Gratulálunk egyedi
készítésű lencséjéhez
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Bevezetés

Ön egy kiváló minőségű precíziós szerszámot választott, amelyet
az Ön méreteihez igazítottak. Ha a lencsét be kell állítani, ne feledje,
hogy ez egy összetett precíziós műszer, ezért gondosan kövesse
a videó útmutatásait - vagy kérje a helyi ExamVision kereskedő
segítségét.
Az ExamVision be tudja állítani a lencse munkatávolságát, és
aktualizálni a lencséket, ha látása idővel megváltozik. Ha bármilyen
kérdése vagy aggálya van, kérjük, forduljon az ExamVision
kereskedőjéhez.
A lencsét gondosan készítettük el, pontosan az Ön igényei szerint,
és reméljük, hogy 100%-ban elégedett lesz vele.
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Minőségellenőrzés, finombeállítás és videók

Galilean HD és Essential
Mielőtt elkezdené használni új lencséjét, kérjük, tekintse meg az
ExamVision videókat a helyes illeszkedés és látás biztosítása
érdekében. A lencsét a szemétől a tárgyig tartó kívánt munkatávolságra
állítottuk be. Ez a távolság a lencséhez mellékelt minőségi kártyán
van feltüntetve.
Tekintse meg videónkat „Does your loupe fit correctly?” az optimális
tiszta látás, a kényelem és a tökéletes illeszkedés érdekében. Ez
biztosítja a lencse megfelelő magasságát és szögét, ahogy az alábbi
ábrán látható:

Videók
Az ExamVision videókat
megtalálja a YouTube és a
Vimeo csatornánkon. Ha
szeretné megnézni most,
szkennelje be a QR-kódot:
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Kepler Kompakt
Mielőtt elkezdené használni új lencséjét, kérjük, tekintse meg az
ExamVision videókat a helyes illeszkedés és látás biztosítása
érdekében. A lencsét a szemétől a tárgyig tartó kívánt munkatávolságra
állítottuk be. Ez a távolság a lencséhez mellékelt minőségi kártyán
van feltüntetve.
A Kepler Kompakt finomfókuszát egyszerre csak egy szemmel, a
munkatávolságon belül állítsa be. A mellékelt imbuszkulcs segítségével
rögzítse az optimális fókuszbeállítást. Tekintse meg videónkat „Fitting
your Kepler Kompakt loupe” az optimális tiszta látás, a kényelem és
a tökéletes illeszkedés érdekében . Ez biztosítja a lencse megfelelő
magasságát és szögét, ahogy az alábbi ábrán látható:

Videók
Az ExamVision videókat
megtalálja a YouTube és a
Vimeo csatornánkon. Ha
szeretné megnézni most,
szkennelje be a QR-kódot:
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Kepler Advanced
Mielőtt elkezdené használni új lencséjét, kérjük, tekintse meg az
ExamVision videókat a helyes illeszkedés és látás biztosítása
érdekében. A lencsét a szemétől a tárgyig tartó kívánt munkatávolságra
állítottuk be. Ez a távolság a lencséhez mellékelt minőségi kártyán
van feltüntetve.
A Kepler Advanced finomfókuszát egyszerre csak egy szemmel,
a munkatávolságon belül állítsa be. Tekintse meg videónkat
„Fitting your Kepler Advanced loupe” az optimális tiszta látás
a kényelem és a tökéletes illeszkedés érdekében. Ez biztosítja a lencse
megfelelő magasságát és szögét, ahogy az alábbi ábrán látható:

Videók
Az ExamVision videókat
megtalálja a YouTube és a
Vimeo csatornánkon. Ha
szeretné megnézni most,
szkennelje be a QR-kódot:
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Garancia
5 év gyártói garancia

.
.
.
.

Galilean HD
Kepler Kompakt
Kepler Advanced
Essential

Felhívjuk figyelmét, hogy garanciánk nem terjed ki a normál
elhasználódás, helytelen használat, gondatlanság, véletlen károk,
módosítás, nem eredeti csomagolásban történő szállítás, illetve
nem megfelelő felszerelés, karbantartás, szervizelés vagy tisztítási
eljárások miatt keletkező hibákra.
Meghibásodás esetén kérjük, küldje vissza javítás céljából a
készüléket az ExamVision márkakereskedőjének.
Kérjük, látogasson el az: examvision.com/warranty
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ExamVision lencse tartozékok
Orrpapucsok
Átlátszó szilikon orrpapucsok különböző
méretekben.

Nyaki kábel
Lágy, mégis tartós kábel az extra biztonságért
a lencsék viselésekor - szilikon rögzítéssel.

