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1 WPROWADZENIE 

1.1 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa urządzenia 

Mikroskopy Axio Examiner zostały zaprojektowane, wyprodukowane i przetestowane zgodnie z normą  
DIN EN 61010-1 (IEC 61010-1) i IEC 61010-2-101 „Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych 
przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych”. 

Urządzenia spełniają wymagania europejskiej dyrektywy 2014/35/UE (dyrektywa niskonapięciowa), 

dyrektywy RoHS 2011/65/WE, dyrektywy delegowanej 2015/863 i mają znak . 

Urządzenia należy utylizować zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/WE. 

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje i ostrzeżenia, do których powinien stosować się personel 
właściciela/operatora.  

 

W niniejszej instrukcji obsługi stosowane są następujące symbole ostrzegawcze i informacyjne: 

Symbol Objaśnienie 

 

WSKAZÓWKA  
Ten symbol oznacza instrukcję, która wymaga szczególnej uwagi. 

 

UWAGA 
Ten symbol wskazuje na potencjalne zagrożenie dla przyrządu lub systemu. 

 

PRZESTROGA 
Ten symbol wskazuje na potencjalne zagrożenie dla użytkownika. 

 

PRZESTROGA 
Gorąca powierzchnia! Nie dotykać. 

 

PRZESTROGA 
Emisja promieniowania UV! 

 

PRZESTROGA 
Promieniowanie LED! Nie patrzeć na działającą lampę. 

 

PRZESTROGA 
Przed otwarciem odłączyć przyrząd od zasilania! 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO ZGNIECENIA 
Może dojść do przytrzaśnięcia palców! 

 

PRZESTROGA 
Promieniowanie LED w zakresie od 400 do 700 nm! Grupa ryzyka oświetlenia typu LED 2 
zgodnie z normą DIN EN 62471:2009. 

Nie patrzeć prosto w światło LED! 
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Mikroskop Axio Examiner i jego oryginalne akcesoria mogą być używane wyłącznie do procedur 
mikroskopowych opisanych w niniejszej instrukcji obsługi. 

W szczególności należy przestrzegać następujących instrukcji: 

 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek inne użycie, nawet jeśli dotyczy ono 
tylko pojedynczych zespołów lub części. Dotyczy to również wszelkich prac serwisowych lub 
naprawczych niewykonanych przez autoryzowany personel serwisowy. Dodatkowo wszelkie 
roszczenia z tytułu gwarancji lub rękojmi zostaną unieważnione. 

 

Nie korzystać z tego urządzenia w środowisku zagrożonym wybuchem. 

 

Nie używać urządzenia, jeżeli nie jest ustawione na twardym i niepalnym podłożu. 

 

Nie wkładać wtyczki do gniazdka elektrycznego, które nie ma styku uziemiającego. Nie 
dopuścić do utraty zdolności ochronnej przez zastosowanie przedłużaczy bez przewodu 
uziemiającego. 

 

Jeśli środki ochronne przestaną być skuteczne, należy wyłączyć sprzęt i uniemożliwić jego 
przypadkowe użycie. Aby ponownie uruchomić urządzenie, należy skontaktować się z działem 
obsługi klienta firmy Zeiss lub serwisem mikroskopów Carl Zeiss. 

 

Zewnętrzny zasilacz 12 V DC 100 W urządzenia HAL 100 jest przeznaczony do stosowania 
napięcia sieciowego w zakresie od 100 do 240 V ±10%, 50/60 Hz. Nie ma potrzeby 
przełączania się między różnymi wartościami napięcia. 

Zasilacz urządzenia HBO 103 (ebq 100 dc) jest przeznaczony do stosowania napięcia w zakresie 
od 100 do 240 V AC, przy 50/60 Hz. Urządzenie automatycznie dostosowuje się do 
zastosowanego napięcia sieciowego. W związku z tym w urządzeniu również nie trzeba 
przełączać napięcia. 

 

 

 

Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić, czy jest ono dostosowane do dostępnego 
napięcia sieciowego. 

Przed otwarciem urządzenia i wymianą bezpieczników odłączyć wtyczkę od zasilania. Używać 
bezpiecznika tylko wtedy, gdy jest on odpowiedni dla przewidzianego prądu znamionowego. 
Nie używać prowizorycznych bezpieczników ani nie doprowadzać do zwarcia podstaw 
bezpieczników. 

