Blahopřejem k Vašim na míru
vyrobeným lupovým brýlím
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Úvod

Vybrali jste si vysoce kvalitní přesný nástroj, který je přizpůsoben
Vašim požadavkům. Pokud bude potřeba Vaše lupové brýle
upravit, nezapomeňte, že se jedná o složitý přesný nástroj, a proto
postupujte důsledně podle videonávodu nebo požádejte o pomoc
svého místního prodejce ExamVision.
ExamVision může upravit pracovní vzdálenost na Vašich lupových
brýlích a vyměnit předepsané čočky podle toho, jak se časem změní
Váš zrak. V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů kontaktujte
svého místního prodejce ExamVision.
Vaše lupové brýle byly pečlivě a přesně podle Vašich požadavků, a
doufáme, že s nimi budete 100% spokojení.
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Kontrola kvality, přesná úprava a videa

Galilean HD & Essential
Než začnete se svými novými lupovými brýlemi pracovat,
podívejte se na videa ExamVision, abyste se ujistili o správném
nastavení a vidění.
Nastavili jsme u Vašich lupových brýlí Vámi požadovanou pracovní
vzdálenost od přední části Vašeho oka k objektu. Tato vzdálenost je
zapsána na Kartě kvality přiložené k Vašim novým lupovým brýlím.
Pro optimální čisté vidění, pohodlí a dokonalé nasazení se podívejte
na naše video „Does your loupe fit correctly?”. Zajistíte tak
správnou výšku a úhel lupových brýlí, jak je znázorněno níže:

Videa
Videa ExamVision naleznete
na našem kanálu YouTube
a Vimeo. Pro okamžité
shlédnutí stačí naskenovat
tento QR kód:
5

6

Kontrola kvality, přesná úprava a videa

Kepler Kompakt
Než začnete se svými novými lupovými brýlemi pracovat,
podívejte se na videa ExamVision, abyste se ujistili o správném
nastavení a vidění.
Nastavili jsme u Vašich lupových brýlí Vámi požadovanou pracovní
vzdálenost od přední části Vašeho oka k objektu. Tato vzdálenost je
zapsána na Kartě kvality přiložené k Vašim novým lupovým brýlím.
Pro optimální čisté vidění, pohodlí a dokonalé nasazení se podívejte
na naše video „Fitting your Kepler Kompakt loupe”. Zajistíte tak
správnou výšku a úhel lupových brýlí, jak je znázorněno níže:

Videa
Videa ExamVision naleznete
na našem kanálu YouTube
a Vimeo. Pro okamžité
shlédnutí stačí naskenovat
tento QR kód:
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Kontrola kvality, přesná úprava a videa

Kepler Advanced
Než začnete se svými novými lupovými brýlemi pracovat,
podívejte se na videa ExamVision, abyste se ujistili o správném
nastavení a vidění.
Nastavili jsme u Vašich lupových brýlí Vámi požadovanou pracovní
vzdálenost od přední části Vašeho oka k objektu. Tato vzdálenost je
zapsána na Kartě kvality přiložené k Vašim novým lupovým brýlím.
Musíte své brýle Kepler Advanced detailně doostřit pro každé
oko zvlášť na Vaši pracovní vzdálenost. Pro optimální čisté
vidění, pohodlí a dokonalé nasazení se podívejte na naše video
„Fitting your Kepler Advanced loupe”. Zajistíte tak správnou
výšku a úhel lupových brýlí, jak je znázorněno níže:

Videa
Videa ExamVision naleznete
na našem kanálu YouTube
a Vimeo. Pro okamžité
shlédnutí stačí naskenovat
tento QR kód:
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Záruka
5letá záruka výrobce

.
.
.
.

Galilean HD
Kepler Kompakt
Kepler Advanced
Essential

Upozorňujeme, že se naše záruka nevztahuje na vady způsobené
běžným opotřebením, nesprávným používáním, nedbalostí,
náhodným poškozením, úpravami, přepravou v neoriginálním obalu
nebo na závady způsobené nesprávným nastavením, údržbou,
servisem nebo čištěním. V případě narušené funkčnosti vraťte
výrobek k opravě Vašemu prodejci ExamVision.
Viz také: examvision.com/warranty
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Příslušenství k lupovým brýlím ExamVision
Nosní sedýlka
Průhledná silikonová nosní sedýlka v různých
velikostech.

Šňůrka na krk
Jemná, ale odolná šňůrka pro větší jistotu
při nošení lupových brýlí – se silikonovými
koncovkami.

Svorka na kabel
Nasaďte na bočnice Vašich lupových brýlí
svorky na kabel a jemně do svorek vtlačte kabel
LED osvětlení.

