Figyelmeztetés
Köszönjük, hogy megvásárolta mikroszkópunkat. Reméljük, hogy a termékkel használata során
elégedett lesz. Kérjük első használat előtt részletesen olvassa el az alábbi tájékoztatót, melyből
részletes információt kaphat a termék működésével, használatával és kezelésével kapcsolatosan.
Az alábbi figyelmeztetéseket kérjük olvassa el alaposan és a saját érdekében minden körülmények
között tartsa be:
a) A mikroszkóp csakis és kizárólag mikroszkópos megfigyelésekre használható. Ne
használja más célokra.
b) Kérjük ne szerelje szét a mikroszkópot, ellenkező esetben megsérülhetnek egyes
alkatrészei. Amennyiben valami problémát észlel, melyet nem tud megoldani, kérjük
vegye fel a kapcsolatot a vásárlás helyével.
c) Ne érjen hozzá a mikroszkóp optikai elemeinek (objektív, okulár) felületéhez. Ellenkező
esetben az ujjlenyomat jelentősen befolyásolhatja a látott képet.
d) A termék használata 0°-40° között ill. 85%-nál kisebb páratartalom esetén javasolt. Ettől
eltérő körülmények kárt tehetnek a mikroszkópban.
e) A mikroszkóp érzékeny optikai/mechanikai eszköz ezért ne tegye ki sugárzó hőnek,
túlzott rázkódásnak vagy más erős külső behatásnak.

Használati útmutató
1. Elhelyezés
Mielőtt használná a mikroszkópot, kérjük gondoskodjon a műszer megfelelő elhelyezéséről, stabil
alátámasztásáról. Használat közben óvja a mikroszkópot a durva külső fizikai behatásoktól. Az
elegendő fénymennyiségről a beépített lámpán túl pl.: asztali lámpa segítségével gondoskodhat.

2. A rendeltetésszerű megfigyelés módja
Helyezze a megfigyelni kívánt tárgyat a mikroszkóp tárgyasztalának közepére. Ha kívánja, rögzítse a
tárgyat a rögzítőkarok segítségével.
Kapcsolja be a mikroszkóp lámpáját.
Nézzen bele a binokuláris betekintőbe, majd állítsa be az okulárok szemtávolságát úgy, hogy
egyöntetű, szabályos kör alakú látómezőt lásson.
A képélesség beállításához csavarja el a megfelelő irányba a fókuszírozó kereket.

3. Megvilágítás
Vegye ki az okulárokat a kihuzatból majd fordítsa fejjel lefele a mikroszkópot. Az elemtartó tok a
mikroszkóp talp részében található. Nyomja le a zárófület majd távolítsa el az elemtartó fedelét.
Helyezze be az elemeket a polaritásnak megfelelően úgy, hogy az elemtartó rugó az elem negatív
végéhez csatlakozzon. Helyezze vissza az elemtartó tok fedelét, majd fordítsa a talpára a mikroszkópot
és helyezze vissza az okulárokat. Az ON/OFF gomb segítségével kapcsolhatja be és ki a mikroszkóp
LED megvilágítását.

