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ÚVOD 

Děkujeme vám za zakoupení produktu Alltion AM-3000 chirurgický mikroskop pro stomatologii. Ve 
vlastním zájmu si pečlivě přečtěte návod k obsluze, než začnete výrobek používat, abyste předešli 
poškození výrobku nebo újmě na vlastním zdraví či zdraví ostatních. Návod k obsluze umístěte v dosahu 
všech, kteří budou výrobek používat. 

 

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

1. Nepoužívejte výrobek v prostředí kde je zvýšené riziko požáru nebo výbuchu, zvýšená prašnost nebo vysoká 

     okolní teplota. Výrobek je povoleno používat pouze v interiéru a současně dbejte na zachování čistoty a sucha v 

    místnosti, kde je výrobek používán a/nebo skladován. 

2. Před každým použitím pečlivě zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně a řádně zapojeny. Zkontrolujte, že 

    je přístroj řádně uzemněný. 

3. Věnujte zvýšenou pozornost stavu zásuvky nebo prodlužovací šňůry, do které je výrobek zapojen a nechejte 

    pravidelně tyto přípojky kontrolovat odbornou firmou. 

4. Používejte pouze pojistky, které odpovídají jmenovitým hodnotám proudu a napětí výrobku. 

5. Používejte pouze napájecí kabel, který byl dodán s výrobkem v originálním balení. 

6. Nedotýkejte se povrchu čoček a optiky rukou nebo tvrdými předměty. 

7. Před výměnou pojistek nebo žárovky, či jiného zdroje světla, odpojte přístroj od elektrické sítě. 

8. Pro pojízdné verze - Abyste předešli pádu přístroje na zem, doporučuje se přístroj používat na ploše, která má 

    úhel sklonu nižší než 10o. 

9. Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte jej a zakryjte hlavu optiky s příslušenstvím prachu-vzdorným přehozem 

   (pytel na přehoz je součástí originálního balení). 

10. V případě, že se na přístroji objeví jakýkoli problém, nejdříve nahlédněte do seznamu poruch a doporučených 

      postupů pro jejich odstranění. Pokud porucha na přístroji přetrvává, kontaktujte prosím vašeho dodavatele nebo 

     naše servisní oddělení. 

11. Výrobce udává nutnost provést bezpečnostně-technickou kontrolu výrobku kvalifikovaným technikem každých 

     24 měsíců. 

 

*BEZPEČNOSTNÍ   ZNAČKY  POUŽITÉ  V TOMTO NÁVODU 

 

    Typ B           Výstražná informace, která          Vývod ochranného uzemnění     Nebezpečí popálenin 
                       má být přečtena před použitím  

                                    produktu 
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1. ÚČEL A CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 

 1.1.  ÚČEL 

 Mikroskop série AM-3000 slouží k chirurgickým výkonům v oborech: stomatologie, oftalmologie, 
 gynekologie, chirurgie, dermatologie, atd. 

  

 1.2.  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

 Mikroskop série AM-3000 využívá konstrukce zavěšeného hlavního ramene a seřizovacích 

pomocných ramen, což usnadňuje uživateli polohování přístroje a minimalizuje únavu i při 

dlouhotrvajících zákrocích. 

 Zvětšení optiky v 5 krocích zajišťuje ostré a čisté snímky. 

 Studené světlo eliminuje zkreslení zobrazení tkání, osvětlení je zajištěno zdroji značky OSRAM. 

Intenzita osvětlení je vždy volitelně nastavitelná a výška lampy od objektu se dá snadno a rychle 

změnit, což je při chirurgických výkonech nezbytná vlastnost. 

 Díky konstrukci balančních pružin je možné polohu ramene měnit rychle a dle potřeby. V 

prodlužovacím rameni je instalován vypínač, který automaticky vypne lampu v momentě, kdy se 

poloha ramene ocitne mimo operační rámec. 
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2. POPIS A ÚČEL POUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTÍ 

 

 

Obr. 1 – schéma složení přístroje 
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Obr. 2 - zobrazení optické hlavice 

 

   

Obr. 3 - boční pohled na zdroj 

 

(1) Fixační šroub - pomocí tohoto šroubu upevníte hlavici mikroskopu na spojovací rameno. 

