
Analyth STR Trino Mikroskop
Art. Nr. 5803850

Hurtigstart Manual



Omkring Denne Manual
Denne manual indeholder instruktioner som burde anses for at være en komponent af
enheden, og skal derfor også behandles således.

Læs derfor denne manual og alle instruktionerne meget grundigt før du begynder at bruge
dette produkt.

Giv denne manual videre til en ny bruger, eller tilbage til sælgeren hvis den skal returneres.
Dette skal gøres for at sikre produkt vedligeholdelse, og garantien.

Generelle Advarsler
⚠Risiko for Kvælning
Hold indpakningsmateriale såsom plastik, poser, skumgummi og gummi væk fra børn

⚠Risiko for Elektrisk Stød
Denne enhed indeholder elektroniske komponenter som får strøm via en ekstern eller intern
strømforsyning. Børn bør ikke bruge dette produkt uden voksen tilsyn. Brug udelukkende
dette produkt som beskrevet af manualen, ellers er der en stor risiko for at du kan få
elektrisk stød.

⚠Risiko for Kemiske Forbrændinger
Batterier som lækker kan forsagde syreskader og kemiske forbrændinger. Undgå derfor
kontakt mellem et ødelagt batteri og hud, øjne og slimhinder. Hvis der sker kontakt, skal du
skylle det berørte område med det samme med høje mængder af vand, og ved voldsomme
skader skal der søges medicinsk hjælp.

⚠Risiko for Ild / Eksplosion
Brug udelukkende de anbefalede batterier. Undgå at skabe kortslutninger i enheden eller
batterierne, og afskaf dem ikke ved at brænde dem af. Voldsom varme eller dårlig
håndtering kan forsagde kortslutninger, ild eller eksplosioner.

NOTE!:
Skil ikke dette produkt ad. Hvis du har et defekt produkt skal ud kontakte personen som
solgte produktet til dig, og ikke producenten. Sælgeren vil kontakte den relevante service
centre og sørge for at du kan få produktet repareret eller erstattet.

Produktet må ikke druknes i vand.

Beskyt dette produkt fra elektriske stød.

Brug kun de anbefalede batterier. Udskift altid afladet eller tomme batterier med nye. Bland
ikke forskellige typer eller producenter, og indsæt altid fuldt opladet batterier. Hvis enheden
ikke skal bruges i lang tid skal batterierne tages ud.



Komponent Oversigt



1. Okular 2. Dioptri fokus

3. Triokuler 4. Fokus hjul

5. LED lys (Direkte) 6. Tænd / Sluk knap

7. Lysstyrke (Direkte) 8. Lysstyrke (Diffust)

9. LED lys (Diffust) 10. Krydsplade

11. Objekt klemmer 12. Linse (Roterbar)

13. Batterirum 14. Strømstik

15. Støv cover 16. Objektivplade (Sort / Hvid)

17. Strømforsyning 18. Gummi øjestykker

19. Håndtag

Teknisk Data
Okular: 2.stk. 10x
Objektivlinser: 1x, 2x, 4x, Stero
Totale forstørrelse: 10x, 20x, 40x
Batterier: 3. stk AA



Hvad er et Mikroskop
Et mikroskop indeholder to linsesystemer: okularet og objektivet. Vi præsenterer disse
systemer som én linse hver, så konceptet er lettere at forstå. I virkeligheden er okularet (1)
dog og objektivet i tårnet (12) består af flere linser.

Den nederste linse (objektivet) producerer et forstørret billede af den forberedte prøve
placeret på krydspladen (10).
Billedet, som du ikke kan se, forstørres endnu en gang af den anden linse (okular, 1), som
du kan se som ’mikroskopbilledet’.

Opsætning
Inden du starter, skal du vælge en ideel placering til brug af dit mikroskop. Det er vigtigt, at
du vælger en plet med nok lys til normal observation. Desuden anbefales det, at du placerer
mikroskopet på en stabil overflade, da en rystende overflade ikke vil føre til tilfredsstillende
resultater.

Observation
For normal observation skal du placere mikroskopet på et lyst sted (nær et vindue eller en
skrivebordslampe, for eksempel). Tag mikroskopet ud af pakken, og sæt den et sikkert sted,
så det er i en behagelig synsposition for dig.

Drej fokushjulet (4) til det øverste stop, og indstil objektivlinserne (12) til den laveste
forstørrelse. Tag nu et kig gennem okularet og juster fokuset (4), så du ser en ensartet, lys
cirkel af lys. Eller du kan bruge den elektroniske lyskilde (5).

Du finder yderligere tips om lyskilden i næste afsnit. Placer nu et præparat under clipsene på
scenen (11), direkte under objektivet. Når du tager et kig gennem okularet, kan du se det
forstørrede eksemplar.

På dette tidspunkt, dig kan stadig se et lidt sløret billede. Juster billedets skarphed ved
langsomt at dreje fokushjulet (4) indtil billedet fremstår skarpt og klart. Du kan nu vælge en
højere forstørrelse ved at dreje objektivtårnet og vælge et andet objektiv.

Når du gør det, skal du bemærke, at billedets skarphed skal justeres igen for den højere
forstørrelse. Jo højere forstørrelsen er, desto mere lys har du brug for for en god belysning
af billedet.

TIP: Undgå at placere spejlet, så det udsættes for direkte sollys, da det kan forårsage
blænding, som vil ikke tillade dig at få et klart billede.



Fokus og Dioptri Justering
Indstil dioptriskalaen (2) til midterpositionen (skinnende ring), og observer en genstand. Luk
nu dit venstre øje og juster fokus med fokuseringsknappen (4) til dit højre øje. Derefter, luk
dit højre øje og juster fokus for dit venstre øje med dioptriskalaen. Nu, den mikroskop er
tilpasset dine øjne. Bemærk indstillingen af dioptriskalaen, du skal bruge i fremtiden.

