دفترچه راهنماي
ميكروسكوپ XTX – 20X
STEREO MICROSCOPE
عدسي چشمي

پيچ تنظيم فاصله عدسي

عدسي شيئي
منبع نور
ميز كار يا صفحه
كليد روشن  /خاموش

گيره نگهدارنده اساليد يا الم

موسسه طبيعت آسمان شب

 -1محدوده كاربري و مشخصات:
تلسكوپ استريو  XTXميدان ديدي بزرگ و تصويري شفاف دارد .به طور عمده براي كارگاهها
و كارخانجات ،آزمايشگاهها ،مدارس ،تعميرگاهاي موبايل ،تلويزيون و ساير تعميرگاهاي
وسايل الكترونيكي و كارهاي هنري مورد استفاده قرار ميگيرد.

 -2مشخصات فنی و امكانات:
لولهي دوچشمي با زاويهي  09درجه و فاصله قابل تنظيم بين  55تا  55ميليمتر
بزرگنمايي  09 :برابر
قطر عدسي چشمي 81 :ميليمتر
نوع فوكوس :دستي
منبع نور :نور  LEDاز باال
منبع تغذيه 0 :عدد باطري قلمي

 -3دستور كار با ميكروسكوپ:
پس از قرار دادن دو باطري قلمي در زير ميكروسكوپ و محل مربوطه كليد روشن/خاموش را
فشار دهيد تا منبع نور دستگاه روشن شود .نمونهاي را كه ميخواهيد مشاهده كنيد بر روي ميز
كار قرار داده و در صورت لزوم آنرا بين دو گيره نگهدارنده الم قرار دهيد .از درون
چشميها به نمونه نگاه كنيد و با پيچ تنظيم فاصله عدسي  ،كلهگي و چشميها را باال و پايين
كنيد تا نمونه مشاهده شود و سپس به آرامي پيچ را بچرخانيد تا تصوير واضح و شفاف شود.
چنانچه با ديد دوچشمي مشكل داريد مي توانيد با يک چشم تنظيمات را انجام داده و سپس
با دو چشم نگاه كنيد.
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 -4نگهداري و نكات مهم:
* ميكروسكوپ را در محيط خنك و خشك نگاهداري كنيد و بهتر است ميكروسكوپ را
در محيط عاري از گرد و غبار نگاه داريد.
* درصورتي كه عدسيها گرد و غبار گرفته آنها را با پارچهاي نرم و بدون پرز تميز
كنيد
* دستمال كاغذي براي پاك كردن لنزها مناسب نيست.
* درصورت خرابي به تعميركار متخصص يا فروشنده رجوع كنيد.
* اگر براي مدت طوالني از ميكروسكوپ استفاده نميكنيد بهتر است باطري ها را خارج
كرده ،همچنين چشميها را باز كرده و درون جعبه نگاه داريد و يا روي آنها را بپوشانيد تا
گرد و خاك نگيرند
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نشاني مؤسسه :
تهران ،خيابان شريعتي ،ميدان كتابي ،ابتداي خيابان جلفا،
شماره 94
تلفن88222922 - 88222822 :
www.telescope.ir
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