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Grattis till din personligt 
tillverkade lupp 
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Du har valt ett högkvalitativt precisionsverktyg, skräddarsytt för 
dina mått. Om du behöver justera din lupp, tänk då på att den är ett 
komplext precisionsinstrument, så följ videohandledningen noga – 
eller be din lokala ExamVision-leverantör för hjälp.  

ExamVision kan justera arbetsavståndet på din lupp och uppgradera 
ordinerade linser när din syn förändras över tid. Om du har frågor 
eller funderingar är du välkommen att kontakta din ExamVision-
återförsäljare.  

Din lupp har tillverkats med noggrannhet, exakt enligt dina 
specifikationer och vi hoppas att du är 100 procent nöjd. 

Inledning
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Kvalitetskontroll, finjustering och videor

Galilean HD & Essential
Innan du börjar använda din nya lupp, se ExamVision-videorna för att 
säkerställa rätt passform och syn.  
Vi har ställt in din lupp enligt ditt önskade arbetsavstånd från 
framför dina ögon till subjektet. Det här avståndet är angett på det 
Kvalitetskort som bifogas din nya lupp.  

Titta på vår video “Does your loupe fit correctly?” för optimal klar 
syn, komfort och perfekt passform. Detta säkerställer rätt höjd och 
vinkel på luppen, vilket visas nedan:

Videor  
Du hittar ExamVision-
videor på vår kanal på 
YouTube och Vimeo. För 
att titta behöver du bara 
skanna QR-koden här: 
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Kepler Kompakt
Innan du börjar använda din nya lupp, se ExamVision-videorna för att 
säkerställa rätt passform och syn.  
Vi har ställt in din lupp enligt ditt önskade arbetsavstånd från 
framför dina ögon till subjektet. Det här avståndet är angett på det 
Kvalitetskort som bifogas din nya lupp. 

Du måste finjustera din Kepler Kompakt för ett öga i taget, på 
ditt arbetsavstånd. Fixera din optimala fokusinställning med den 
medföljande insexnyckeln. Titta på vår video “Fitting your Kepler 
Kompakt loupe” för optimal klar syn, komfort och perfekt passform. 
Detta säkerställer rätt höjd och vinkel på luppen, vilket visas nedan:

Kvalitetskontroll, finjustering och videor

Videor  
Du hittar ExamVision-
videor på vår kanal på 
YouTube och Vimeo. För 
att titta behöver du bara 
skanna QR-koden här: 
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Kepler Advanced
Innan du börjar använda din nya lupp, se ExamVision-videorna för att 
säkerställa rätt passform och syn.  
Vi har ställt in din lupp enligt ditt önskade arbetsavstånd från 
framför dina ögon till subjektet. Det här avståndet är angett på det 
Kvalitetskort som bifogas din nya lupp.

Du måste finjustera din Kepler Advanced för ett öga i taget, 
på ditt arbetsavstånd. Titta på vår video “Fitting your Kepler 
Advanced loupe” för optimal klar syn, komfort och perfekt 
passform. Detta säkerställer rätt höjd och vinkel på luppen, 
vilket visas nedan:

Kvalitetskontroll, finjustering och videor

Videor  
Du hittar ExamVision-
videor på vår kanal på 
YouTube och Vimeo. För 
att titta behöver du bara 
skanna QR-koden här: 
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Garanti

5 års tillverkningsgaranti   
   . Galilean HD . Kepler Kompakt . Kepler Advanced . Essential

Observera att vår garanti inte täcker defekter orsakade av normalt 
slitage, missbruk, försummelse, oavsiktlig skada, modifiering, frakt 
i icke-originalförpackningar eller fel på grund av felaktig montering, 
underhåll, service eller rengöringsprocedurer.  

Vid fel, returnera enheten till din ExamVision-återförsäljare för 
reparation. 

Se äve: examvision.com/warranty
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Tillbehör till ExamVision-luppar 

Näsdynor  
Klara näsdynor i silikon i olika storlekar. 
 

Halsrem  
Fin men slitstark rem för extra säkerhet när du bär 
dina luppar - med silikonfästen.

