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Συγχαρητήρια για την αγορά της 
κατά παραγγελίας λούπας σας 



2

Εισαγωγή   

Ποιοτικός έλεγχος, ρύθμιση ακριβείας και βίντεο
Galilean HD & Essential
Kepler Kompakt 
Kepler Advanced 

Εγγύηση

Αξεσουάρ λούπας Εxamvision  

Σύμβολα και οδηγίες για την ορθή χρήση 

3

4
6
8

10

11

14

Περιεχόμενο 



3

Έχετε επιλέξει ένα εργαλείο ακριβείας υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένο 
στις μετρήσεις σας. Εάν η λούπα σας χρειάζεται προσαρμογή, να θυμάστε ότι 
πρόκειται για ένα πολύπλοκο όργανο ακριβείας, και επομένως να τηρείτε 
προσεκτικά τις οδηγίες του βίντεο - ή ζητήστε βοήθεια από τον τοπικό 
αντιπρόσωπο της ExamVision.  

Η ExamVision μπορεί να προσαρμόσει την απόσταση εργασίας της 
λούπας σας και να αναβαθμίσει τους συνταγογραφούμενους φακούς σας 
καθώς μεταβάλλεται η όρασή σας με την πάροδο του χρόνου. Εάν έχετε 
οποιαδήποτε ερωτήματα ή ανησυχίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο 
σας της ExamVision.  

Η λούπα σας έχει κατασκευαστεί με φροντίδα, ακριβώς σύμφωνα τις 
προδιαγραφές σας και ελπίζουμε να είστε 100% ικανοποιημένοι. 

Εισαγωγή 
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Ποιοτικός έλεγχος, ρύθμιση ακριβείας και βίντεο 

Galilean HD & Essential
Πριν να ξεκινήσετε με τη νέα σας λούπα, δείτε τα βίντεο της ExamVision για 
να βεβαιωθείτε για τη σωστή προσαρμογή και όραση. Έχουμε ρυθμίσει τη 
λούπα σας στην επιθυμητή απόσταση εργασίας, από το μπροστινό μέρος του 
οφθαλμού μέχρι το αντικείμενό σας. Η απόσταση αυτή αναγράφεται στην 
Κάρτα Ποιότητας που επισυνάπτεται στη νέα λούπα σας.
 
Δείτε το βίντεό μας με τίτλο «Does your loupe fit correctly?» για βέλτιστη 
καθαρή όραση, άνεση και τέλεια εφαρμογή. Έτσι εξασφαλίζεται το σωστό 
ύψος και γωνία της λούπας, όπως απεικονίζεται παρακάτω:

Βίντεο 
Βρείτε τα βίντεο της 
ExamVision στο κανάλι μας 
στο YouTube και το Vimeo. Για 
προβολή, απλά σαρώστε τον 
κωδικό QR εδώ: 
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Kepler Kompakt
Πριν να ξεκινήσετε με τη νέα σας λούπα, δείτε τα βίντεο της ExamVision για 
να βεβαιωθείτε για τη σωστή προσαρμογή και όραση. Έχουμε ρυθμίσει τη 
λούπα σας στην επιθυμητή απόσταση εργασίας, από το μπροστινό μέρος του 
οφθαλμού μέχρι το αντικείμενό σας. Η απόσταση αυτή αναγράφεται στην 
Κάρτα Ποιότητας που επισυνάπτεται στη νέα λούπα σας.

Θα πρέπει να προσαρμόζετε για κάθε ένα μάτι ξεχωριστά την μικροεστίαση της 
λούπας Kepler Kompakt στην απόσταση εργασίας σας. Διορθώστε τη βέλτιστη 
ρύθμιση εστίασης χρησιμοποιώντας το εσωκλειόμενο κλειδί Allen. Δείτε το 
βίντεό μας με τίτλο  «Fitting your Kepler Kompakt loupe» για τη βέλτιστη καθαρή 
όραση, άνεση και τέλεια εφαρμογή. Έτσι εξασφαλίζεται το σωστό ύψος και 
γωνία της λούπας, όπως απεικονίζεται παρακάτω:

Ποιοτικός έλεγχος, ρύθμιση ακριβείας και βίντεο 

Βίντεο 
Βρείτε τα βίντεο της 
ExamVision στο κανάλι μας 
στο YouTube και το Vimeo. Για 
προβολή, απλά σαρώστε τον 
κωδικό QR εδώ: 
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Kepler Advanced
Πριν να ξεκινήσετε με τη νέα σας λούπα, δείτε τα βίντεο της ExamVision για 
να βεβαιωθείτε για τη σωστή προσαρμογή και όραση. Έχουμε ρυθμίσει τη 
λούπα σας στην επιθυμητή απόσταση εργασίας, από το μπροστινό μέρος του 
οφθαλμού μέχρι το αντικείμενό σας. Η απόσταση αυτή αναγράφεται στην 
Κάρτα Ποιότητας που επισυνάπτεται στη νέα λούπα σας.

