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 Onneksi olkoon 
mittatilausluupeistasi 
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Esittely 
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ExamVision-luuppien lisävarusteet 
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Olet valinnut korkealaatuisen mittojesi mukaan valmistetun 
tarkkuustyökalun. Jos luuppisi tarvitsee säätöä, noudata video-ohjeita 
huolellisesti, tai pyydä apua paikalliselta ExamVision-edustajaltasi. 

ExamVision-luuppien työskentelyetäisyyttä ja reseptilinssejä voidaan 
päivittää, mikäli näkösi muuttuu ajan myötä. Jos sinulla on kysyttävää, 
ota yhteyttä ExamVision-edustajaasi. 

Luuppisi on valmistettu huolella juuri sinun mittojesi mukaan. 
Toivomme sinun olevan täysin tyytyväinen tuotteeseen. 

Esittely
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Laadunvalvonta, hienosäätö ja videot

Galilean HD ja Essential
Katso ExamVision-videot ennen kuin aloitat uusien luuppiesi 
käytön. Näin varmistat, että luuppisi istuvat oikein ja näet luuppien 
läpi tarkasti. Luuppien työskentelyetäisyys on asetettu haluamallesi 
etäisyydelle. Tämä etäisyys on kirjoitettu uuden luuppisi liitteenä 
olevaan laadunvalvontakorttiin. 
 
Katso video “Does your loupe fit correctly?” saadaksesi 
optimaalisen selkeän kuvan, mukavuuden ja täydellisen istuvuuden. 
Tämä varmistaa luupin oikean korkeuden ja kulman alla olevan 
kuvan mukaisesti:

Videot

Löydät ExamVision-
videoita kanavallamme 
YouTubesta ja Vimeosta. 
Skannaa QR-koodi täältä: 
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Kepler Kompakt
Katso ExamVision-videot ennen kuin aloitat uusien luuppiesi 
käytön. Näin varmistat, että luuppisi istuvat oikein ja näet luuppien 
läpi tarkasti. Luuppien työskentelyetäisyys on asetettu haluamallesi 
etäisyydelle. Tämä etäisyys on kirjoitettu uuden luuppisi liitteenä 
olevaan laadunvalvontakorttiin.

Kepler Kompakt tarkennetaan tarkasti yksi silmä kerrallaan omalle 
työskentelyetäisyydelle. Voit lukita tarkennuksen mukana toimitetulla 
työkalulla. Katso video “Fitting your Kepler Kompakt loupe” saadaksesi 
optimaalisen selkeän kuvan, mukavuuden ja täydellisen istuvuuden. 
Tämä varmistaa luupin oikean korkeuden ja kulman alla olevan kuvan 
mukaisesti: 

Laadunvalvonta, hienosäätö ja videot

Videot

Löydät ExamVision-
videoita kanavallamme 
YouTubesta ja Vimeosta. 
Skannaa QR-koodi täältä: 
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Kepler Advanced
Katso ExamVision-videot ennen kuin aloitat uusien luuppiesi 
käytön. Näin varmistat, että luuppisi istuvat oikein ja näet luuppien 
läpi tarkasti. Luuppien työskentelyetäisyys on asetettu haluamallesi 
etäisyydelle. Tämä etäisyys on kirjoitettu uuden luuppisi liitteenä 
olevaan laadunvalvontakorttiin.

Kepler Advanced tarkennetaan tarkasti yksi silmä kerrallaan 
omalle työskentelyetäisyydelle. Katso video “Fitting your 
Kepler Advanced loupe” saadaksesi optimaalisen selkeän 
kuvan, mukavuuden ja täydellisen istuvuuden. Tämä varmistaa 
luupin oikean korkeuden ja kulman alla olevan kuvan mukaisesti: 

Laadunvalvonta, hienosäätö ja videot

Videot

Löydät ExamVision-
videoita kanavallamme 
YouTubesta ja Vimeosta. 
Skannaa QR-koodi täältä: 
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Takuu

Valmistajan takuu 5 vuotta
   . Galilean HD . Kepler Kompakt . Kepler Advanced . Essential

Huomioi, että takuu ei kata käytöstä aiheutuvaa normaalia 
kulumista tai väärinkäyttöä, huolimattomuutta, vahinkoja, 
modifiointia, kuljetusta ilman alkuperäistä koteloa tai väärää 
sovitusta, huoltoa tai puhdistusta.  

Ongelmatapauksissa käänny ExamVision-edustajasi puoleen. 

Katso myös: examvision.com/warranty
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ExamVision-luuppien lisävarusteet 

Nenätyynyt 
Kirkkaat nenätyynyt. Useita eri kokoja.

