
Sztereómikroszkóp

IPOS Mikroszkópok
Használati útmutató



Fontos tudnivalók

1. Biztonsági tudnivalók

1. Óvatosan nyissa ki a mikroszkópot tartalmazó dobozt, ügyelve arra, hogy annak tartozékai ne 
hulljanak ki a földre és ne szenvedjenek egyéb sérülést.

2. Ellenõrizze a tápfeszültség értékét: gyõzõdjön meg róla, hogy a mikroszkópon feltüntetett 
feszültséget adja a mikroszkóp tápellátására használt áramforrás. Magasabb feszültséggel 
történõ mûködtetés a mûszer károsodását okozhatja.

3. Óvja a mûszert közvetlen napsugárzástól, magas hõmérséklettõl vagy nedvességtõl, poros 
vagy erõteljesen rázkódó felületektõl. Bizonyosodjon meg róla, hogy a felület, amelyre a 
mikroszkópot állítja, megfelelõen sima, vízszintes, és megfelelõen stabil.

4. A mûszer felborulásának elkerülése érdekében a betekintési szög legfeljebb 30°-ig állítható.

5. A mikroszkóp egy igen finom mûszer. Kezelje óvatosan, óvja a hirtelen és erõs behatásoktól.

6. Gyõzõdjön meg róla, hogy a mikroszkóp földelése megfelelõ.

7. Ne szerelje szét a mikroszkópot, különösen ne az alsó részben található elektromos részeket, 
mivel ez áramütéshez vezethet.

8. Csak a mûszerhez mellékelt tápvezetéket használja.

2. Karbantartás és tárolás

1. A mikroszkóp minden optikai elemét megfelelõen ellenõrizték és beállították a gyárban. Ne 
szerelje szét az optikai elemeket.

2. A binokuláris benézõfej és az élességállító egység finommechanikai alkatrész, ne szerelje szét 
ezeket.

3. Tartsa tisztán a mûszert, rendszeresen távolítsa el a port, és különösen ügyeljen rá, hogy az 
optikai felületekre ne kerülhessen szennyezõdés.

4. A prizmákon megjelenõ szennyezõdések (pl. ujjlenyomat, olaj) finoman letörölhetõ erre a célra 
szolgáló speciális törlõkendõkkel, amelyeket elõzõleg tiszta alkohollal vagy éterrel nedvesített 
meg. (Ügyeljen rá, hogy ezek az anyagok mind igen gyúlékonyak, ezért tartsa távol õket nyílt 
tûztõl, esetleges elektromos szikráktól, és használat után minél elõbb zárja el õket biztonságos 
helyre!)

5. Ne használjon szerves oldószereket a tisztításhoz az üvegfelületek kivételével. Ezek 
tisztításához használjon nem szöszölõ puha törlõkendõt csekély, semleges tisztítószerrel.

6. Amennyiben használat közben a mikroszkópot nedvesség éri, kapcsolja ki azonnal a mûszer 
tápellátását, és törölje le a nedvességet.

7. Ne szerelje szét a mikroszkópot, mivel ez a mûszer sérüléséhez, vagy használhatóságának 
jelentõs csökkenéséhez vezethet.

8. Tárolja a mikroszkópot hûvös, száraz helyen, por ellen letakarva.
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BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK:

1. Amennyiben a mûszert egy fertõzött minta vizsgálatára használta, a munka végeztével 
alaposan tisztítsa meg a mûszert a lehetséges fertõzés elkerülése érdekében.

2. Behelyezett mintával együtt mozgatva a mikroszkópot fennáll a minta kihullásának és esetleges 
fertõzésnek a lehetõsége. Minden esetben vegye ki a mintát, mielõtt a mikroszkópot áthelyezi.

3. Az áthelyezés során mindkét kézzel fogja a mûszert. Egyik kezével a mikroszkóp nyakát fogva, a 
másikkal emelje a mûszer talpát.

Felhasználási körülmények:

1. Hõmérséklet: 5°C - 40°C. Maximális relatív nedvességtartalom: 85%

2. Túlságosan magas hõmérsékleten vagy páratartalom mellett végzett munka a mûszeren 
párásodáshoz, és rozsdásodáshoz vezethet.

