Mikroskopy SZM
Užívateľská príručka

1

ÚVOD
Mikroskopy SZM sú precízne optické stereo-mikroskopy, ktoré sú dobre využiteľné na
podrobné pozorovanie, skúmanie predmetov v laboratóriách, výskumných zariadeniach a
podobne.
Prehľad mikroskopov radu SZM
Zväčšenie objektívov
SZM-200A
SZM-250A
SZM-400A
SZM-400T
SZM-500A
SZM-500T

1x-2x
1x-2x
0.7-4.5x zoom
0.7-4.5x zoom
0.7-4.5x zoom
0.7-4.5x zoom

Horné/dolné
osvetlenie
X
X
X

séria SZM-200

Trinokulárna
hlava
X
X

séria SZM-500

ROZBALENIE A UVEDENIE DO PREVÁDZKY
Mikroskopy doručujeme v polystyrénovej a kartónovej krabici. Pred prvým použitím vyberte
z vonkajšej krabice vnútornú, mikroskop obsahujúcu polystyrénovú krabicu a položte ju na
stôl. Odstráňte lepiacu pásku, ktorá drží pokope hornú a dolnú časť polystyrénovej krabice,
dávajte pritom pozor aby sa Vám nevysypali časti mikroskopu.
1) Položte telo mikroskopu na stôl.

2) Hlavu mikroskopu [3] vložte do kruhového otvoru na vrchu tela mikroskopu.
3) Na okuláre [1] nasaďte gumové očnice.

4) Z mikroskopickej hlavy (okulárových šácht) odstráńte plastové zátky a na ich miesto
vložte okuláre [1].

5) Len pri mikroskopoch SZM-500A/T: skrutkou [9] pripevnite na miesto horné
osvetlenie. Jeho kábel zapojte do konektora nachádzajúceho sa na vrchole stĺpika [10]
6) Len pri mikroskopoch SZM-xxxT: trinokulárny port [13] je v krabici samostatne.
Odstráňte z neho plastové krytky, rovnako tak z vrchnej časti trinokulárnej hlavy a
zaskrutkujte port do hlavy mikroskopu.
POUŽITIE MIKROSKOPU
Do optickej cesty natočte objektív [4] 1x alebo nastavte na zoomovom objektíve najmenšie
zväčšenie 0,7x [8] a na predmetový stolík [7] položte skúmaný predmet. V prípade potreby ho
upevnite príchytkami.
Nastavenie osvetlenia (len modely SZM-500AT)
Zapojte mikroskop do siete 220V a zapnite hlavný vypínač na zadnej strane mikroskopu.
Gombíkmi [11][12] môžete zapínať/vypínať a regulovať jas osvetlenia.
Nastavenie očného rozostupu
Uchopte binokulárnu hlavu [3] obomi rukami, ľavú časť ľavou a pravú pravou rukou.
Pohybujte obidvoma stranami smerom dovnútra alebo smerom von tak, aby ste pohodlne
mohli pozorovať obraz obomi očami. Pri správnom nastavení očného rozostupu sa Vám
obidve pozorované zorné polia spoja do jedného kruhu.
Zaostrovanie
Zaostrite na pozorovaný predmet pomocou zaostrovacieho točítka [5]. Je možné, že v
závislosti na veľkosti pozorovaného predmetu budete potrebovať posunúť mikroskop na
stĺpiku vyššie alebo nižšie. V takomto prípade povoľte skrutku [6] a posuňte na stĺpiku
mikroskop potrebným smerom. Následne skrutku znova dotiahnite. Pokračujte v zaostrovaní
pomocou točítka [5].
Ak pozorovaný predmet nevidíte rovnako ostro oboma očami, pomocou točítka dipotrickej
korekcie [2] na ľavom a/alebo pravom okulárovom výťahu môžete nestaviť dioptrickú
korekciu v rozsahu ±5 dioptrií.

