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Binokulární mikroskop BX-3 40×/1 000× 
Kat. íslo 109.3329 
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2 SEZNÁMENÍ 
 

Mikroskop je p esný v decký p ístroj, který má velmi dlouhou �životnost s minimálními 
nároky na údr�žbu. Je vyroben posle náro ných norem tak aby vydr�žel ka�ždodenní pou�žití. 
Tento návod obsahuje d le�žité informace o bezpe nosti pou�žití a údr�žb  se kterými je 
t eba se seznámit p ed pou�žitím p ístroje. Výrobce odmítá jakoukoliv odpov dnost p i 
pou�žití p ístroje v rozporu s tímto návodem. 
 
3 ROZBALENÍ A MONTÁ�Ž 
 

3.1 Mikroskop je dodáván v polystyrénové krabici. Odstra te lepicí pásku spojující oba 
díly krabice a sejm te její horní polovinu. Postupujte opatrn , aby optické díly 
(objektivy a okuláry) nevypadly a nedo�šlo k jejich po�škození. Ob ma rukama 
(jednou za stativ mikroskopu a druhou za podstavec), vyjm te mikroskop z krabice 
a postavte ho na stabilní vodorovný povrch. 

3.2 Nasa te hlavici na horní ást stativu a utáhn te fixa ní �šroub. 
Okuláry zasu te do tubus . 

3.3 Na vstupní zdí ku napájení na zadní stran  mikroskopu p ipojte p ilo�žený sí ový 
transformátor 7,5 Vdc. 

 
4 POU�ŽITÍ MIKROSKOPU 
 

4.1 Se ízení hlavice 
Povolte fixa ní �šroub hlavice a nato te ji do polohy pro pohodlné pozorování. 
Poté fixa ní �šroub utáhn te. 
 

4.2 Umíst ní preparátu na stolek mikroskopu 
Pomocí dr�žáku preparátu uchy te preparát na preparátový stolek. Pomocí 
posunovacího mechanizmu umíst te vzorek na preparátu do optické osy p ístroje. 
 

4.3 Osv tlení 
Mikroskop je vybaven bílým LED osv tlením. P ed jeho zapnutím si p e t te 
kapitolu 5.3 o elektrické bezpe nosti. Na vstupní zdí ku napájení na zadní stran  
mikroskopu p ipojte p ilo�žený sí ový transformátor 7,5 Vdc a zapn te ON/OFF 
vypína  osv tlení. Pomocí regulace intenzity osv tlení se i te sílu sv tla na 
pot ebnou úrove . 
 

4.4 Nastavení mezio ní vzdálenosti 
Uchopte levý a pravý tubus do jedné ruky a pooto ením nastavte mezio ní 
vzdálenost. Musíte vid t ob ma o ima pouze jedno osv tlené zorné pole. 
 

4.5 Ost ení a dioptrická korekce 
Otá ením makro�šroubem zaost ete na preparát nejd íve s pou�žitím objektivu 
nízkého zv t�šení. Na jemné doost ení pou�žijte mikro�šroub. Nejd íve se i te ostré 
vid ní pro pravé oko. Poté otá ením prstence dioptrické korekce na levém tubusu 
se i te ostré vid ní pro levé oko. Prstencem regulace tuhosti ost ení nastavte 
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optimální tuhost otá ení mikro a makro�šrouby. Pokud je obraz ostrý m �žete pou�žít 
objektiv o pot ebném zv t�šení. 
 

4.6 Se ízení kondenzoru 
Pomocí otá ení prstence na obrázku lze kondenzor zvedat a spou�št t pro dosa�žení 
jasného a rovnom rného osv tlení zorného pole. 
 

 
 

4.7 Nastavení numerické apertury 
Pomocí irisové clony nastavte optimální kontrast (v t�šinou se velikost osv tleného 
pole nastaví nepatrn  v t�ší ne�ž je pole zorné). 
 

4.8 Dopl kové optické filtry 
Podle druhu barvy pou�žité p i barvení preparátu bývá n kdy vhodné pou�žití 
barevných filtr . 
P ilo�žený zelený filtr lze nasadit do dr�žáku filtr  na spodní stran  kondenzoru. 
 