(2) Zajišťovací svorka  

Zabraňuje pádu hlavice při montáži / demontáži přístroje při uvolnění fixačního šroubu. 
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(3) Otočný kolík regulace intenzity osvětlení 

Otáčením tohoto kolíku snižujete nebo zvyšujete intenzitu osvětlení. Osvětlení se 
automaticky samo vypne  pokud se s ramenem manipuluje mimo doporučený pracovní 
rozsah (příliš nízko nebo příliš vysoko). 

(4) Fixační šroub k nastavení a aretaci pohybu 120o spojovacího ramene. 

(5) Fixační šroub k nastavení a aretaci pohybu hlavice mikroskopu podél podélné osy. 

(6) Fixační šroub k nastavení a aretaci pohybu hlavice mikroskopu podél svislé osy. 

(7) Otočná osa 5ti násobného krokového zvětšování - y = 0,4x / 0,6x / 1x / 1,6x / 2,5x 

(8) Manipulační rukojeť  

Pro rychlé orientační nastavení zaostření mikroskopu pomocí rukojeti pohybujte hlavicí 
nahoru/dolů, vpravo/vlevo . 

(9) Kolík jemného ostření - otáčením kolíku nastavujte ohnisko objektivu (rozsah 11mm). 

(10) "T" rukojeť - volitelné příslušenství. Účel je stejný jako při použití standardní rukojeti (8). 

(11) Fixační šroub očního tubusu 

Pomocí tohoto šroubu upevníte oční tubus na hlavici mikroskopu. 

(12) Okuláry 12,5x - na konci okulárů je seřizovací prstenec pro nastavení pro každé oko v 
závislosti na dioptrické rozdílnosti vašich očí. Součástí okulárů je krytka. Pokud s 
mikroskopem nepracujete, nasaďte krytku na okuláry, zabráníte tak jejich poškození nebo 
znečištění. 

(13) Konektor pro integrovanou kameru - připojte kabel vestavěné kamery do konektoru (pro 

modely s vestavěnou kamerou). 
(14) Konektor pro připojení optického kabelu (pro modely s externím zdrojem osvětlení). 

(15) Otočný prstenec pro volbu filtru barevného spektra při práci s krví.  

 Otáčením tlačítka zvolte požadovaný filtr – v prostřední pozici bez filtru, otočením zvolte     
oranžový / zelený filtr. 

(16) Optický kabel (pro modely s externím zdrojem osvětlení). 

(17) Seřizovací šroub pro nastavení vyvážení prodlužovacího ramene (druhé rameno).  

Otáčením tohoto šroubu 8mm imbusovým klíčem vyvážíte (napětí pružiny) rameno. 

(18) Fixační šroub k nastavení a aretaci vertikálního pohybu prodlužovacího ramene (druhé 
 rameno). 
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(19) Fixační šroub k nastavení a aretaci horizontálního pohybu prodlužovacího ramene  

           (druhé rameno). 

 

(20) Fixační šroub k nastavení a aretaci horizontálního pohybu hlavního ramene (první 
rameno). 

(21) Zámek dvířek zdroje - tahem vpravo otevřete dvířka zdroje. 

(22) Páčka zapínání světla (pro halogenový zdroj) - páčkou zapněte světlo. Ve zdroji jsou dvě  
žárovky 15V 150W. Pokud jedna žárovka přestane fungovat, můžete páčkou přepnout na  

 druhou záložní žárovku, abyste mohli pokračovat v práci. 

(23) Volič napětí 110V/230V - přepnutím voliče směrem nahoru zvolíte režim napájecího  

  napětí na 110V, směrem dolů zvolíte 230V. V rámci EU se používá pouze 230V. 

(24) Konektor pro připojení monitoru. Tyto konektory umožňují výstup videa z vestavěné 
kamery. 

(25) Zásuvka hlavního napájení, pojistky - pro výměnu pojistek vytáhněte hlavní přívodní kabel  
 ze zásuvky, po pravé straně uvidíte pojistkovou patici. Technická specifikace pro použité  

 pojistky: T3.15A/250V pro napájení 230V. 

(26) Konektor pro připojení optického kabelu do napájecího zdroje. 

