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Göz testinizle ilgili bil-giler 

 

TÜRKÇE ÇEVIRI / Türkisch 

Hoşgeldiniz 

Bu küçük bilgi parçasında göz testiniz için önemli bilgiler 
bulacaksınız. Bugün günlük görme keskinliğinizi test ediyoruz. 
Görme keskinliğiniz her zaman aynı değildir. Göz gücünü test 
etmiyoruz, sadece bugün% 70'den fazla görmeniz (Visus 0.7) olup 
olmadığını test ediyoruz. Her bir gözdeki Visus 0.7, ehliyet 
başvurusu yapabilmek için elde etmeniz gereken değerdir. 

Göz muayenesinde açıklığı olan halkalar göreceksiniz. Sadece 
açıklıkların yönünü sağdan sola söylemelisiniz. Göz testi için 
alnınızı koltuk başlığına yer-leştirmelisiniz. Daha sonra beş sıra 
göre-ceksiniz. İlk sırada dört büyük halka vardır. İkinci sıra ve on 
yüzük al. Dördüncü ve beşinci sıra göz testi için geçerli değildir. 
Sürücü ehliyeti görme testi için yalnızca ilk üç satırı yüksek sesle 
okumanız gerekir. Önemli: İkinci ve üçüncü sıralarda her bir göz 
ayrı ayrı test edilir - asla ikisi birlikte değil. Her yüzüğü tanımak ve 
açılışı duyurmak için bir saniyeniz var. Göz testi yalnızca 
geliştirilmiş gözlükler / kontakt lensler ile tekrarlanabilir. 

Karayolu trafiğinde daha fazla güvenlik için göz testini ciddi, 
profesyonelce ve herkesin yararına yapmakla yükümlüyüz. Göz 
testi sonucu üzerinde hiçbir etkimiz yoktur. Ortalama başarısızlık 
oranı% 15 civarındadır. Lütfen göz testi ücretinin sonuçsuz olarak 
tahsil edildiğini anlayın. 

Başarısız olursanız, göz doktoruna git-meniz ve orada görüşünüzü 
kontrol ettir-meniz gerekir.İpucu: Kendinizi strese sok-mayın - 
başınıza gelebilecek tek şey, araba sürmek için gözlüğe ihtiyacınız 
olmasıdır. 

ÖZ TESTİ 

"Başınızı cihaza doğru götürmelisiniz." 
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“Şimdi cihazın içine bakın - orada halkalar göreceksiniz. Lütfen 
bana yüzüklerin AÇILIŞLARININ nereye işaret ettiğini söyle. " 

“AÇILIŞI YUKARI, AŞAĞI, SAĞ veya SOLU gösteren halkalar var ve 
YUKARI SAĞA, SOLA, AŞAĞI SAĞA veya AŞAĞI SOLU gös-teren 
halkalar var. 

HER İKİSİ GÖZ 

"1. satırdan başlıyoruz! Cihaza her zaman iki gözünüzle bakın. 
Lütfen her zaman soldan sağa doğru satırları okuyun. 1. sırada, her 
iki göz de test edilir. 

Lütfen şimdi 1. satırı okuyun " 

SAĞ GÖZ 

“Şimdi SAĞ GÖZÜNÜZÜ test ediyoruz. So-lun kararmış " 

"Şimdi lütfen 2. ve 3. satırları yavaşça okuyun" 

SOL GÖZ 

"Şimdi SOL gözünüzü test ediyoruz - sağ gözünüz şimdi karardı." 

 "Şimdi lütfen 2. ve 3. satırları okuyun" 

"İşte bu - göz testi bitti" 