Kabelklämma 
Fäst kabelklämman på skalmarna på dina luppar 
och tryck LED-kabeln försiktig in i hållaren.  

Rengöringslösning (alkoholfri)  
Vår anpassade rengöringslösning håller din lupp 
i perfekt skick. Använd en liten mängd på en 
linstrasa i mikrofiber för att säkert avlägsna smuts, 
damm och fett. 
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Desinfektionsdukar (alkoholfria)  
Våra desinfektionsdukar håller din lupp i perfekt 
skick. Dessa engångsrengöringsdukar är ett 
snabbt och lätt sätt att säkert avlägsna smuts, 
damm och fett. 

Visionshield (storlek L, XL och MAX)  
Skyddar luppen och ditt ansikte från stänk och 
smuts. Fästes enkelt på ExamVision-luppar 
med en kardborreadapter. Storlek L passar 
Galilean HD och Essential-luppar – och storlek 
XL passar Kepler-luppar. Dessa versioner har 
en utskärning i visiret för en pannlampa.  

Visionshield MAX är ett heltäckande visir som 
enkelt fästs på och passar alla ExamVision-
luppar, som en del av din arbetsrutin.  

ExamVision Visionshields är tillverkade av flisfri, 
flexibel plastfilm som enkelt kan rengöras, 
desinficeras och återanvändas. 

Sideshields 
Nästan osynliga, fjäderlätta sidoskydd skyddar 
ögonen från stänk och skräp. För engångsbruk 
i sats om tre par. 

Tillbehör till ExamVision-luppar 
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Juveler  
Om total anpassning inte är tillräckligt, varför 
inte lägga till en diamant? En diamant på 0,02 
karat (1,7 mm) inbäddad i en sterlingsilvernål, 
handgjord av en dansk smyckedesigner för 
att förbättra din vackra Icon-ram. Rubiner 
och safirer finns också tillgängligt. Vi gör den 
perfekt. Du gör den personlig. 

Färgade skalmspetsar  
Allergifria skalmspetsar för en personlig 
touch och bekväm passform. Tillverkade av 
konstgummi. 

Tillgängliga i en mängd färger. 

 

Hela listan med tillbehör hittar du på: 
examvision.com/loupes-lights/accessories/
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Tillverkare
ExamVision ApS. Industrivej 11, 8305 Samsø. Denmark. 
www.examvision.com

 

Se bruksanvisningen  
För digitala versioner på olika språk, följ denna länk:
 examvision.com/support  

Försiktighet. Korrekt användning och underhåll 
Din ExamVision-lupp är ett precisionsinstrument. Som med alla 
kvalitetsprodukter behövs rätt skötsel för att hålla din lupp i toppskick. Vid 
normal daglig användning behöver din lupp servicekontroller emellanåt. 
Inspektera regelbundet. Om du upptäcker slitage eller skador, om din lupp 
känns lös eller inte passar lika bra som när den var ny, ska du sluta använda 
den och kontakta din ExamVision-återförsäljare omedelbart för service och 
reservdelar. Din lokala optiker kan även hjälpa dig med mindre justeringar 
eller åtdragning av skruvar. Du får INTE ändra eller modifiera din lupp.   

Allergier  
ExamVision använder enbart högkvalitativa, allergitestade glasmaterial. Din 
lupp måste passa så att enbart näsdynan och skalmspetsarna vidrör din 
hud. Om irritation ändå osannolikt skulle uppstå, kontakta din ExamVision-
återförsäljare. 

Underhåll och rengöring  
Använd INTE alkohol för rengöring. Använd endast alkoholfria rengörings- 
och desinfektionsprodukter som rekommenderas av ExamVision och en 
mjuk luddfri trasa. Använd INTE autoklaver eller rengöringsmetoder med 
ultraljud. Använd INTE UV-koncentrerade desinficeringsmetoder. 

indicator

Symboler och instruktioner för korrekt användning



15

Skydda mot solljus  
Lämna inte luppglasen direkt i solen. Förstoringen kan skapa en “hot spot” 
som kan orsaka en brand. 

Förvaras torrt 

Ömtåligt, hanteras varsamt 

Använd inte om förpackningen är skadad 
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