Θα πρέπει να προσαρμόζετε για κάθε ένα μάτι ξεχωριστά την μικροεστίαση 
της λούπας Kepler Advanced στην απόσταση εργασίας σας. Δείτε το βίντεό 
μας με τίτλο «Fitting your Kepler Advanced loupe» για βέλτιστη καθαρή 
όραση, άνεση και τέλεια εφαρμογή. Έτσι εξασφαλίζεται το σωστό ύψος και 
γωνία της λούπας, όπως απεικονίζεται παρακάτω:

Ποιοτικός έλεγχος, ρύθμιση ακριβείας και βίντεο 

Βίντεο 
Βρείτε τα βίντεο της 
ExamVision στο κανάλι μας 
στο YouTube και το Vimeo. Για 
προβολή, απλά σαρώστε τον 
κωδικό QR εδώ: 
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Εγγύηση 

5έτης εγγύηση κατασκευαστή  
   . Galilean HD . Kepler Kompakt . Kepler Advanced . Essential

Σημειώστε ότι η εγγύησή μας δεν καλύπτει ελαττώματα που 
προκαλούνται λόγω φυσιολογικής φθοράς, κακής χρήσης, αμέλειας, 
τυχαίας ζημιάς, τροποποίησης, αποστολής σε μη-γνήσια συσκευασία ή 
σφάλματα λόγω λανθασμένων διαδικασιών εφαρμογής, συντήρησης, 
επισκευής ή καθαρισμού.  

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, επιστρέψτε τη συσκευή στον 
αντιπρόσωπό σας της ExamVision για επισκευή. 

Δείτε επίσης στη διεύθυνση: examvision.com/warranty
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Αξεσουάρ λούπας Εxamvision 

Επιρρίνια  
Επιρρίνια καθαρής σιλικόνης σε διάφορα μεγέθη. 

Κορδόνι λαιμού  
Μαλακό αλλά ανθεκτικό κορδόνι για επιπλέον 
ασφάλεια όταν φοράτε τις λούπες σας - με 
προσαρτήματα σιλικόνης.

Κλιπ καλωδίου 
Τοποθετήστε τα κλιπ καλωδίου στους βραχίονες 
της λούπας σας και πιέστε απαλά το LED καλώδιο 
μέσα στο κλιπ.

Καθαριστικό διάλυμα (μη αλκοολούχο)  
Το καθαριστικό μας διάλυμά ειδικής κατασκευής 
θα διατηρήσει τη λούπα σας σε άριστη κατάσταση. 
Χρησιμοποιήστε μια μικρή ποσότητα σε ένα πανάκι 
μικροϊνών για να απομακρύνετε με ασφάλεια την 
βρωμιά, τη σκόνη και τη λιπαρότητα.
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Απολυμαντικά μαντηλάκια (μη αλκοολούχα)  
Το απολυμαντικά μαντηλάκια μας θα 
διατηρήσουν τη λούπα σας σε άριστη κατάσταση. 
Τα καθαριστικά μαντηλάκια μίας χρήσης 
αποτελούν έναν γρήγορο και εύκολο τρόπο για να 
απομακρύνετε με ασφάλεια την βρωμιά, τη σκόνη 
και τη λιπαρότητα.  

Προσωπίδα Visionshield (μέγεθος L, XL και MAX)  
Προστατεύει τη λούπα και το πρόσωπό σας από 
πιτσιλίσματα και βρωμιές. Τοποθετείται εύκολα 
στις λούπες ExamVision χρησιμοποιώντας τον 
προσαρμογέα Velcro Το μέγεθος L εφαρμόζει 
στις λούπες Galilean HD και Essential – και το 
XL εφαρμόζει στις λούπες Kepler. Σε αυτές τις 
εκδόσεις η προσωπίδα διαθέτει μια εγκοπή για 
μετωπιαίο φωτισμό.  

Η προσωπίδα Visionshield MAX είναι μια ασπίδα 
ολόκληρου προσώπου, η οποία τοποθετείται 
εύκολα και εφαρμόζει σε κάθε λούπα της 
ExamVision, αποτελώντας μέρος της καθημερινής 
σας εργασίας.  

Οι προσωπίδες Visionshield της ExamVision 
κατασκευάζονται από μια εύκαμπτη πλαστική 
μεμβράνη που δεν θρυμματίζεται, η οποία μπορεί 
εύκολα να καθαριστεί, να απολυμανθεί και να 
επαναχρησιμοποιηθεί. 