 

 

Mikroskop Axio Examiner nie jest wyposażony w żadne specjalne urządzenie do ochrony przed 
substancjami żrącymi, potencjalnie zakaźnymi, toksycznymi, radioaktywnymi lub innymi 
preparatami, które mogą szkodzić zdrowiu. Podczas pracy z takimi preparatami należy 
przestrzegać wszystkich wymogów prawnych, a zwłaszcza krajowych przepisów dotyczących 
zapobiegania wypadkom. 

 

W przypadku statywów wyposażonych w zmotoryzowane śruby ogniskujące istnieje ryzyko 
zmiażdżenia palców w obszarze roboczym podczas opuszczania fokusu mikroskopu. 

Nie wkładać rąk ani palców w obszar działania elementów zmotoryzowanych (np. stołów 
skanujących X,Y).  Nie sięgać pod elementy ruchome. 

 

 

Nie zastępować odłączanych kabli zasilających kablami z nieodpowiednią specyfikacją. 
Stosować wyłącznie określone kable zasilające. 

 

Przed eksploatacją mikroskopu ocenić środowisko elektromagnetyczne. Nie używać mikroskopu 
w pobliżu źródeł silnego promieniowania elektromagnetycznego (np. nieekranowanych 
celowych źródeł fal radiowych), ponieważ mogą one zakłócać jego prawidłowe działanie. 
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Gazowe lampy wyładowcze, np. HBO 100, emitują promieniowanie ultrafioletowe, które może 
powodować oparzenia oczu i skóry. Dlatego nie należy patrzeć bezpośrednio w źródło światła i 
unikać jego bezpośredniego oddziaływania na skórę. Podczas korzystania z mikroskopu używać 
urządzeń ochronnych przyrządu (np. specjalnych filtrów tłumiących lub osłony fluorescencyjnej). 
We wnętrzu gorących gazowych lamp wyładowczych powstaje wysokie ciśnienie. Dlatego 
należy je wymieniać dopiero po ostygnięciu i przy użyciu zarówno rękawic, jak i maski 
ochronnej.  

 

Podczas stosowania filtra fluorescencyjnego nie należy usuwać filtra cieplnego w celu ochrony 
przed promieniowaniem cieplnym emitowanym przez lampę mikroskopu, ponieważ filtry 
fluorescencyjne są wrażliwe na ciepło, które może zakłócić ich prawidłowe działanie.  

 

Unikać dotykania gorącej obudowy lampy. Przed wymianą lampy odłączyć wtyczkę zasilania od 
odpowiedniego zasilacza i zaczekać około 15 minut, aż lampa ostygnie. 

 

Kurz i zanieczyszczenia mogą obniżyć sprawność działania urządzenia. Zatem należy w miarę 
możliwości zabezpieczyć sprzęt przed takimi czynnikami. Gdy urządzenie nie jest używane, 
przykryć je pokrowcem przeciwpyłowym. Przed przykryciem urządzenia należy zawsze 
sprawdzić, czy wszystkie urządzenia oświetleniowe zostały wyłączone. 

 

Zatkane lub zasłonięte szczeliny wentylacyjne mogą doprowadzić do gromadzenia się ciepła, 
które może uszkodzić urządzenie, a w skrajnych przypadkach nawet wywołać pożar. Szczeliny 
wentylacyjne powinny zawsze być drożne i otwarte. Nie należy do nich wkładać żadnych 
przedmiotów ani pozwalać, aby do środka wpadły przedmioty. 

 

 

Tylko odpowiednio przeszkolony personel może obsługiwać to urządzenie. Taki personel musi 
zostać poinstruowany o możliwych zagrożeniach związanych z mikroskopią i odpowiednim 
obszarem zastosowania. Mikroskop Axio Examiner to precyzyjny instrument, którego działanie 
może zostać zaburzone lub który może ulec zniszczeniu w wyniku nieumiejętnego obchodzenia 
się lub interwencji. 

 

Należy zapoznać się z kartami charakterystyki olejków Immersol 518 N® oraz 518 F®. 