Niskanauha 
Niskanauhan avulla luupit pysyvät tukevasti 
paikoillaan. Silikonipäät. 

Johtopidikkeet ja adapterit Visionshield-
kasvosuojille 
Kiinnitä johtopidikkeet aisaan ja paina johto 
varovasti paikalleen. 

Puhdistusneste (alkoholiton) 
Puhdistusnesteemme pitävät luuppisi 
puhtaana. Ruiskuta pieni määrä 
mikrokuituliinalle ja poista turvallisesti lika, 
pöly ja rasva.



12

Desinfiointipyyhkeet (alkoholiton) 
Desinfiointipyyhkeemme pitävät luuppisi 
puhtaana. 
Helppo ja nopea tapa turvallisesti irrottaa lika, 
pöly ja rasva. 

Visionshield (size L, XL and MAX) 
Suojaa luuppeja ja kasvoja roiskeilta ja lialta. 
Kiinnitetään ExamVision-luuppeihin Velcro-
adaptereilla. Koko L sopii Galilean HD ja 
Essential-luuppeihin. Koko XL sopii Kepler-
luuppeihin. Näissä malleissa on leikattu aukko 
valoa varten. 
Visionshield MAX on kokokasvovisiiri, joka sopii 
kaikkiin ExamVision-luuppeihin.  
ExamVision-suojat valmistetaan joustavasta 
muovikalvosta. Helppo puhdistaa, desinfioida ja 
käyttää uudelleen. 

Sideshields 
Lähes näkymättömät, höyhenenkevyet 
sivusuojat suojaavat silmiä roiskeilta ja 
partikkeleilta. Kertakäyttöiset. Pakkaus sisältää 
kolme paria.

ExamVision loupe accessories 
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Jalokivet 
Mikäli haluat lisää yksilöllisyyttä, miksi 
et lisäisi timanttia? Timantti (0,02 carat / 
1,7mm) upotettu sterling-hopeiseen kantaan. 
Tanskalaisen korusuunnittelijan käsityönä 
tekemä koru Icon-kehystä varten. Valittavana 
myös rubiini- ja safiirikorut. 

Värilliset aisan suojat 
Antiallergeeniset aisan suojat personointi 
ja mukavaa käyttöä varten. Valmistettu 
keinokumista. 
Saatavilla eri värisinä. 

 

Katso lista saatavilla olevista lisäosista: 
examvision.com/loupes-lights/accessories/
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Valmistaja 
ExamVision ApS. Industrivej 11, 8305 Samsø. Denmark. 
www.examvision.com

 

Tutustu käyttöohjeisiin 
Katso digitaaliset versiot eri kielillä tästä linkistä:
examvision.com/support  

Varoitus. Oikea käyttö ja huolto 
ExamVision-luuppisi on tarkkuusinstrumentti. Oikea käsittely on 
tärkeää, jotta luuppisi pysyvät kunnossa. Luupit tarvitsevat säännöllisiä 
tarkastuksia. Mikäli huomaat kulumista tai vahingoittumista tai luupit 
tuntuvat löysemmiltä kuin aluksi, lopeta käyttö ja ota välittömästi yhteyttä 
ExamVision-edustajaasi huollon ja varaosien saamiseksi. Paikallinen 
optikko myös voi mahdollisesti auttaa pienissä säädöissä ja kiristämään 
ruuveja. ÄLÄ modifioi tai muuta luuppeja. 

Allergiat 
ExamVision käyttää ainoastaan korkealuokkaisia ja allergiatestattuja 
materiaaleja. Kehykset on sovitettava siten, että vain nenätyyny ja 
aisansuojat koskettavat ihoa. Mikäli ihoärsytystä ilmaantuu, ota yhteys 
ExamVision-edustajaasi. 

Hoito ja puhdistus 
ÄLÄ käytä alkoholipohjaisia aineita puhdistukseen. Käytä ainoastaan 
ExamVisionin suosittelemia alkoholivapaita puhdistus- ja desinfiointiaineita 
ja nukkaantumatonta puhdistusliinaa. ÄLÄ autoklaavaa tai käytä 
ultraäänipuhdistusta. ÄLÄ käytä UV-puhdistusta. 

indicator

Symbolit ja ohjeet oikeaan käyttöön
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Pidä poissa auringonvalosta. 
Älä jätä luuppeja suoraan auringonvaloon. Suurentavat linssit voivat 
muodostaa ”kuuman polttopisteen”, joka voi sytyttää tulipalon. 

Pidä kuivana 

Särkyvää, käsiteltävä varovasti. 

Älä käytä, jos pakkaus on vahingoittunut. 
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facebook.com/ExamVisionDK

instagram.com/examvision/

linkedin.com/company/examvision-aps

www.examvision.com