(27) Hlavní vypínač pro zapnutí/vypnutí přístroje. 

(28) Pojízdný stojan 

Šlápněte na brzdu pro zabrzdění přístroje. 
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3. MONTÁŽ A ROZDĚLENÍ HLAVNÍCH SOUČÁSTÍ 

Následující součásti jsou baleny dohromady v jednom balení. Otevřete balení a vyjměte všechny součásti 
a smontujte je dle následujících instrukcí. 

 

 

Obr. 4 - schéma hlavních součástí 

 

3.1. INSTALACE SLOUPKU 

(1) Vyjměte základnu z balení a: 
 V případě pojízdného stojanu ji postavte na zem. 
 V případě instalace na strop/zeď /pevný stojan upevněte základnu pomocí přiloženého  
            instalačního příslušenství. 
 
(2) Vyjměte sloupek, odšroubujte fixační šroub a umístěte sloupek do otvoru v základně. Otočte 

sloupkem tak  aby zajišťovací prvek základny byl v ose s drážkou na konci sloupku a zašroubujte 
fixační šroub pomocí  8mm imbusového klíče. 

Hlavní rameno 

Napájecí zdroj 

120o spojovací 
rameno 

Balanční prodlužovací rameno 

Sloupek 

Základna 

180o naklápěcí binokulární tubus Rameno hlavice 
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3.2. INSTALACE HLAVNÍHO RAMENE 

Vyjměte hlavní rameno a ujistěte se, že fixační šroub (č. 18) je utažen. Otvorem nasaďte rameno na čep a 
pomocí speciálního klíče (součástí balení) utáhněte dva fixační čepy v kruhové drážce a nasaďte kryty. 

Upozornění: Druhé prodlužovací rameno používá k zajištění rovnováhy pružinu.     
                      Fixační šroub [č. 18] pouze fixuje rameno, nedokáže ho však plně  

                           uzamknout. Prodlužovací rameno musíte jistit rukou, než povolíte 
                           fixační šroub [č. 18]. 

 

3.3. INSTALACE NAPÁJECÍHO ZDROJE 

Vyjměte napájecí zdroj a odšroubujte 4 připevňovací šrouby na jeho přední straně. Protáhněte všechny 
kabely, které visí z hlavního ramene skrz otvor v krytu do napájecího zdroje. Zavěste napájecí zdroj na 
desku na zadní straně hlavního ramene a zajistěte 4 šrouby, dotáhněte šrouby. Protažené kabely z 
hlavního ramene zapojte na elektronické obvody zdroje a nasaďte kryt. 

Jak správně zapojit kabely z hlavního ramene: 

Zapojte 3-pinový konektor do zástrčky X1, 2-pinový konektor do zástrčky X14. 

Zemnicí kabel zapojte do zemnicí zásuvky, kterou najdete na boku elektronických obvodů nebo na vnitřní 
straně krytu napájecího zdroje. 

 

3.4. INSTALACE 120o SPOJOVACÍHO RAMENE 

(1) Vyšroubujte fixační šroub č. 4 a poté vyšroubujte zajišťovací pin č. 2.  

(2) Vyšroubujte fixační šroub č. 1 ze spojovacího ramene, naneste mírnou vrstvu vazelíny na čep, 
nasaďte čep  do otvoru v prodlužovacím balančním rameni směrem zespoda nahoru, utáhněte 
zajišťovací pin č. 2  (zkontrolujte, že tento pin je v drážce čepu) a nakonec utáhněte fixační šroub č. 1. 

 

3.5. INSTALACE MIKROSKOPU 

Vyjměte mikroskop a připojte jej čepem. Postupujte stejným způsobem jako v případě bodu 3.4. a 
připojte mikroskop k 120 o  spojovacímu rameni nebo k druhému rameni. 

 

3.6. INSTALACE TUBUSU 

Vyjměte tubus a usaďte ho na hlavici mikroskopu. Ujistěte se, že drážka v kruhu zapadla v místě šroubku 
a dotáhněte fixační šroub č. 11. 
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3.7. INSTALACE RUKOJETÍ 

Rukojeti č. 8 se umisťují zespodu hlavice mikroskopu, T rukojeť se umisťuje zpředu. K připevnění 
rukojetí použijte šroubky, které jsou standardně přiloženy v balení. 