Čisticí roztok (bez alkoholu)
Náš speciální čisticí roztok udrží Vaše lupové
brýle v perfektním stavu. Použijte malé
množství na utěrku z mikrovlákna a bezpečně
odstraňte nečistoty, prach a mastnotu z čoček.
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Příslušenství k lupovým brýlím ExamVision
Dezinfekční ubrousky (bez alkoholu)
Naše dezinfekční ubrousky udrží Vaše lupové
brýle v perfektním stavu. Tyto jednorázové
čisticí ubrousky jsou rychlou a snadnou
metodou, jak bezpečně odstranit nečistoty,
prach a mastnotu.

Visionshield (štíty ve velikosti L, XL a MAX)
Chrání lupové brýle a Váš obličej před potřísněním
a znečištěním. Na lupové brýle ExamVision se
snadno nasazuje díky adaptéru Velcro. Velikost L
je vhodná pro lupové brýle Galilean HD a Essential
a velikost XL pro lupové brýle Kepler. Tyto verze
mají výřez pro čelovou lampu.
Visionshield MAX je štít přes celý obličej, který
se taktéž snadno upevňuje a je vhodný pro
jakékoli lupové brýle ExamVision, coby součást
Vaší každodenní rutiny.
Štíty Visionshield ExamVision jsou vyrobeny
z nepraskající, pružné plastové fólie, kterou lze
snadno očistit, vydezinfikovat a znovu použít.

Sideshields
Téměř neviditelné, lehoučké postranní kryty
chrání oči před potřísněním a nečistotami.
Jednorázové, v balení po třech párech.
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Šperky
Pokud by Vám úplné přizpůsobení nestačilo,
co takhle přidat diamant? Váš krásný rámeček
Icon může zvýraznit 0,02karátový (1,7 mm)
diamant zasazený do stříbrného čepu, který
ručně vyrábí dánský návrhář šperků. K dispozici
jsou také rubíny a safíry. My vše zdokonalíme.
Vy si vše přizpůsobíte.

Barevné koncovky stranic
Antialergické koncovky stranic pro
individualizaci a pohodlné dosednutí. Vyrobené
z umělé gumy.
K dostání v široké škále barev.

Úplný seznam dostupného příslušenství si můžete
prohlédnout na:
examvision.com/loupes-lights/accessories/
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Symboly a pokyny pro správné používání
Výrobce
ExamVision ApS. Industrivej 11, 8305 Samsø. Denmark.
www.examvision.com

indicator

Přečtěte si návod k použití
Digitální verze v různých jazycích naleznete na tomto
odkazu: examvision.com/support

Pozor. Správné používání a údržba
Vaše lupové brýle ExamVision jsou přesným nástrojem. Stejně jako u
každého kvalitního výrobku je třeba o lupové brýle správně pečovat, abyste
je udrželi v prvotřídním stavu. Při běžném každodenním použití budou
Vaše lupové brýle potřebovat čas od času servisní kontrolu. Pravidelně
je kontrolujte také sami. Pokud si všimnete opotřebení nebo poškození,
budou-li se Vám zdát lupové brýle volné nebo nebudou sedět tak dobře jako
když byly nové, přestaňte je používat a ihned požádejte o servis a náhradní
díly u svého prodejce ExamVision. S drobnými úpravami nebo utažením
šroubků Vám může pomoci také Váš místní optik. NIKDY lupové brýle nijak
neupravujte.
Alergie
ExamVision používá u brýlí pouze vysoce kvalitní, na alergie testované
materiály. Vaše lupové brýle musí být uzpůsobeny tak, aby se dotýkaly kůže
jen nosními sedýlky a koncovkami bočnic. Ve velmi nepravděpodobném
případě podráždění se obraťte na svého prodejce ExamVision.
Péče a čištění
NEPOUŽÍVEJTE k čištění alkohol. Používejte pouze čisticí a dezinfekční
prostředky doporučené ExamVision a měkkou utěrku bez chlupů.
NESTERILIZUJTE v autoklávu nebo v ultrazvukových čističkách.
NEPOUŽÍVEJTE UV imerzní dezinfekční metody.
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Uchovávejte mimo dosah slunečního záření
Nenechávejte lupové brýle přímo na slunci. Zvětšení může vytvořit „horký
bod“, který může způsobit požár.
Uchovávejte v suchu
Křehké, manipulujte opatrně
Nepoužívejte, je-li obal poškozený
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instagram.com/examvision/
linkedin.com/company/examvision-aps

www.examvision.com
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facebook.com/ExamVisionDK

