alpha lámpa:
A kábel irányának megváltoztatásához lazítsa meg a kis csavart, és 
óvatosan fordítsa a gyűrűt a kívánt pozícióba. Győződjön meg róla, 
hogy a gyűrű a kábelhez ér, majd húzza meg a csavart. 

Cserélhető kábel 
Focus™ és Essential Nano lámpákhoz: Ha a kábel megsérül, könnyen 
kicserélheti. Kérjük, forduljon a helyi ExamVision kereskedőhöz, aki 
gondoskodik a készülék cseréjéről. 

Gyűrű 

Lazítsa meg
a csavart 

Segítség és útmutatás 
Hasznos videókért látogasson el a Szervizközpontunkba 
az ExamVision YouTube-csatornáján. Ha szeretné 
megnézni most, szkennelje be a QR-kódot. További műszaki 
adatokért látogasson el az examvision.com oldalra. 

Első lépések - A lámpa első használata
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Garancia

PowerBand vezérlőegység / Focus™ Xtend vezérlőegység /
Focus™True & Bright és Essential Nano fényrendszer és 
tartozékok 
3 év gyártói garancia.

Focus™ True & Bright és Essential Nano cserélhető kábel és 
hátlap 
1 év gyártói garancia.  

Essential Alpha vezérlőegység, akkumulátor, lámpa, kábel és 
tartozékok 
1 év gyártói garancia. 

Essential One
2 év gyártói garancia.   

Essential One akkumulátor, töltő és tartozékok 
1 év gyártói garancia.  

 
A normál elhasználódás, a nem megfelelő használatból vagy 
karbantartásból eredő károk nem tartoznak a garancia hatálya alá. 
Meghibásodás esetén kérjük, küldje vissza javítás céljából a készüléket 
az ExamVision márkakereskedőjének. 

Kérjük, látogasson el az examvision.com/warranty webhelyre is.     
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Töltőport LED Port

Bekapcsoló 
gomb 

Érintésmentes 
mozgásérzékelő 

PowerBand
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PowerBand használata  

Bekapcsolás 
Nyomja meg egyszer a 
bekapcsoló gombot. 

Működési oldalak 
közti váltás 
A bekapcsológomb és az 
érintésmentes érzékelő 
közötti 
üzemmódváltáshoz 
nyomja meg gyorsan 
egymás után 3-szor a 
bekapcsológombot. Amikor 
a lámpa VÖRÖSEN villog, 
a bekapcsológomb aktív. 
Amikor a lámpa ZÖLDEN 
villog, a mozgásérzékelő 
aktív.    

A fény erősségének 
módosítása   
Egyetlen 
gombnyomással a fény 
intenzitása alacsonyról 
magasra változik. 

Kikapcsolás  
Nyomja meg és tartsa 
lenyomva 2 másodpercig. 

Jobb oldal  
Érintésmentes mozgásérzékelő  

Bal oldal
Bekapcsoló gomb 

3

3

1

2´3´

A fény erősségének 
módosítása 

Ha elhúzza a kezét az 
érzékelő mellett, a fény 
intenzitása alacsonyról 

magasra változik.

Kikapcsolás   
Tegye a kezét az 

érzékelőre 3 másodpercig.

1

11 1
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Memória 
Ha kikapcsolja a PowerBandet, a beállítások (fényerősség és 
működési mód) megmaradnak. 

Működési idő  
Az akkumulátor működési ideje a fényerősségtől függően változik. 
A legalacsonyabb beállítás akár 24 órás folyamatos használatot is 
biztosíthat, a legmagasabb beállítás pedig körülbelül 12 órát.

 

Akkumulátor állapota  

Akkumulátor töltöttségi szintje  

 

Kérjük, vegye figyelembe: A lámpa nem kapcsolható be, amíg a 
PowerBand töltődik.

Lemerült akkumulátor esetén az átlagos töltési idő 2,5 óra.
 

