Gefeliciteerd met uw op
maat gemaakte loep
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Inleiding

U heeft gekozen voor een hoogwaardige precisietool, afgestemd op
uw metingen. Heeft uw loep een aanpassing nodig? Denk er dan aan
dat het een complex precisie-instrument is en volg dus zorgvuldig de
video-instructies, of vraag uw plaatselijke ExamVision-dealer om hulp.
ExamVision kan de werkafstand van uw loep aanpassen en de sterkte
van de voorgeschreven lenzen opwaarderen, naarmate uw zicht in de
loop van de tijd verandert. Neem bij vragen of opmerkingen contact
op met uw ExamVision-dealer.
Uw loep is met zorg gemaakt, precies volgens uw specificaties, en
wij hopen dat u 100% tevreden bent.
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Kwaliteitscontrole, fijnafstelling en video’s

Galilean HD & Essential
Bekijk eerst, voordat u begint met uw nieuwe loep, de ExamVisionvideo’s om er zeker van te zijn dat de pasvorm en het zicht goed zijn.
Wij hebben uw loep op uw gewenste werkafstand ingesteld, van de
voorkant van uw oog tot uw onderwerp. De afstand staat vermeld
op het kwaliteitskaartje dat bevestigd is aan uw nieuwe loep.
Bekijk onze video “Does your loupe fit correctly?” voor een
optimaal helder zicht, comfort en een perfecte pasvorm. Dit zorgt
voor de juiste hoogte en invalshoek van de loep, zoals hieronder
geïllustreerd wordt:

Video’s
U kunt ExamVision-video’s
vinden op ons kanaal op
YouTube en Vimeo. Scan
hier de QR-code om nu
te kijken:
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Kwaliteitscontrole, fijnafstelling en video’s

Kepler Kompakt
Bekijk eerst, voordat u begint met uw nieuwe loep, de ExamVisionvideo’s om er zeker van te zijn dat de pasvorm en het zicht goed zijn.
Wij hebben uw loep op uw gewenste werkafstand ingesteld, van de
voorkant van uw oog tot uw onderwerp. De afstand staat vermeld
op het kwaliteitskaartje dat bevestigd is aan uw nieuwe loep.
U dient uw Kepler Kompakt per oog nauwkeurig scherp te stellen
op uw werkafstand. Stel uw optimale scherpte vast met de
meegeleverde inbussleutel. Bekijk onze video “Fitting your Kepler
Kompakt loupe” voor een optimaal helder zicht, comfort en een
perfecte pasvorm. Dit zorgt voor de juiste hoogte en invalshoek van
de loep, zoals hieronder geïllustreerd wordt:

Video’s
U kunt ExamVision-video’s
vinden op ons kanaal op
YouTube en Vimeo. Scan
hier de QR-code om nu
te kijken:
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Kwaliteitscontrole, fijnafstelling en video’s

Kepler Advanced
Bekijk eerst, voordat u begint met uw nieuwe loep, de ExamVisionvideo’s om er zeker van te zijn dat de pasvorm en het zicht goed zijn.
Wij hebben uw loep op uw gewenste werkafstand ingesteld, van de
voorkant van uw oog tot uw onderwerp. De afstand staat vermeld
op het kwaliteitskaartje dat bevestigd is aan uw nieuwe loep.
U dient uw Kepler Advanced per oog nauwkeurig scherp te
stellen op uw werkafstand. Bekijk onze video “Fitting your
Kepler Advanced loupe” voor een optimaal helder zicht, comfort
en een perfecte pasvorm. Dit zorgt voor de juiste hoogte en
invalshoek van de loep, zoals hieronder geïllustreerd wordt:

Video’s
U kunt ExamVision-video’s
vinden op ons kanaal op
YouTube en Vimeo. Scan
hier de QR-code om nu
te kijken:
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Garantie
Fabrieksgarantie van vijf jaar

.
.
.
.

Galilean HD
Kepler Kompakt
Kepler Advanced
Essential

Houd er rekening mee dat onze garantie geen betrekking heeft
op defecten die zijn veroorzaakt door normale slijtage, verkeerd
gebruik, verwaarlozing, onopzettelijke schade, aanpassingen,
verzendingen in niet-originele verpakkingen of fouten als
gevolg van onjuiste montage-, onderhouds-, service- of
reinigingsprocedures.
Stuur in het geval van slecht functioneren, het apparaat terug naar
uw ExamVision-dealer voor reparatie.
Zie ook: examvision.com/warranty
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Accessoires voor de ExamVision-loepen
Neussteunen
Transparante siliconen neussteunen in
verschillende maten.

Brillenkoord voor loepbril
Delicaat maar duurzaam koord voor extra
veiligheid bij het dragen van uw loepen - met
siliconen bevestigingen.

