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Lees deze gebruiksaanwijzing a.u.b. aandachtig door voordat u het product in
gebruik neemt!

Veiligheidsinstructies
•
•
•
•

Lees de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing aandachtig door om het
product veilig te kunnen gebruiken.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing steeds zodanig dat u hem bij de hand heeft.
Controleer of het product onbeschadigd is.
Laat kinderen niet in de buurt van het verpakkingsmateriaal komen.
5

Reglementair gebruik
• Gebruik het product uitsluitend volgens de beschrijving in deze gebruiksaanwijzing.
• Het product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet aan komen.
• Het product is uitsluitend bedoeld om details van dichtbij te vergroten en als
leeshulp.
• Gebruik het product niet ter vervanging van een bril bij het besturen van
voertuigen of in het verkeer.
Aanwijzing:
Het product is geen bril. Het gebruik van het product vervangt niet een eventueel
noodzakelijk bezoek bij een arts.

Zo gebruikt u de Eye Card leesloep
Met de Eye Card leesloep kunt u eenvoudig kleine lettertjes op creditcards, papieren
enz. vergroten.
•

Zet de Eye Card leesloep zoals op de afbeelding op.

De klembeugel kunt u enigszins buigen en op die manier de pasvorm aanpassen.
Na het gebruik kunt u de Eye Card leesloep zoals een chequekaart eenvoudig in uw
portemonnee opbergen.

Opbergen
•
•

Bewaar het product in de originele verpakking op
een schone en droge plaats.
Bescherm het product tegen vuil, stof, hitte, vochtigheid en vloeistoffen.

Onderhoud en reiniging
•
•
•

Reinig het oppervlak van het product met een in de handel verkrijgbaar,
oplosmiddelvrij onderhouds- of reinigingsdoekje voor optische glazen. Gebruik
eventueel een beetje afwasmiddel.
Gebruik geen chemische reinigingsadditieven.
Geen materiaal (bijv. een schuurlap) gebruiken dat krassen op het oppervlak kan
veroorzaken.

Producteigenschappen
Vergrotingsfactor:

2,5x

Afvalverwijdering
•

Verwijder het product volgens de plaatselijk geldige voorschriften voor
afvalverwijdering.
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