Αξεσουάρ λούπας Εxamvision 
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Πλευρικά προστατευτικά  
Τα σχεδόν αόρατα, πολύ ελαφριά πλευρικά 
προστατευτικά προστατεύουν τα μάτια από 
πιτσιλίσματα και υπολείμματα. Μίας χρήσης, 
σε συσκευασίες με τρία ζεύγη.  

Κοσμήματα  
Σε περίπτωση που η συνολική προσαρμογή δεν 
είναι αρκετή, γιατί να μην προσθέσετε ένα διαμάντι; 
Ένα διαμάντι 0,02 καρατίων (1,7mm) δεμένο 
πάνω σε ασημένιο χειροποίητο καρφί από ένα 
Δανό σχεδιαστή κοσμημάτων που θα ομορφύνει 
το σκελετό σας. Διατίθενται επίσης ρουμπίνια 
και ζαφείρια. Εμείς το τελειοποιούμε. Εσείς το 
εξατομικεύετε. 

Πολύχρωμα ακροβραχιόνια  
Αντιαλλεργικά ακροβραχιόνια για εξατομίκευση 
και άνετη εφαρμογή. Κατασκευάζονται από 
συνθετικό καουτσούκ. 
Διαθέσιμα σε μια ευρεία σειρά χρωμάτων. 

Μπορείτε να δείτε τον πλήρη κατάλογο των διαθέσιμων 
αξεσουάρ στη διεύθυνση:
examvision.com/loupes-lights/accessories/
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Κατασκευαστής  
ExamVision ApS. Industrivej 11, 8305 Samsø. Denemarken. 
www.examvision.com

 

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες Χρήσης 
Για τις ψηφιακές εκδόσεις σε διάφορες γλώσσες 
ακολουθείτε αυτό το σύνδεσμο:
examvision.com/support  

Προσοχή. Σωστή χρήση και συντήρηση 
Η λούπα σας από την ExamVision αποτελεί ένα όργανο ακριβείας. Όπως 
κάθε προϊόν ποιότητας, η λούπα σας χρειάζεται την κατάλληλη φροντίδα 
προκειμένου να διατηρηθεί σε άψογη κατάσταση. Με τη φυσιολογική 
καθημερινή χρήση, η λούπα σας θα χρειαστεί κατά διαστήματα ελέγχους 
συντήρησης. Επιθεωρείτε τακτικά. Εάν παρατηρηθεί φθορά ή ζημία, εάν 
αισθάνεστε τη λούπα χαλαρή ή δεν εφαρμόζει εξίσου καλά όπως όταν 
ήταν καινούρια, διακόψτε τη χρήση και επικοινωνήστε αμέσως με τον 
αντιπρόσωπο της ExamVision για επισκευή και ανταλλακτικά. Ο τοπικό 
σας επαγγελματίας οπτικός μπορεί επίσης να σας βοηθήσει με μικρές 
προσαρμογές ή το σφίξιμο των βιδών. ΜΗΝ τροποποιείτε ή μεταβάλετε 
τη λούπα σας.   

Αλλεργίες  
Η ExamVision χρησιμοποιεί μόνο υψηλής ποιότητας, δοκιμασμένα 
αντιαλλεργικά υλικά γυαλιών οράσεως. Η λούπα σας θα πρέπει να 
εφαρμόζει έτσι ώστε μόνο τα επιρρίνια και τα ακροβραχιόνια να 
αγγίζουν το δέρμα σας. Στην εξαιρετικά απίθανη περίπτωση ερεθισμού, 
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας της ExamVision. 

indicator

Σύμβολα και οδηγίες για την ορθή χρήση 
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Φροντίδα και καθαρισμός  
ΜΗ χρησιμοποιείτε οινόπνευμα για τον καθαρισμό. Χρησιμοποιείτε 
μόνο τα συνιστώμενα από την ExamVision μη αλκοολούχα καθαριστικά 
και απολυμαντικά προϊόντα και ένα μαλακό πανί χωρίς χνούδια. ΜΗΝ 
τοποθετείτε σε αυτόκλειστο ή χρησιμοποιείτε μεθόδους υπερηχητικού 
καθαρισμού. ΜΗ χρησιμοποιείτε απολυμαντικές μεθόδους εμβύθισης σε UV. 

Να φυλάσσεται μακριά από ηλιακό φως  
Μην αφήνετε τις λούπες εκτεθειμένες απευθείας στον ήλιο. Η 
μεγέθυνση είναι δυνατόν να δημιουργήσει ένα «σημείο ανάφλεξης» το 
οποίο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.  

Διατηρήστε στεγνό 

Εύθραυστο, χειριστείτε με προσοχή 

Μην χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά 
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facebook.com/ExamVisionDK

instagram.com/examvision/

linkedin.com/company/examvision-aps

www.examvision.com