 

3.8. INSTALACE OPTICKÉHO KABELU 

Optický kabel je veden hlavním a prodlužovacím balančním ramenem, zapojte ho do konektoru osvětlení 
č. 26 na napájecím zdroji a druhý konec do konektoru č. 14 na hlavici mikroskopu. Optický kabel se ani 
při maximální pracovní pozici ramen a hlavice mikroskopu nevytáhne, nezkroutí ani nezlomí. 

 

Varování: Optický kabel nesmí být natahován, extrémně ohýbán a překroucen,  
                  když obě ramena mikroskopu pracují v maximálním rozsahu. 

 
 

3.9. ZAPOJENÍ NAPÁJECÍHO KABELU 

Vyjměte napájecí kabel z balení a zapojte ho do zástrčky č. 25. 
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4. POUŽITÍ 

4.1. ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÝCH PRACOVNÍCH PODMÍNEK 

 

Prosím nejdříve zajistěte následující podmínky na pracovišti a potom pokračujte dále: 
 Zkontrolujte, zda elektrické hodnoty napětí, proudu a jištění odpovídají přesně požadavkům 

přístroje. Vstupní napětí musí odpovídat hodnotám v limitu 220 - 230V. Pokud přístroj 
provozujete na území, kde je jako vstupní napětí běžná hodnota 110V, přepněte hodnotu na voliči 
napětí č. 23 na hodnotu 110V a vložte správný typ pojistky T6.3 A/H250V, která je součástí 
balení. 

 Zkontrolujte uzemnění přístroje a ujistěte se, že zemnicí kabely nejsou porušeny a jsou dostatečně 
spojeny. 

 Používejte pouze originální napájecí kabel dodaný s přístrojem. 
 Zkontrolujte, že všechny mechanické části přístroje jsou pevně a správně připojeny. 

 
4.2. PREVENTIVNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

 Nikdy se nedívejte do světelného zdroje přímo skrz objektiv nebo optický kabel. 
 Pokud je zdroj zapnutý a optický kabel je do něho zapojen, musí být zapojen i do hlavice 

mikroskopu. V případě, že je zdroj zapnutý a optický kabel není v hlavici zapojen, hrozí popálení 
při kontaktu s nezapojeným koncem. 

 Nezakrývejte chladicí mřížku na zdroji. 
 
4.3. INSTALACE A NASTAVENÍ NEŽ ZAČNETE 

 4.3.1. SEŘÍZENÍ PRODLUŽOVACÍHO BALANČNÍHO RAMENE 
 Přidržte rukou prodlužovací rameno, uvolněte fixační šroub č. 18. 
 Vložte 8mm imbusový klíč do otvoru č. 17. 
 Otáčejte šroubem č. 17 pro seřízení rovnováhy ramene. Seřiďte rameno a vyzkoušejte jeho 

seřízení v několika polohách. 
 Nastavte brzdicí sílu fixačního šroubu č. 18 tak aby odpor ramene směrem nahoru i dolů byl téměř 

srovnatelný. 
 Pokud budete přidávat na mikroskop další příslušenství, pokaždé přenastavte sílu odpružení dle 

potřeby. 
 

Upozornění: Prodlužovací rameno musíte jistit rukou, než povolíte fixační šroub č. 18. 

 

4.3.2. SEŘÍZENÍ MIKROSKOPU 

 Seřízení mikroskopu je nutné provádět ve výchozí pracovní pozici. Přepněte zvětšení na hodnotu 
0,4x. Nastavte mikroskop do pracovní výšky a seřiďte vzdálenost okulárů dle rozteče vašich očí. 
 