3. Ne használja a mikroszkópot poros környezetben. A munka befejeztével mindig fedje le a 
mûszert a por ellen.
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1. Részegységek

Dioptria-állítási lehetõséggel
rendelkezõ WF10x okulárok

Binokuláris fej

Fényosztó egység

Megvilágítás váltókapcsoló

Írisz-diafragma

Rögzítõcsavar

Objektív

Alsó megvilágítás
szabályozógombja

Minta
leszorítólemezek

Talp

Felsõ megvilágítás
szabályozógombja

Finom élességállító

Durva élességállító

Tenziós rögzítés

1. ábra. A sztereómikroszkóp részei (bal oldal)
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Felsõ LED-es megvilágítás

Zoom-egység

Jobb oldali
zoom-állító

Alsó LED-es megvilágítás
(a fedél alatt)

Fõkapcsoló
- : bekapcsolva
o: kikapcsolva

2. ábra. A sztereómikroszkóp részei (jobb oldal)
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2. Összeszerelés

2.1. Összeszerelési ábra

Az alábbi ábrán a különféle modulok összeszerelésének vázlata látható. A zárójelben levõ számok az 
összeszerelés sorrendjét mutatják.

Figyelem: A mikroszkóp összeszerelése során ügyeljen rá, hogy az egyes elemek pormentesek és 
tiszták legyenek. Ügyeljen rá, hogy ne karcolja meg az egyes elemeket, illetve ne érintse kézzel az 
üvegfelületeket.

WF10x/22mm okulárok
dioptria-állítási lehetõséggel (6)

Binokuláris benézõfej (5)

Fényosztó egység (4)

Írisz-diafragma (3)

Zoom-egység (2)

Objektív (1)

Illesztések

Rögzítõcsavar

3. ábra
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2.2. Részletes összeállítási útmutató

2.2.1. A Binokuláris benézõ fej felszerelése (4., 5. ábra)

1. Csavarja be az objektívet (1) a zoom-egység alján levõ 
menetbe (2) a 4. ábrán látható módon.

2. Illessze a zoomegységen (3) levõ jelet a binokuláris fejen (4) 
levõ vájatba, majd a csúsztassa a benézõfej alján levõ részt a 
zoomegységbe (4), majd rögzítse a csavar (5) meghúzásával 
a mellékelt imbuszkulccsal.

2.2.2. A binokuláris fej felszerelése (6. ábra)

Lazítsa meg a rögzítõcsavart (7) az oszlopon (6), majd 
csúsztassa bele a binokuláris fej és a zoom-egység (8) 
egészét, majd húzza meg a rögzítõcsavart (7).

2.2.3. Okulárok beszerelése (6., 7., és 8. ábra)

1. Távolítsa el az okulárok fedeleit (9), majd óvatosan illessze 
be a két állítható okulárt (10) a foglalatukba ütközésig (7. ábra).

2. Szemkagylók használata

Amennyiben szemüveget használ, a szemkagylókat hagyja 
lehajtott állapotban. Így az okulárok nem karcolják össze a 
szemüveg lencséit.

Amennyiben nem használ szemüveget, hajtsa fel a 
szemkagylókat. Az oldalról érkezõ fény kiszûrésével a 
megfigyelés kényelmesebb lehet.

2.2.4. Tápkábel csatlakoztatása (9. ábra)

Kapcsolja a fõkapcsolót (1) “O” (ki) állásba, mielõtt 
csatlakoztatja a kábelt.

Csatlakoztassa a tápkábelt (2) a mikroszkóphoz, majd 
gyõzõdjön meg róla, hogy a csatlakozás megfelelõen stabil-e.

Csatlakoztassa a tápkábelt (3) a tápegységhez.

2.2.5. Üveg tárgyasztal felszerelése (10. ábra)

Amennyiben szükséges, az eredeti mûanyag tárgyasztal 
üvegbõl készültre cserélhetõ.

Mind a felsõ, mind az alsó megvilágítás LEDekkel történik.

A tápellátás feszülségének 110V és 240V közé kell esnie.

(2)

(1)

4. ábra

(4)

csatlakozó-
felület

(5)

(3)

5. ábra

(9)

(8)

(7)

(6)

6. ábra
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?

2.2.6. Az írisz-diafragma felszerelése (11. és 12. ábra)

1. A mellékelt csavarhúzóval lazítsa meg a rögzítõcsavart, és 
emelje ki a binokuláris benézõfejet (1).

2. Helyezze fel az írisz-diafragmát (2) a zoom-egység felsõ 
részére.

Helyezze vissza a binokuláris fejet az írisz-diafragmára, és 
rögzítse ismét (3).