 

Olejki immersyjne Immersol 518 N® i 518 F® działają drażniąco na skórę. Unikać kontaktu ze 
skórą, oczami i odzieżą. 
W przypadku jakiegokolwiek kontaktu ze skórą obficie przemyć wodą i mydłem. 
W razie kontaktu z oczami natychmiast przemyć obfitą ilością wody, nie krócej niż przez 5 
minut. Jeśli podrażnienie nie ustąpi, skonsultować się z lekarzem. 

 

Właściwa utylizacja (Immersol 518 N® i 518 F®): 
Nie odprowadzać do wód powierzchniowych ani do kanalizacji. 

 

 

Uszkodzonego mikroskopu nie należy wyrzucać do odpadów domowych; należy go zutylizować 
zgodnie z przepisami prawa. 
Ponadto preparaty należy usuwać zgodnie z najlepszą praktyką zawodową, przestrzegając 
zarówno obowiązujących przepisów prawa, jak i wewnętrznych instrukcji pracy. 

 

Mikroskop Axio Examiner można bezpiecznie odłączyć od sieci elektrycznej poprzez odłączenie 
kabla zasilającego. 

Ustawić i obsługiwać mikroskop Axio Examiner w sposób umożliwiający łatwe odłączenie 
wtyczki. 

 

Nie podłączać dodatkowych urządzeń razem z mikroskopem Axio Examiner do wielokrotnych 
gniazd zasilania. 
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1.2 Znaki ostrzegawcze i informacyjne na urządzeniu 

 

 

 

Rys. 1-1 Znaki ostrzegawcze i informacyjne na urządzeniu 

 
 

 

Rys. 1-2 Znaki ostrzegawcze i informacyjne na kontrolerze 

 



 WPROWADZENIE  
Carl Zeiss Znaki ostrzegawcze i informacyjne na urządzeniu Axio Examiner 
 

 

 
12 430031-7144-120 11/2022 

 
Rys. 1-3 Etykiety ostrzegawcze na dodatkowej lampie VIS-LED 

 
 
 

 
Rys. 1-4 Etykiety ostrzegawcze na lampie microLED 

 

 
Rys. 1-5 Etykiety ostrzegawcze na urządzeniu Colibri 7 
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Rys. 1-6 Etykiety ostrzegawcze na urządzeniu HBO 100 
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1.3 Informacje dotyczące gwarancji 

Producent gwarantuje, że przyrząd w momencie dostawy nie posiada wad materiałowych lub 
produkcyjnych. Niezwłocznie zgłaszać wszelkie wady i podjąć kroki w celu minimalizacji uszkodzeń.  
W przypadku zgłoszenia wady producent przyrządu jest zobowiązany do usunięcia uchybienia poprzez 
naprawę przyrządu lub jego wymianę na nowy, według swojego uznania. Wady powstałe w wyniku 
naturalnego zużycia (w szczególności części eksploatacyjnych) oraz niewłaściwego użytkowania przyrządu 
nie są objęte gwarancją. 

Producent przyrządu nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, 
zaniedbaniem lub jakąkolwiek inną ingerencją w przyrząd, w szczególności usunięciem lub wymianą 
elementów przyrządu albo użyciem akcesoriów innych producentów. Działania takie powodują 
unieważnienie wszelkich gwarancji. 

Nie wykonywać przy mikroskopach Axio Examiner żadnych prac konserwacyjnych ani naprawczych z 
wyjątkiem prac opisanych w niniejszej instrukcji obsługi. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez 
serwis firmy ZEISS lub osoby przez niego upoważnione. W przypadku problemu z przyrządem skontaktować 
się z lokalnym przedstawicielem firmy ZEISS. 

 

 

1.4 Lista interfejsów 

Poniżej przedstawiono listę interfejsów dostępnych na statywie mikroskopu. 

Interfejsy różnią się w zależności od wybranej kombinacji górnej lub dolnej części statywu. 