Seřízení okulárů dle dioptrií: 
 Emetropický uživatel (normální refrakční poměr) - pokud nosíte brýle: nastavte okuláry na 

hodnotu 0. Ametropický uživatel (který zná refrakční poměr a pracuje s mikroskopem bez brýlí): 
nastavte okuláry dle vašeho zraku. 
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 Ametropický uživatel (který nezná refrakční poměr a pracuje s mikroskopem bez brýlí): nastavte 

oba okuláry na hodnotu +5D, vyjměte okuláry i s očními tubusy z mikroskopu a pozorujte s nimi 
vzdálený objekt jako dalekohledem. Vždy pro každé oko zvlášť. Pak otáčejte zaostřovacím 
prstencem na okuláru, dokud nebude pozorovaný objekt ostrý. Pokud je to nutné opakujte tento 
postup 3x. Použijte stejný postup pro nastavení druhého okuláru. Poté nasaďte zpět tubusy s 
okuláry zpět na hlavici mikroskopu a utáhněte fixační šroub č. 11 

 Nastavte vzdálenost okulárů mezi očima, dokud nezískáte jednotné vizuální pole. Nastavte 
zvětšení na 2,5x, jakmile uvidíte ostrý obraz, nastavujte si libovolné zvětšení. Obraz zůstává při 
změně zvětšení ostrý, ale hloubka ostrosti je u každého zvětšení jiná.  

 
 Upozornění: pokud s mikroskopem pracuje více lékařů, doporučuje se hodnoty 
                                  nastavení mikroskopu pro každého z nich na pracovišti zaznamenat  

                                                  do formuláře a uložit na přístupném místě. 
 

4.4. KONTROLA NEŽ ZAČNETE PRACOVAT  

        Prosím, než začnete operovat, zkontrolujte následující: 

- Ujistěte se, že všechny fixační šrouby a zajišťovací prvky jsou dotaženy. 
- Zapněte napájecí zdroj a zkontrolujte: 

Osvětlení: 

 Žárovky a náhradní žárovky musí být v pořádku (neplatí pro přístroje s LED zdrojem) 
 Při pohybu prodlužovacího balančního ramene nahoru a dolů mimo optimální pracovní 

rozsah musí být automaticky osvětlení vypnuto 
 Optický kabel je správně zapojen do zdroje a hlavice mikroskopu 

 
        Vyvážení přístroje 

 sloupek je stabilní 
 všechna ramena jsou vyvážena a žádné z nich neujíždí  

 
         Mikroskop 

 Nastavení zvětšení - zvětšovací kolík (č. 7) je funkční 
 Okuláry a tubus - fixační šroub č. 11 je utažený 
 Hlavice mikroskopu - je možné ji nastavit do vyhovující pracovní pozice 
 Vzdálenost okulárů je nastavena pro vaše oči 
 Vidíte jednotné vizuálního pole 
 Jsou nastaveny dioptrie pro vaše oči 
 Obraz je ostrý při každém zvětšení 
 

         Měnič filtru 

 Změna filtru (č. 15) funguje 
 

         Pojízdný stojan 

 Fungují brzdy koleček 



14 
 

 

         Dezinfekce krytu a rukojetí 

 Ujistěte se, že všechny fixační a nastavovací prvky, kterých se obsluha během práce 
s mikroskopem dotýká, byly řádně dezinfikovány. Pro lepší údržbu se doporučuje používat 
sterilizovatelné kryty, které jsou součástí balení. Na přání je možné dodat sterilní jednorázový 
obal na hlavici mikroskopu - informujte se u svého dodavatele. 
 

4.5. POUŽITÍ 

- Ujistěte se, že výše zmíněné kroky byly splněny. 

 Zapněte napájecí zdroj. 
 Napolohujte prodlužovací balanční rameno do pracovní pozice. 
 Seřiďte si intenzitu osvětlení. 
 Vyberte filtr (pokud je jeho použití žádoucí). 
 Umístěte hlavici mikroskopu do pracovního pole a nastavte ji do žádoucí pracovní pozice. 
 Zvolte zvětšení. 
 Nastavte zaostření okulárů, potom použijte jemného doostření (č. 9) 

 

 Upozornění: Ujistěte se, že větrací mřížka na napájecím zdroji není zakryta. 

 

4.6. PŘEMISŤOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ PŘÍSTROJE PO POUŽITÍ 

 Vypněte napájecí zdroj. 
 Sundejte všechny sterilizovatelné kryty fixačních prvků a rukojetí a dezinfikujte je pro další 

použití. 
 Uvolněte všechna ramena a složte mikroskop v co nejkratších pozicích ramen směrem ke sloupku. 