PowerBand használata  

Lámpa folyamatosan zöld 
100% - 20% töltött

Lámpa folyamatosan sárga 
20% - 10% töltött

Lámpa folyamatosan vörös 
10% - 0% töltött

Lámpa vörösen villog Folyamatosan zöld

10% - 0% 
töltött

100% 
töltött

Lámpa sárgán villog 

10% - 20% 
töltött

Lámpa zölden villog 

20% - 99% 
töltött

24 óra 12 óra
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LED
Port

Töltőport 

Bekapcsoló 
gomb 

Fényerősség 
jelző 

Megnyomható 
előlap 

Akkumulátor 
szintjelző

Focus™ Xtend 
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Nyomja meg egyszer a bekapcsoló 
gombot. (A vezérlőegység csak akkor 
aktiválódik, ha a lámpa be van dugva.) 

A Focus™ Xtend vezérlőegységet kéz 
nélkül, az előlapot pl. a könyökével 
megnyomva is lehet működtetni. 

A panel rövid megnyomásával 
3 fényerősség között válthat.

Nyomja meg és tartsa lenyomva  
2 másodpercig.

Bekapcsolás 

2´Kikapcsolás  

A fény 
erősségének 
módosítása  

1

1

1

A Focus™ Xtend használata 

Működési idő  
Az akkumulátor működési ideje a fényerősségtől függően változik, 
6-tól 24-óra folyamatos használatot tesz lehetővé.

Akkumulátor töltöttségi szintje  
Ha az akkumulátornak töltésre van szüksége, a töltésjelző villogni kezd.  

Lemerült akkumulátor esetén az átlagos töltési idő 2,5 óra.

Bat. Bat. Bat.Töltés szükséges Töltés Feltöltve

1

24 óra 6 óra
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Fényintenzitás-
szabályzó 

LED 
Lámpa Fényszűrő 

Újratölthető 
lítium-ion 
akkumulátorok (3) 

Mágneses 
töltőport 

Akkumulátor 
szintjelző 

Töltőpad 

12

Essential One
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Az Essential One használata

Helyezze az akkumulátort a lámpa 
csatlakozófelületére. Az akkumulátor 
tetejének egyetlen érintésével kapcsolja 
be/ki a lámpát. 

A lámpa két különböző erősségi 
fokozattal rendelkezik, amelyet a 
jobb oldalon egy gyors érintéssel 
szabályozhat. 

Be-/
kikapcsolás 

Megjegyzés
Ha a lámpát az Essential One vázrészéhez rögzíti vagy arról leveszi, 
csúsztassa azt be és ki a csatlakozó sínjei mentén. Győződjön meg 
róla, hogy ez függőlegesen és egyenesen történik, ahogy az alább 
a piros nyilakkal látható. A lámpa helyére illesztésekor alkalmazzon 
enyhe nyomást. Eltávolításkor a hüvelykujjával közvetlenül alulról 
gyakoroljon nyomást. Ne csavarja vízszintesen kifelé. 
Do not twist it horizontally outwards.

A fény 
erősségének 
módosítása

1

1

Lámpa rögzítése Lámpa leválasztása
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Az Essential One használata

Működési idő
Az akkumulátor működési ideje a fényerősségtől függően változik, 
2-től 3,5 óra folyamatos használatot tesz lehetővé. 

Akkumulátor töltöttségi szintje  
Ha az akkumulátor csipog, akkor töltésre van szüksége. 
 

Csatlakoztassa a töltőpadot a töltőhöz, és helyezze az 
akkumulátort a töltőpadra.  

Lemerült akkumulátor esetén az átlagos töltési idő 1,5 óra.

Töltés Akkumulátor feltöltve

3.5 óra 2 óra
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LED Port

Akkumulátor
szintjelző 

Töltőport 
Fő vezérlő
be/ki és fényerősség

Akkumulátor
töltésjelző 

Essential Alpha

16
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A lámpa be- és kikapcsolásához 
forgassa el a gombot. 

Forgassa el a gombot a fényerősség 
megváltoztatásához.  

