
                                                Power Zoom Max 

Σας ευχαριστούμε για την αγορά των Power Zoom Max. Τα μεγεθυντικά γυαλιά, που σας 
χαρίζουν μια απίστευτη μεγέθυνση έως 160% και σας επιτρέπει να βλέπετε πράγματα με 
λεπτομέρειες χωρίς να πιέζετε την όρασή σας. 

Τα Power Zoom Max σας  χαρίζουν μια απίστευτη μεγέθυνση έως 160% σε αντικείμενα 
χωρίς παραμόρφωση συνδυασμένο με φορητούς φακούς . Τα πάντα είναι πιο φωτεινά, πιο 
καθαρά και πιο μεγάλα, μπροστά στα μάτια σας με ορατότητα έως 120 βαθμών. 

Προειδοποιήσεις: 

 Μην χρησιμοποιείτε τα Power Zoom Max ως προστατευτικά ματιών. 
 Μην κοιτάτε τον ήλιο όταν φοράτε τα Power Zoom Max. Κοιτώντας προς τα εκεί  ή 

κοντά στον ήλιο, θα προκληθεί άμεση και μη αναστρέψιμη ζημιά στα μάτια σας. 
 Μην κοιτάτε προς τα φώτα LED. Αυτό μπορεί να προκαλέσει διαταραχή της όρασης. 
 Μην περπατάτε φορώντας τα Power Zoom Max. 
 Μην οδηγείτε ή χρησιμοποιείτε τροχοφόρα οχήματα όταν φοράτε τα Power Zoom Max. 
 Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή οινόπνευμα για να καθαρίσετε τα Power Zoom Max. 

Προσοχή: Είναι για κοντινή όραση μόνο. Τα Power zoom max μπορείτε να τα 
χρησιμοποιήσετε χωρίς ιατρική συνταγή και δεν αντικαθιστούν τους 
συνταγογραφημμένους φακούς οράσεως που συνιστούν οι οφθαλμίατροι. Μόνο η 
συχνή ηλεκτρονική εξέταση μπορεί να καθορίσει τις ανάγκες της όρασης και την υγεία 
των ματιών σας. 

Φροντίδα και καθαρισμός: 

Για να αφαιρέσετε την λίγη βρωμιά και τα δακτυλικά αποτυπώματα χρησιμοποιείστε τη 
θήκη καθαρισμού από μικροίνες (συμπεριλαμβάνεται)  ή ένα μαλακό πανί καθαρισμού 
γυαλιών οράσεως. Για πολύ λερωμένους φακούς, χρησιμοποιήστε νερό ή ουδέτερο 
σαπούνι για να τους καθαρίσετε. Μην χρησιμοποιείτε πολύ δύναμη για να καθαρίσετε τους 
φακούς γιατί μπορεί να τους γρατζουνίσετε. 

Οδηγίες χρήσης: 

Τα Power Zoom Max είναι πολύ απλά και εύκολα στη χρήση. Μπορούν να φορεθούν μόνα 
τους ή πάνω από τα γυαλιά ή τους φακούς που φοράτε. Θα πρέπει να φοριούνται κοντά 
στην άκρη της μύτης. Όχι στην ίδια θέση που φοράτε τα κανονικά σας γυαλιά. Πιέστε το 
διακόπτη  On/OFF στην αντίστοιχη πλευρά που θέλετε να προσθέσετε φως. 

Φορώντας τα πάνω από τα γυαλιά σας 

Όταν τα φοράτε πάνω από τα συνταγογραφημμένα γυαλιά σας ή τα γυαλιά ηλίου σας, 
αφήστε ένα κενό ανάμεσα από τα Power Zoom Max και τα άλλα γυαλιά σας, έτσι ώστε να 
βρείτε την καλύτερη δυνατή εστίαση για εσάς. 

Για να βρείτε την σωστή εστίαση: 

Κρατήστε ένα αντικείμενο περίπου 30 -40 εκατοστά μακριά από τα Power Zoom Max έως 
ότου βρείτε την σωστή απόσταση που σας επιτρέπει να δουλεύετε με άνεση.  