Analyth STR er udstyret med et justerbart kikkerthoved. For at indstille din øjenafstand,
flyt okularerne mod hinanden, indtil du har fundet den ideelle position.

Triokuler
Triokuleret (3) er designet til at blive brugt af et kamera eller projektor.
Den er designet til at kunne blive brugt af en adapter med en diameter af 23.2mm

Kameraet indsættes i det trinokulære hoved. Brug om nødvendigt en passende adapter. Den
indvendige del kan justeres i højden og kan fastgøres med en riflet skrue. Stram den riflede
skrue kun lidt.
Ikke alle kameraer kan justeres parfokalt til okularerne. Bresser MikroCam kameraer kan
bruges sammen med et passende reduktionsobjektiv (0,5x, 0,75x eller 1x afhængigt af på
modellen). Hvis du ikke ved, om eller hvilken adapter du har brug for, bedes du kontakte
vores serviceteam.

Hvis dit kamera ikke kan justeres parfokalt, kan du justere ved hjælp af fokushjulet.
Billedet i okularerne vil dog blive sløret. Ved meget flade objekter kan det også forekomme,
at objektet ikke kommer i fokus. Hvis dette sker, sæt objektet på en lille pedestal og juster
derefter.

Udskiftning af Okular
For at udskifte okularerne skal du løsne klemskruen på undersiden af okularholder. Du kan
derefter nemt fjerne og udskifte okularerne. Klemmeskruerne tjener kun som beskyttelse, så
okularerne ikke falder ud så husk at genindsætte dem efter udskiftningen.

Justering af Friktion i Fokushjulet
Det kan ske, at mikroskop hovedet ikke længere holdes af ordenligt i fokus og lukker ned på
grund af dens nettovægt. Ved at dreje de to fokuseringshjul i modsatte retninger kan
friktionen justeres mere fast eller løst.



Eksperimenter
Hvis du nu eller allerede havde kendskab til mikroskopet, kan du nu lave følgende
eksperimenter, og observere deres resultater med mikroskopet.

- Avispapirs print
Til dette skal du bruge et stykke avispapir, som både har tekst og billede på. Du kan også
bruge et stykke papir fra et magasin som også har tekst og billede på.

Brug dit mikroskop ved dens laveste forstørrelse, og skær stykker ud af dem, og brug dem
ligesom du ville en normal prøve. Det som du ville være istand til at se er at alle bogstaverne
er krakeleret, fordi at avispapir er uraffineret papir, som er meget grovere. Hvis du kigger på
et magasin under et mikroskop er det direkte modsat, bogstaverne skulle virke mere bløde
og udfyldte. Avisens billeder på samme måde vil se små beskidt ud, fordi de er lavet ud af
mange små punkter, mens at et magasin vil have renere og skarpe billeder.

- Textilfibre
Til dette skal du bruge textiler lavet af forskellige materialer f.eks. nylon, linned, uld, silke, og
bomuld. Du kan også bruge dem i tråd form, hvor du så også skal have 2 nåle.

Mellem 2 prøve glas sætter du et lille stykke af textilen eller tråd ved hjælp af de to nåle.
Begge skal gøre fugtige ved hjælp af en pipette med destilleret vand. Derefter sættes
mikroskopet på sit laveste forstørrelse.

Bomuld kommer fra planter, og derfor ser mere “organisk” ud med deres skruet form, og
ulighed. Fibrene består for det mest af organiske rør, som er blevet foldet sammen ligesom
DNA.

Linned fibre kommer også fra planter, dog så er de runde og meget lige i deres struktur.
Fibrene skinner som silke, men har flere hævelser flere steder end bomuld.

Silke kommer fra insekter som går ind i deres puppe form for at undergå en metamorphosis,
og har ikke en hul struktur ligesom plantefibre. Hvert fiber har en glat overflade, og kan ligne
et græsstrå.

Uld kommer fra får, og består af overlappende dele som fortsætter til en spids som kan virke
ulige og bølget. Hvis det er muligt, så prøv at sammenligne forskellige typer af uld.

Nylon er et syntetisk materiale, og har derfor en meget lige, og glat overflade med ingen
uregelmæssigheder. Overfladen kan virke skinnende, og fibrene kan være hårde og svære
at bøje.



Rengøring og Vedligeholdelse
Før du begynder at rengøre enheden, husk at tage tage den ud af stikket og slukke for den.
Brug ydeligere kun en let fugtet klud til at rengøre enheden med, og en tør mikrofiber klud til
alle glas elementer.

NOTE! Brug ikke rengørings
middel eller sæbe til at
rengøre enheden, da det
kan skade dele af
produktet.

Hvis der er noget snavs på glas elementer, som ikke kommer af bare ved at bruge en tør
klud, kan du bruge noget glasrens til at fugte kluden med, og forsigtigt rense glasset.
Derudover skal du beskytte enheden overfor støv og fugt. Hvis du arbejder med enheden i et
høj fugtigheds miljø, skal du lade enheden stå før du pakker den ned, således at fugten kan
dampe væk.

Problem Løsning

Snavset billede ● Tænd for lyset på Mikroskoppet
● Justere fokuset
● Rengøre linserne
● Check Windows Privat Indstillinger

(Kun for MikrOcular)

Billedet flimrer (Kun til MikrOcular) ● Ændre på opløsningen af billedet
(Fra HD til SD)

● Juster lystyrken på mikroskoppet
● Sluk for automatisk Exposure
● Ændre på skærmens

opdateringshastighed