5 ÚDR�ŽBA MIKROSKOPU 
 

5.1 Pracovní prost edí 
P ístroj chra te p ed nárazy. Mikroskop se doporu uje pou�žívat v bezpra�šném a 
suchém prost edí p i teplotách od 0 do 40 °C a maximální vlhkosti vzduchu do 85 % 
(kdy nedochází k její kondenzaci). V p ípad  pot eby pou�žijte desikátor. 
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5.2 Co d lat p ed a po pou�žití mikroskopu 
Mikroskop by se m l v�ždy nacházet ve vertikální poloze a to i p i p ená�šení. Dbejte, 
aby nezafixované ástí (okuláry) nevypadly a nedo�šlo k jejich po�škození. 
Nikdy na mikroskop nep sobte zbyte n  velkou nebo zjevn  nep im enou silou.¨ 
Nikdy se nepokou�šejte sami o opravu mikroskopu. 
Po pou�žití mikroskopu ihned vypn te jeho osv tlení a p ikryjte jej p ilo�ženým 
ochranným obalem. P ístroj skladujte na bezpra�šném a suchém míst . 

 

5.3 Elektrická bezpe nostní pravidla 
P ed zapojením p ilo�ženého sí ového transformátoru se p esv d te, �že jeho 
pracovní nap tí odpovídá nap tí v síti a �že vypína  ON/OFF na mikroskopu je 
v poloze OFF. 
U�živatel musí dodr�žovat bezpe nostní p edpisy daného státu. P istroj je vybaven 
zna kou bezpe nosti CE,. Nicmén  za bezpe né pou�žití mikroskopu odpovídá 
u�živatel. 

5.4 i�št ní optiky 
Pokud se uká�že nezbytným vy istit optické prvky nejd íve pou�žijte stla ený vzduch. 
Pokud to nesta í pou�žijte jemný had ík namo ený v roztoku slabého detergentu. 
V krajním p ípad  lze had ík napustit roztokem etanolu a etheru (pom r 7:3). 
POZOR: etanol je prudce ho lavý. Nepracujte s roztokem v blízkosti zdroj  
tepla nebo v blízkosti elektrických za ízení. Chemikálie pou�žívejte pouze 
v dob e v trané místnosti. 
Nikdy se nedotýkejte optických povrch  prsty. Dotyk k �že je po�škozuje. 
Nikdy nerozebírejte objektivy nebo okuláry abyste je vy istili. 
 
Pokud zasíláte mikroskop k vy i�št ní, se ízení nebo na reklamaci pou�žijte v�ždy 
originální balení (polystyrénovou krabici). 
 

6 TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
HLAVICE B-191: monokulární, oto ná o 360°, sklon 30° 
 B-192: binokulární, oto ná o 360°, sklon 30° 
 
OKULÁRY WF 10×/18 mm 
REVOLVEROVÁ HLAVICE Inverzní na 4 objektivy 
OBJEKTIVY Achromatické 4×, 10×, 40×, 100× (olejová imerze) 
PREPARÁTOVÝ STOLEK 125 mm × 115 mm s k í�žovým posuvníkem preparátu 
 v rozsahu 50 mm × 30 mm 
KONDENZOR Abbé 1,25 N.A. s irisovou clonou 
OST ENÍ Koaxiální s makro a mikro�šroubem se stavitelnou tuhostí 
OSV TLENÍ Extra silné LED osv tlení z elektrické sít  
 s regulací intenzity 
NAPÁJENÍ Ze sí ového transformátoru (100-240Vac/50-60 Hz 
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7 RECYKLACE 
 
 

 
 
 

Tento symbol znamená, �že za ízení m �že být zdrojem cenných surovin. Jeho recyklace 
musí probíhat podle daných pravidel. P i nesprávné likvidaci by materiály v n m obsa�žené 
mohli p edstavovat riziko pro �životní prost edí a lidské zdraví. 
 
 
Výrobce za ízení, zajistí jeho recyklaci a dal�ší vyu�žití surovin a materiál  v n m 
obsa�žených. Pot ebuje k tomu, ale va�ši pomoc. 
 
 
Pokud se po dosa�žení �životnosti rozhodnete p ístroje zbavit, nesna�žte se ho rozmontovat 
nebo pou�žívat jeho ásti jiným zp sobem ne�ž uvedeným v návodu. Za�šlete jej zp t 
prodejci nebo n kterému z distributor  výrobk  OPTIKA-MICROSCOPES. 
P evezmou jej od vás bez poplatku. 
 
 
Vyu�žití surovin se uskute ní v souladu s evropskou sm rnicí 2002/96/EC a dal�šími 
p íslu�šnými sm rnicemi. 
 
 
Nikdy nerozebírejte, a nenakládejte jako s odpadem se za ízením ozna eným vý�še 
uvedeným symbolem. 