Zmena zväčšenia
Pri mikroskopoch SZM-200: pre zmenu zväčšenia točte objektívovou hlavou [4]. Pri
mikroskopoch SZM-400 zmeníte zväčšenie otáčaním točítka [8] na hlave mikroskopu. Je
možmé, že po zmene zväčšenie bude potrebné znovu zaostriť pomocou zaostrovacieho točítka
[5].
Používanie disku predmetového stolíka
V strede predmetového stolíka je plastový disk, z jednej strany čierny a z druhej biely. Pri
potrebe zmeny farby disk jednoducho vyberte a otočte. Pri modeloch SZM-500A/T je disk
vyrobený z priehľadného skla, aby bolo možné používať dolné osvetlenie. Aj tieto modely
však majú v balení aj čierno-biely disk. Ak ním chcete nahradiť disk sklenený, vyberte
sklenený disk a na jeho miesto vložte disk s požadovanou farbou smerom k objektívom.
Používanie trinokulárnej hlavy (len pri SZM-xxxT)
Na boku trinolukárnej hlavy je šupátko [14] ,
pomocou ktorého sa dá nastavovať pomer
svetla, ktoré sa dostane do kamerového výťahu
alebo k okulárom. Pri úplnom zasunutí sa
100% svetla dostane k okulárom. Pri úplnom
vytiahnutí sa 50% svetla dostane do kamery.
Na vrchu kamerového výťahu [13] sa nachádza
závit C-mount pre pripojenie kamier s týmto
závitom.

Po odskrutkovaní vrchnej časti

kamerového výťahu bude prístupná 23.2 mm
šachta

pre

pripojenie

kamier

s

takýmto

priemerom. Kameru je možné zaostrovať
nezávislo na okulároch: povoľte drážkovaný
krúžok v strede kamerového výťahu a vrchnú časť výťahu skrutkujte hore alebo dole kým
nebude kamera zobrazovať ostrý obraz. Po zaostrení znova dotiahnite drážkovaný krúžok.
Po použití
Keď mikroskop nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete a prekryte priloženým krycím
poťahom.

PARAMETRE MIKROSKOPU
Hlava mikroskopu
Hlava kirkoskopov SZM je lomená pod uhlom 45° a otáčateľná v rozsahu 360°. Pri sérii
SZM-200 len na pravom, pri sérii SZM-400 na oboch okulároch je možné nastavovať
dioptrickú korekciu ±5 dioptrií.
Objektív
Mikroskopy SZM-200 majú objektívy s fixným zväčšením 1x a 2x, SZM-400 majú zoom
objektívy s rozsahom zväčšení 0.7x-4.5x. Pracovná vzdialenosť objektívov je 100 mm od
pozorovaného predmetu, s voliteľným reduktorom 0.5x sa dá zväčšiť na 165 mm.
Okuláre
Mikroskopy dodávame s jedným párom širokouhlých okulárov. V nasledujúúcej tabuľke
uvädzame aké zväčšenie je možné dosiahnuť s využitím konkrétneho páru okulárov pri
použití zväčšenia objektívov 0,7x a 4,5x (SZM400).
Základná výbava
Okulár
SWF 10x/20
SWF 15x/15
SWF 20x/10

Pracovná vzdialenosť 100 mm
Zväčšenie
Zorné pole
7x
28.6 mm
45x
4.4 mm
10.5x
21.4 mm
67.5x
3.3 mm
14x
14.3 mm
90x
2.2 mm

S reduktorom
0.5x
Pracovná vzdialenosť 165 mm
Zväčšenie
Zorné pole
3.5x
57.1 mm
22.5x
8.9 mm
5.25x
42.8 mm
33.75x
6.7 mm
7x
28.6 mm
45x
4.4 mm

Osvetlenie
Mikroskopy SZM-500A/T sú vybavené 15W halogénovým horným a dolným osvetlením s
reguláciou intenzity.