Poté utáhněte všechny fixační šrouby ramen, aby nemohlo dojít k jejich pohybu. 
 V případě pojízdné verze uvolněte brzdu na kolečkách. 
 Přístrojem pohybujte opatrně a při parkovací pozici aktivujte brzdu na kolečkách. 
 Zakryjte hlavici mikroskopu dodaným originálním krytem, nebo jeho alternativou, zabráníte tak 

pronikání prachu k optice. 
 

 

5. ÚDRŽBA 

5.1. VÝMĚNA SPOTŘEBNÍCH SOUČÁSTEK 

5.1.1. VÝMĚNA ŽÁROVKY (platí pouze pro typy s halogenovým osvětlením) 

Žárovku vyměňte podle následujícího postupu: 

 Vypněte napájecí zdroj. 
 Posunem doprava otevřete dvířka zdroje (č. 21). 
 Uvolněte žárovku a vytáhněte ji z keramické patice. 
 Vložte novou žárovku. 
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 Zavřete dvířka, jakmile uslyšíte cvaknutí, dvířka jsou dovřena. 

 
 Zapněte napájecí zdroj. 
 Otáčejte kolíkem pro nastavení intenzity osvětlení č. 3, abyste zkontrolovali funkčnost 

regulátoru světelné intenzity.         

Upozornění: Používejte pouze žárovky dodané s přístrojem. V případě, že se žárovka 
                    spálí během zákroku, musí být neprodleně vyměněna. Používejte tepelně  
                    izolované rukavice pro výměnu žárovek, abyste předešli popálení. 

 
 

5.1.2. VÝMĚNA POJISTEK 

Pojistky jsou umístěny v napájecí zásuvce napájecího zdroje. 
Pojistky vyměňte podle následujícího postupu: 

 Vypněte napájecí zdroj. 
 Vypojte přívodní napájecí kabel ze zásuvky (č. 25). 
 Zásuvka pojistek je umístěna na pravé straně napájecí zásuvky, vytáhněte zásuvku pojistek 

speciálním nástrojem (součást originálního balení). 
 Vyjměte spálenou pojistku. 
 Vložte novou pojistku a umístěte zásuvku pojistek zpět. 
 Zapojte zpět hlavní přívodní kabel. 
 Zapněte napájecí zdroj. 

     Elektrická data pojistek: T3.15 A/H250 V pro 220-230V                                     
 

Upozornění:  Použijte žárovku, která je součástí dodávky. 

 

 5.2. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE 

Upozornění: nečistoty na čočkách musí být odstraněny neprodleně po zákroku. Nikdy 
nenechte nečistoty na čočkách zaschnout, při jejich odstraňování byste mohli 
poškodit čočku. 

5.2.1. ČIŠTĚNÍ POVRCHU PŘÍSTROJE 

Vnější povrch přístroje je možné očistit vlhkým hadříkem. Zaschlé skvrny je možné odstranit roztokem 
ethanolu a destilované vody v poměru 1:1. Nečistěte agresivním čisticím prostředkem, aby nedošlo 
k poškození povrchu. 

5.2.2. ČIŠTĚNÍ ČOČEK 

Abyste předešli skvrnám na čočkách, nenechávejte čočky bez objektivu, očních tubusů a okulárů. 
Používejte protiprachový kryt po skončení práce. 
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Čištění povrchu čoček - pro vyčištění povrchu čoček, například od krve, použijte speciální papír nebo 
absorbční tkaninu s trochou destilované vody, zaschlé skvrny je možné očistit roztokem ethanolu a éteru  

 

v poměru 1:1. Pokud se na čočkách drží prach, vyfoukejte ho vzduchem (nikoli vlastním dechem) nebo 
očistěte jemným štětečkem. Neotírejte agresivním čisticím prostředkem, aby nedošlo k poškození čoček. 

 

5.2.3. DEZINFEKCE 

Všechny sterilizovatelné krytky můžete sterilizovat za těchto podmínek: 

(1) 120oC po dobu 10 minut 

(2) 134oC po dobu 5 minut 
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6. ZÁVADY A JEJICH ŘEŠENÍ 

V případě, že se objeví nějaká závada, nejdříve nahlédněte do tabulky pro nalezení řešení. Pokud se vám 
závadu nepodaří odstranit, kontaktujte svého dodavatele. 

