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Κωδ: ΒΙΖΜΑΞ 

ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ VIZMAXX 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

 
Οι Vizmaxx σας επιτρέπουν να βλέπετε τα πράγματα πιο μεγάλα και πιο καθαρά.  Μεγιστοποιούν την όρασή σας μέχρι 160% και 
μετατρέπουν οτιδήποτε μικρό και θολό σε μεγάλο και καθαρό, ακριβώς μπροστά στα μάτια σας. 
 
Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τους χρησιμοποιήσετε. 
ΠΡΟΣΟΧΗ ! 
- Μην κοιτάτε απευθείας στον ήλιο την ώρα που τους φοράτε διότι μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στα μάτια σας. 

- Δεν είναι κατάλληλοι για χρήση σαν προστασία από τεχνητές πηγές φωτός. 

- Δεν είναι κατάλληλοι για χρήση σαν προϊόν προσωπικής προστασίας. 

- Σταματήστε να φοράτε τους φακούς αν νιώσετε οποιαδήποτε ενόχληση. 

- ΜΗΝ περπατάτε την ώρα που τους φοράτε. 

- ΜΗΝ τους φοράτε κατά τη διάρκεια της οδήγησης (αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα). 

- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή προϊόντα που περιέχουν αλκοόλ για να τους καθαρίσετε. 

- Οι Vizmaxx δεν βελτιώνουν την όρασή σας. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  (Α) 

Οι Vizmaxx μπορούν να φορεθούν μόνοι τους ή πάνω από 

τα γυαλιά οράσεως, τους φακούς, τα γυαλιά ηλίου ή τα γυαλιά  

πρεσβυωπίας. Θα πρέπει να τους φοράτε κοντά στην άκρη της μύτης  

σας, όχι στην ίδια θέση που φοράτε τα κανονικά γυαλιά σας. 

 

 

 

 

Όταν τους φοράτε πάνω από τα κανονικά σας γυαλιά, αφήστε χώρο μεταξύ  

των Vizmaxx και των γυαλιών μέχρι να βρείτε τη σωστή θέση για να βλέπετε  

αυτά που θέλετε. (Β) 

 

Βρίσκοντας τη σωστή θέση: (C) 

Κρατήστε το αντικείμενο περίπου 30-40 εκ. μακριά από τους Vizmaxx μέχρι  

να βρείτε την απόσταση η οποία σας επιτρέπει να δουλέψετε άνετα. 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ: 

Για να αφαιρέσετε την σκόνη και τις δαχτυλιές, χρησιμοποιήστε τη θήκη-πανάκι που περιλαμβάνεται ή ένα μαλακό πανί ειδικό 

για καθαρισμό γυαλιών. Μπορείτε επίσης να καθαρίσετε τους φακούς με ένα νωπό πανί, αλλά αμέσως μετά σκουπίστε τους με 

ένα μαλακό στεγνό πανί για γυαλιά. 

Για πολύ βρόμικους φακούς χρησιμοποιήστε νερό και ένα ήπιο σαπούνι, χωρίς διαβρωτικά. Μην χρησιμοποιείτε πίεση για τον 

καθαρισμό τους διότι αυτό μπορεί να προκαλέσει φθορά και γρατζουνιές. 

 

Το σετ περιλαμβάνει: 

1 τεμ. μεγεθυντικούς φακούς Vizmaxx  

1 καθαριστικό πανάκι-θήκη 

Οδηγίες χρήσης 
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