Kabelclips
Bevestig de kabelclips aan de brillenarmen van
uw loepen en duw uw ledkabel voorzichtig in
de clip.

Optiekreiniger (alcoholvrij)
Onze reinigingsoplossing op maat houdt uw
loep in een perfecte staat. Gebruik een kleine
hoeveelheid op een lensdoekje van microvezels
om vuil, stof en vet veilig te verwijderen.
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Accessoires voor de ExamVision-loepen
Desinfectie-doekjes (alcoholvrij)
Onze desinfecterende doekjes houden uw
loep in een perfecte staat. Deze reinigende
wegwerpdoekjes zijn een snelle en gemakkelijke
manier om vuil, stof en vet veilig te verwijderen.

Visionshields (maat L, XL en MAX)
Beschermt de loep en uw gezicht tegen
spatten en vuil. Eenvoudig te bevestigen aan
de ExamVision-loepen met behulp van een
klittenband-adapter. Maat L past op de Galilean
HD- en de Essential-loepen – en maat XL past
op de Kepler-loepen. Deze uitvoeringen hebben
een uitsparing in het vizier voor een hoofdlamp.
De Visionshield MAX is een masker voor
het hele gezicht, dat tijdens uw werkroutine
gemakkelijk kan worden bevestigd op iedere
ExamVision-loep en er goed op past.
De ExamVision-gezichtsbeschermers zijn
gemaakt van een niet-splinterende, flexibele
plastic film, die gemakkelijk kan worden
gereinigd, gedesinfecteerd en hergebruikt.

Sideshields
De bijna onzichtbare, vederlichte zijschermen
beschermen de ogen tegen spatten en vuil. Voor
eenmalig gebruik, in verpakkingen van drie paar.
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Juwelen
Als het gehele maatwerk niet voldoende
is, waarom zou u dan geen diamant
toevoegen? Een diamant van 0,02 karaat
(1,7 mm), genesteld in een onvervalste
zilveren stud, handgemaakt door een Deense
juwelenontwerper die uw prachtige montuur
verfraait. Er zijn ook robijnen en saffieren
beschikbaar. Wij maken het perfect. U maakt
het persoonlijk.

Gekleurde oortips
Anti-allergische uiteinden voor de brillenarm
om hem net iets persoonlijker te maken en
voor een prettige pasvorm. Gemaakt van
kunstrubber.
Verkrijgbaar in een breed assortiment kleuren.

U kunt de volledige lijst met beschikbare
accessoires bekijken op:
examvision.com/loupes-lights/accessories/
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Symbolen en instructies voor correct gebruik
Fabrikant
ExamVision ApS. Industrivej 11, 8305 Samsø. Denemarken.
www.examvision.com

indicator

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
Voor digitale versies in verschillende talen, volg deze link:
examvision.com/support

Waarschuwing. Correct gebruik en onderhoud
Uw ExamVision-loep is een precisie-instrument. Zoals bij elk
kwaliteitsproduct, is de juiste zorg nodig om uw loep in topconditie te
houden. Bij normaal dagelijks gebruik heeft uw loep van tijd tot tijd een
servicebeurt nodig. Regelmatig inspecteren. Wanneer u slijtage of schade
opmerkt of uw loep los aanvoelt of niet meer zo goed past als in het begin,
gebruik hem dan niet meer en neem onmiddellijk contact op met uw
ExamVision-dealer voor service en vervangende onderdelen. Uw plaatselijke
opticien kan u wellicht ook helpen met kleine aanpassingen of het
aandraaien van de schroeven. Uw loep NIET wijzigen of veranderen.
Allergieën
ExamVision gebruikt alleen hoogwaardige, op allergie geteste materialen
voor de glazen. Uw loep dient zo te zijn geplaatst dat alleen de neussteun en
de oortips uw huid raken. Neem in het hoogst onwaarschijnlijke geval van
irritatie contact op met uw ExamVision-dealer.
Verzorging en reiniging
Gebruik GEEN alcohol om te reinigen. Gebruik alleen de door ExamVision
aanbevolen alcoholvrije reinigings- en desinfecterende producten en
een zachte, pluisvrije doek. NIET autoclaveren of GEEN ultrasonische
reinigingsmethoden gebruiken. Gebruik GEEN UV-immersieve
desinfecterende methoden.
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Uit de buurt van zonlicht houden
Laat de loep niet in direct zonlicht liggen. Vergroting kan een hotspot
creëren die mogelijk brand veroorzaakt.
Droog houden
Breekbaar, voorzichtig behandelen
Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is
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instagram.com/examvision/
linkedin.com/company/examvision-aps

www.examvision.com
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facebook.com/ExamVisionDK

