
Bedankt voor uw aankoop van de Power Zoom Max 
– de vergrotende bril met glazen die maar liefst 160% 
vergroten, zodat u alles tot in de kleinste details kunt 
zien zonder uw ogen te overbelasten.

De Power Zoom Max biedt een indrukwekkende 
vergroting van 160%, plus handsfree verlichting zodat 
u voorwerpen zonder vervorming tot in detail kunt 
bestuderen. Alles wordt helderder, scherper en groter; 
recht voor uw ogen en met een gezichtsveld van 120 
graden.

WAARSCHUWINGEN:
• Gebruik de Power Zoom Max NIET als oogbe-

scherming.
• Kijk NIET recht in de zon terwijl u de Power Zoom 

Max draagt.
• Wanneer u naar of vlak naast de zon kijkt, worden 

uw ogen direct en onherstelbaar beschadigd.
• Staar NIET naar de ledverlichting. Dit kan uw zicht 

beschadigen.
• Draag de Power Zoom Max NIET als u loopt.
• Draag de Power Zoom Max NIET tijdens het bestu-

ren van een voertuig.
• Gebruik NOOIT oplosmiddelen of alcohol om de 

Power Zoom Max te reinigen.
LET OP: Alleen voor dichtbij. Deze kant-en-klare en 
vrij verkrijgbare bril is niet bedoeld ter vervanging van 
corrigerende glazen op sterkte of in plaats van een 
onderzoek door een opticien. Alleen door uw ogen 
regelmatig door een specialist te laten testen, kunt u 
uw ooggezondheid en eventuele benodigde oogzorg in 
kaart brengen. 
 

ONDERHOUD EN REINIGING:
Reinig licht vervuilde glazen en verwijder vingeraf-
drukken met het bijgeleverde microvezeldoekje of 
een zacht brillenpoetsdoekje. Gebruik water of een 
neutrale zeep om zwaar vervuilde glazen te reinigen. 
GEEN druk zetten op de glazen tijdens het reinigen, 
anders kunnen er krassen op ontstaan. 

GEBRUIKSAANWIJZING:
De Power Zoom Max is eenvoudig in gebruik. U 
kunt de bril met of zonder lenzen of bril op sterkte 
dragen. Draag de bril op het puntje van de neus; NIET 
op dezelfde wijze als u een gewone bril zou dragen. 
Druk op de AAN-UITKNOP op de brillenpootjes om de 
ledverlichting in te schakelen. 
 
 
 

• Over een bril dragen:
Wanneer u de Power Zoom Max draagt over een 
gewone bril of zonnebril, laat u wat ruimte tussen de 
Power Zoom Max en uw andere bril zodat u goed kunt 
scherpstellen.

Scherpstellen:
Houd een voorwerp op ongeveer 30 tot 40 cm afstand 
van de Power Zoom Max om de afstand te bepalen die 
voor u het prettigst werkt.
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