Kábelrögzítők
Csatlakoztassa a kábelrögzítőket a
lencsetámaszhoz, és óvatosan nyomja a LEDkábelt a klipszbe.

Tisztítóoldat (alkoholmentes)
Egyedi tisztító megoldásunk tökéletes állapotban
tartja a lencsét. Vigyen fel egy kis mennyiséget
egy mikroszálas lencse törlőkendőre, hogy
biztonságosan eltávolítsa a szennyeződéseket,
port és zsírt.
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ExamVision lencse tartozékok
Fertőtlenítő kendők (alkoholmentes)
Fertőtlenítő kendőink tökéletes állapotban
tartják a lencsét. Ezek az eldobható
tisztítókendők gyors és egyszerű módjai
a szennyeződés, por és zsír biztonságos
eltávolításának.

Visionshield (L, XL és MAX méret)
Megvédi a lencsét és az arcát a fröccsenő
szennyeződésektől. Könnyen rögzíthető az
ExamVision lencséhez egy tépőzáras adapter
segítségével. Az L méret a Galilei HD és
Essential lencsékhez - az XL méret pedig a
Kepler lencsékhez való. Ezeknél a változatoknál
az arcvédőn van egy kivágás a fejlámpa
számára.
A Visionshield MAX egy teljes arcvédő, amely a
munkafolyamat részeként könnyen rögzíthető
és illeszkedik bármely ExamVision lencséhez.
Az ExamVision Visionshieldek nem repedező,
rugalmas műanyag fóliából készülnek,
amely könnyen tisztítható, fertőtleníthető és
újrafelhasználható.
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Oldalpajzsok
A szinte láthatatlan, pehelykönnyű oldalpajzsok
védik a szemet a fröccsenésektől és a
törmelékektől. Eldobható, három párból álló
csomagban.

Ékszerek
Ha a teljes testreszabás nem elegendő, miért
is ne adhatna hozzá egy gyémántot? Egy dán
ékszertervező által kézzel készített 0,02 karátos
(1,7 mm) gyémánt egy sterling ezüst foglalatba
kerül, amely kiemeli a gyönyörű Icon-keretet.
Rubin és zafír is kapható. Tökéletesítjük.
Személyre szabjuk.
Színes homloktámaszok
Antiallergén homloktámaszok a személyre
szabhatóság és a kényelmes illeszkedés
érdekében. Mesterséges gumiból készült.
Széles színválasztékban kapható.

Az elérhető tartozékok teljes listáját megtekintese a:
examvision.com/loupes-lights/accessories/
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Szimbólumok és használati utasítások
Gyártó
ExamVision ApS. Industrivej 11, 8305 Samsø. Dánia.
www.examvision.com

indicator

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

Vigyázat! Helyes használat és karbantartás
Az ExamVision lencse egy precíziós műszer. Mint minden minőségi termék
esetében, a megfelelő ápolásra is szükség van ahhoz, hogy a lencse a
legjobb állapotban maradjon. Normál napi használat mellett a lencse
időről időre szervizelésre szorul. Rendszeresen ellenőrizze. Ha kopást vagy
sérülést észlel, illetve ha a lencse kilazult vagy nem illeszkedik olyan jól,
mint új korában, ne használja tovább, és azonnal forduljon az ExamVision
márkakereskedőjéhez szervizelésért és cserealkatrészekért. Egy helyi
szemész szakember is segíthet Önnek a kisebb kiigazításokban vagy a
csavarok meghúzásában. NE módosítsa vagy változtassa meg a lencsét.
Allergiák
Az ExamVision kizárólag kiváló minőségű, allergiára tesztelt
szemüveganyagokat használ. A lencsét úgy kell felszerelni, hogy csak
az orrpapucs és a homloktámasz érjen a bőréhez. Abban a nagyon
valószínűtlen esetben, ha irritációt tapasztal forduljon az ExamVision
kereskedőjéhez.
Ápolás és tisztítás
NE használjon alkoholt a tisztításhoz. Csak az ExamVision által ajánlott
alkoholmentes tisztító- és fertőtlenítőszereket és puha, szöszmentes ruhát
használjon. NEM szabad autoklávot vagy ultrahangos tisztítási módszereket
használni. NE használjon UV fény alapú fertőtlenítő módszereket.
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Tartsa távol a napfénytől
Ne tegye ki a lencséket közvetlen napfénynek. A nagyítás miatt a lencse egy
„forró pontot” hozhat létre, ami tüzet okozhat.
Tartsa szárazon
Törékeny, óvatosan kezelje
Ne használja, ha a csomagolás sérült
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instagram.com/examvision/
linkedin.com/company/examvision-aps

www.examvision.com
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21.10.20727.HU

facebook.com/ExamVisionDK