Az írisz-diafragma állítása

?Az írisz átmérõjének állításával emelhetõ a kép kontrasztja és mélységélessége.

?Az írisz állításához húzza az szabályzógyûrût balra az írisz nyitásához, tolja jobbra a zárásához.

«Ne használjon túlságosan kis átmérõjû nyílást, ez a felbontás és a fénymennyiség 
csökkenéséhez vezethet.

«A túl kis átmérõjû írisz teljesen sötét képet eredményezhet. Ekkor elõször állítsa az íriszt 
középállásba.

«A túl kis átmérõjû írisz nagy nagyítással sötét képet eredményez, különösen a látómezõ szélén.

(10)

7. ábra

8. ábra 9. ábra 10. ábra

11. ábra

12. ábra

(1) (2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(3)

Írisz-nyílás állítás
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3. Beállítás és használat

3.1. A binokuláris benézõfej beállítása

3.1.1. Pupillatávolság beállítása

Minden ember eltérõ pupillatávolsággal rendelkezik.

A pupillatávolság beállításához nézzen bele az okulárokba, 
majd a binokuláris fej megfogásával (1) állítsa be a megfelelõ 
távolságot a két okulárt tartó szerkezet nyitásával vagy 
összezárásával, mindaddig, míg a két szemben látott kép fedi 
egymást.

3.1.1. Dioptria-kompenzáció beállítása

1. Állítsa a dioptria-gyûrûket mindkét okuláron “0” állásba.

2. Helyezzen egy könnyen megfigyelhetõ mintát a 
tárgyasztalra.

3. Állítsa a zoomot (3) a legnagyobb nagyításra: 5x (vagy 6,4x, 
vagy 10x) és az élességállító gomb (4) segítségével állítsa be 
az élességet.

4. A zoom-gomb (3) segítségével állítsa be a legkisebb 
nagyítást: 0,8x, majd a bal oldali okuláron levõ dioptria-állító 
segítségével állítsa be a bal szem számára megfelelõ 
élességet. Ismételje meg az eljárást a jobb oldali okulárral is.

5. Ismételje meg a 3. és 4. lépéseket mindaddig, amíg a minta 
képe mindkét szemmel nézve teljesen éles lesz tetszõleges 
nagyításnál.

Az objektívek munkatávolsága 78mm.

Amennyiben 2x objektívet használ (opcionális), binokuláris 
fejet (5) a legalsó állásba kell helzezni. Csavarja ki a mellékelt 
csavarhúzó segítségével a végcsavart, mozgassa a fejet a 
legalsó pozícióba, majd rögzítse ismét (14. ábra.)

(1) 13. ábra

(2)

(3)

(4)

(5)

14. ábra

(6)

(7)

15. ábra
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3.2. Élességállítás

3.2.1.Az élességállító gomb súrlódásának beállítása (16., 
17. ábra)

A mikroszkópok megfelelõen beállított élességállító 
gombokkal érkeznek.

1. Forgassa az élességállító gombot (1) a sín (2) teljes 
leeresztéséhez annak érdekében, hogy megóvja a fejet egy 
esetleges hirtelen zuhanástól.

2. Mindkét kézzel fogja meg az élességállító gombokat (1). A 
bal oldalit szilárdan tartva, forgassa a jobb oldali gombot a 
súrlódás mértékének növeléséhez vagy csökkentéséhez.

3. Fényesség beállítása: a jobb oldali gomb (3) szolgál az alsó, 
míg a bal oldali (4) a felsõ megvilágítás erõsségének 
beállítására.

3.2.2. Az oszlop súrlódási erõsségének beállítása (18. 
ábra).

1. Amennyiben a mikroszkóp feje saját súlya alatt lecsúszik, 
vagy a beállított élesség azonnal elállítodík, a súrlódás 
elégtelen lehet. Ebben az esetben a mellékelt szerszámmal 
forgassa az állítócsavart a súrlódás növeléséhez.

(1)

(2)

(3) (4)

16. ábra

17. ábra

Súrlódásbeállító-gyûrû

18. ábra
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4. Fotó- és videó feltét

4.1. A fotó- és videófeltét felszerelése

A fényosztó egység (3) használatával lehetséges 
fényképek vagy videók rögzítése.