Be-/
kikapcsolás 

A fény 
erősségének 
módosítása 

Az Essential Alpha használata

Működési idő 
A legalacsonyabb beállítás akár 12 órás folyamatos használatot is 
biztosíthat, a legmagasabb beállítás pedig körülbelül 4 órát.

Akkumulátor állapota
A töltöttségjelző mutatja, hogy mennyi töltés van még az akkumulátorban.

Akkumulátor töltöttségi szintje

25% töltve

75% töltve

50% töltve

100% töltve

Töltés Akkumulátor feltöltve 

12 óra 4 óra
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Gyártó 
ExamVision ApS. Industrivej 11, 8305 Samsø. Dánia. 
www.examvision.com

 

Olvassa el a használati utasítást
Az egyéb nyelvű digitális verziókért kérjük, látogasson
el az alábbi linkre: examvision.com/support 

Vigyázat! Helyes használat és karbantartás
Ne módosítsa vagy változtassa meg az ExamVision terméket. Kerülje a 
lámpaház érintését hosszabb ideig tartó, nagy fényerősségű használat 
során, mivel az felmelegedhet. Ne tegye ki a terméket szélsőségesen meleg, 
hideg vagy nedves körülményeknek.  

A LED-es eszközök nagyon erős fénnyel rendelkeznek, ne nézzen 
közvetlenül a fénybe, és ne irányítsa azt más emberek szemébe. Csak az 
eredeti, mellékelt töltőt használja, mivel bármely más töltő károsíthatja a 
terméket.  

Ne zárja rövidre az ExamVision terméket. 

Az optimális élettartam elérése érdekében mindig óvatosan kezelje a 
készülékeket.  

Ne próbálja meg saját maga megjavítani az ExamVision terméket. Ha az 
eszköz megsérül vagy nem működik megfelelően, forduljon az ExamVision 
kereskedőjéhez további segítségért.  

Ápolás és tisztítás
Tisztítsa meg puha ruhával, és győződjön meg arról, hogy az összes 
csatlakozó és csatlakozás pormentes.  

indicator

Szimbólumok és a helyes használatra vonatkozó utasítások 
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Az akkumulátor gondozása 
Az akkumulátort a gyártó részben feltöltötte. A legjobb gyakorlat az, ha az 
akkumulátor töltöttségi szintjét 30%-nál magasabban tartja. A részleges 
töltések nem károsítják az akkumulátort. 

Akkumulátor élettartama
Amikor az akkumulátor természetes élettartama végéhez közeledik, 
körülbelül 500 töltés után, gyakrabban kell tölteni.   
 
Vízállóság 
Az ExamVision lámpát és a vezérlőegységet nem arra tervezték, hogy víz alá 
merítsék. A készülék károsodásának elkerülése érdekében azonnal törölje le 
a ráfröccsent folyadékot. 

Fertőtlenítés 
Csak alkoholmentes fertőtlenítőszereket használjon, mint például az 
ExamVision fertőtlenítő kendők (kapható az ExamVision kereskedőjénél). NE 
használjon alkohol alapú termékeket, ultrahangos tisztítószert, autoklávot 
vagy más kémiai fertőtlenítőszert. Egy nedves törlőkendő rövidre zárhatja az 
akkumulátort, ha a törlőkendő mindkét érintkezési pontot egyszerre érinti. 
NE használjon olyan UV fertőtlenítési módszereket, amelyek megemelik a 
lencsék vagy a lámpa hőmérsékletét. 

A töltő kimenete 
PowerBand: DC 5V.2A.10W 
Focus™ Xtend: DC 12V.1A.12W  
Essential One: DC 5V.2.4A.12W 
Essential Alpha: DC 5V.1A.5W

Tartsa szárazon 

Az ezzel a szimbólummal jelölt berendezések közelében interferencia léphet fel 

Törékeny, óvatosan kezelje 

Ne dobja ki az elektronikai termékeket az általános hulladékok közé 

Ne használja, ha a csomagolás sérült 
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facebook.com/ExamVisionDK

instagram.com/examvision/

linkedin.com/company/examvision-aps

www.examvision.com