 
Závada 

 
Možná příčina 

 
Řešení 

 
 
Přístroj nefunguje 
 
 

 
Není zapnutý napájecí zdroj 

Zapněte vypínač napájecího 
zdroje, zkontrolujte, je-li 
připojen přívodní napájecí 
kabel 

 
Napájecí zdroj má závadu 

 
Kontaktujte servis 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nefunguje osvětlení 

Optický kabel není správně 
zapojen 

Zkuste znovu zapojit 

Není zapnutý napájecí zdroj Zapněte napájecí zdroj 

Spálená pojistka Vyměňte pojistku 
Přívodní napájecí kabel je 
poškozen 

Vyměňte přívodní kabel 

Napájecí zdroj má závadu Kontaktujte servis 
Světelný zdroj uvnitř má 
závadu 

Kontaktujte servis 

Optický kabel má závadu Vyměňte optický kabel 

Ramena mikroskopu jsou 
mimo pracovní prostor (moc 
vysoko/moc nízko) 

Posuňte prodlužovací balanční 
rameno do pracovního pole 

Žárovka špatně doléhá do 
patice 

Vložte žárovku pevněji 

Žárovka je spálená Vyměňte žárovku 
 
 
Nízká intenzita osvětlení 

Žárovka má s paticí špatný 
kontakt 

Vložte žárovku pevněji 

Optický kabel je špatně 
zapojen 

Zatlačte kabel více do 
konektoru 

Asymetrie osvětlení Vyměňte optický kabel 
 
 
Světlo se během zákroku samo 
vypíná/zapíná 

Je zakrytá chladicí mřížka na 
zdroji 

Sejměte kryt mřížky, vyčistěte 
mřížku  

Chladicí větrák má závadu Kontaktujte servis 
Elektrický obvod zdroje má 
závadu 

Kontaktujte servis 

Pohyb mikroskopu směrem 
dolů je zablokován 

Fixační šroub prodlužovacího 
balančního ramene je utažen 
příliš silně 

Uvolněte a přenastavte utažení 
fixačního šroubu 

Nefunguje zvětšování  Kontaktujte servis 

Filtr barevného spektra 
nefunguje 

 Kontaktujte servis 
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7. TECHNICKÁ DATA 

Zvětšení 0,4x / 0,6x / 1x / 1,6x / 2,5x 
Ohnisko objektivu mm 200, 250, 300, 350, 400, variabilní 200-300 
Jemné ostření mm 11 
Binokulár Sklon 45o, fokus 170mm 
Nastavitelná vzdálenost rozteče očí 50-70mm 
Zvětšení okulárů Standard 12,5x/17,7B / nastavitelné dioptrie +-7D 
Zvětšení 0,4 0,6 1 1,6 2,5 
Celkové 
zvětšení 

4,3 6,7 10,6 17 26,5 

Průměr pole 
(Fí) 

51,9 33,3 20,8 13,0 8,3 

Souvislé osvětlení halogen 30.000 lux 
Souvislé osvětlení LED 60.000 lux 
Průměr světelného kuželu (mm) Fí 40 
 
 
Prodlužovací balanční rameno 

Délka 600 nebo 950mm 
Úhel otáčení +- 150o 

Radius +-300mm 
Hlavní rameno Délka 500mm 

Úhel otáčení 360o 

Jmenovité napětí AC220V+-10%/50Hz, AC110V+-10%/60Hz 
Vstupní napětí 200VA 
Pojistky AC220V T3.15 A/H250V 
Elektrická bezpečnostní norma GB9706.0, třída I, typ B 
Zdroj světla - halogen 15V/150W, 2 žárovky 
Zdroj světla - LED 24V/80W, 1 dioda 
 
Pracovní prostředí 

Teplota okolí +10 až +40oC 
Relativní vlhkost 30-75% 
Atm. tlak 700-1060 hPa 

 
Přeprava a skladování 

Teplota okolí -40 až +55oC 
Relativní vlhkost 10-90% 
Atm. tlak 500-1060 hPa 

 

 