1. Lazítsa meg a rögzítõcsavart a mellékelt csavarhúzóval, és 
emelje le a binokuláris fejet (4).

2. Szerelje fel a fényosztó egységet (3) a zoom-egységre (vagy 
az írisz-diafragmára), majd rögzítse ismét (1).

3. Helyezze vissza a binokuláris fejet (4) a fényosztó egységre, 
és rögzítse (2) (21. és 22. ábrák).

4. A 21. és 22. ábráknak megfelelõen csatlakoztassa a 
kamerákat.

4.2. A fotók és videók felbontásának kiszámítása

A videó nagyítása = az objektív nagyítása X a zoom egység nagyítása X a C-mounttal rendelkezõ 
egység nagyítása

Felsõ megvilágítás használata esetén a fényképek nagyítása = az objektív nagyítása X a zoom-
egység nagyítása X az adapter nagyítása X 1,5

(19-22 ábrák)

(4)

(2)

(3)

(1)

19. ábra

(4)

(2)

(3)

(1)

20. ábra

21. ábra

22. ábra

Digitális mikroszkópkamera

Digitális mikroszkópkamera
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4.3. A fényút átváltása

Húzza ki a fényút-választó kapcsolót (10) a fény 
átengedéséhez (l. 23. ábra, be- és kikapcsolás)

Fény fluxus arány: Binokuláris fej:fotó = 8:2

5. Specifikációk

Zoom-tartomány 1:8 vagy 1:10

Objektív nagyítása 0,8x - 6,4x vagy 0,8x - 8x

Okulár F22 10xWF, dioptria-állítási lehetõséggel

Binokuláris benézõfej 20° dõlésszög, dioptriatávolság 50-75 mm között állítható

Munkatávolság 78mm

Függõleges mozgási tartomány 105mm

Megvilágítás Állítható erõsségû LED megvilágítás, felsõ és alsó

Tápellátás 100-240V, 0,15A, 50/60Hz

(10)
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6. Hibaelhárítás

Sok esetben a mûszer nem mûködik az elvárásoknak megfelelõen, de ez nem jelenti okvetlenül a 
mikroszkóp meghibásodását. Amennyiben hibát észlel, elõször az alábbi listát tanulmányozza. 
Amennyiben ezek segítségével nem sikerül elhárítani a hibát, keresse fel a termék forgalmazóját.

1. Nem megfelelõ kétszemes látvány

Ok: nem megfelelõ pupillatávolság. Állítsa be a megfelelõ pupillatávolságot (3. oldal)

Ok: nem megfelelõ dioptriakompenzáció-érték. Állítsa be a megfelelõ dioptria-értékeket  (3. oldal)

2. Foltok láthatók a látómezõben

Ok: porszemek a mintán. Tisztítsa meg a mintát (1, 2. oldal)

Ok: porszemek az okuláron. Tisztítsa meg az okulárokat (1, 2. oldal)

3. A kép élvezhetetlen

Ok: szennyezõdés az objektív frontlencséjén. Tisztítsa meg a felületet. (1, 2. oldal)

4. A kép elmosódik a nagyítás változtatásakor

Ok: a dioptriakompenzáció-értékek nem megfelelõek. Állítsa be a megfelelõ dioptria-értékeket (3. 
oldal)

Ok: a minta nincs teljesen fókuszban. Próbáljon meg élességet állítani nagy nagyítás mellett (9. oldal)

5. A durva élességállító gomb túl nehezen mozog

Ok: a súrlódás túl nagy. Állítsa be a kényelmes értéket (9. oldal)

6. A mikroszkópfej lecsúszik, vagy a beállított élesség elállítódik.

Ok: az élességállító súrlódása túl csekély. Állítsa be a megfelelõ értéket (9. oldal).

7. A csomag tartalma

Fõ egység 1db standard

Megfigyelõ egység (binokuláris fej, 1db standard
zoom-egység)

Megvilágítás Alsó megvilágítás (LED) 1 db standard

Felsõ megvilágítás (LED) 1 db standard

Körvilágítás (LED) - opcionális

Körvilágítás (fénycsõ) - opcionális

Okulárok 10x okulár 2 standard

15x okulár - opcionális

20x okulár - opcionális

25x okulár - opcionális

Objektív 0,5x objektív - opcionális

1x objektív 1 db standard

2x objektív - opcionális

Írisz-diafragma - opcionális

Fényosztó egység Trinokuláris - opcionális

Kvadruplet - opcionális

Mintaasztal Fekete-fehér asztal 1 db standard

Üveg asztal 1 db standard

Tápcsatlakozó 1 db standard
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