 

Legenda dla Rys. 1-7: 

 1 Aparat mikroskopu 
 2 Zmieniacz powiększeń 
 3 Tubus 
 4 Górna część mikroskopu 
 5 Suwak ograniczający 14 x 40 mm 
 6 Suwak ograniczający 14 x 40 mm lub tłumik FL 
 7 Achromatyczny adapter oświetlenia 
 8 Adapter 
 9 Segmentowy suwak ograniczający 
 10 Dolna część mikroskopu 
 11 Filtr w kole filtrów światła przechodzącego 
 12 Nośnik kondensora 
 13 Kondensor 
 14 Suwak DIC 
 15 Mocowanie obiektywu 
 16 Nośnik stolika 
 17 Stolik na próbki 
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Rys. 1-7 Lista interfejsów 
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1.5 Elementy sterujące i funkcjonalne mikroskopu ręcznego Axio Examiner 

Legenda dla Rys. 1-8: 

 1 Okulary 
 2 Pokrętło przysłony światła odbitego 
 3 Pokrętło do badania wizualnego / mikrofotografii 
 4 Część tubusu binokularowego 
 5 Suwak ograniczający lub tłumik FL 
 6 Oświetlacz do pracy ze światłem odbitym 
 7 Oświetlacz do pracy w świetle przechodzącym 
 8 Segmentowy suwak ograniczający 
 9 Pokrętło zębate do ustawiania stolika mechanicznego wzdłuż osi Y 
 10 Pokrętło zębate do ustawiania stolika mechanicznego wzdłuż osi X 
 11 Śruba centrująca do kondensora (po obu stronach) 
 12 Koło filtrów, 6x (obsługiwane z obu stron) 
 13 Pokrętło do regulacji wysokości kondensora 
 14 Koło zębate do ustawiania ostrości – ustawianie dokładne (po obu stronach) 
 15 Koło zębate do ustawiania ostrości – ruch zgrubny (po obu stronach) 
 16 Pokrętło poziomu oświetlacza do pracy w świetle przechodzącym 
 17 Przełącznik VIS / podczerwieni 
 18 Dźwignia regulacji diafragmy pola świetlnego 
 19 Pokrętło z ogranicznikiem segmentowym, promieniowe 
 20 Kondensor 
 21 Pokrętło przełączające pozycję soczewek 
 22 Rewolwer reflektorów 
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Rys. 1-8 Elementy sterujące i funkcjonalne mikroskopu ręcznego Axio Examiner 
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1.6 Elementy sterujące i funkcjonalne mikroskopu zmotoryzowanego Axio Examiner 

Legenda dla Rys. 1-9: 

 1 Okulary 
 2 Pokrętło przysłony światła odbitego 
 3 Pokrętło do badania wizualnego / mikrofotografii 
 4 Część tubusu binokularowego 
 5 Suwak ograniczający lub tłumik FL 
 6 Oświetlacz do pracy ze światłem odbitym 
 7 Oświetlacz do pracy w świetle przechodzącym 
 8 Stacja dokująca z wyświetlaczem TFT 
 9 Segmentowy suwak ograniczający 
 10 Pokrętło zębate do ustawiania stolika mechanicznego wzdłuż osi Y 
 11 Pokrętło zębate do ustawiania stolika mechanicznego wzdłuż osi X 
 12 Śruba centrująca do kondensora (po obu stronach) 
 13 Koło filtrów, 6x (obsługiwane z obu stron) 
 14 Koło zębate do ustawiania ostrości – ustawianie dokładne (po obu stronach) 
 15 Koło zębate do ustawiania ostrości – ruch zgrubny (po obu stronach) 
 16 Pierścień kluczykowy, prawy 
 17 Pokrętło poziomu oświetlacza do pracy w świetle przechodzącym 
 18 Przełącznik VIS / podczerwieni 
 19 Dioda sygnalizacyjna silnika 
 20 Dźwignia regulacji diafragmy pola świetlnego 
 21 Pokrętło z ogranicznikiem segmentowym, promieniowe 
 22 Pokrętło do regulacji wysokości kondensora 
 23 Kondensor 
 24 Pokrętło przełączające pozycję soczewek 
 25 Rewolwer reflektorów 
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Rys. 1-9 Elementy sterujące i funkcjonalne mikroskopu zmotoryzowanego Axio Examiner 
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1.7 Dodatkowe obowiązujące instrukcje obsługi 

Oprócz niniejszej instrukcji obsługi należy zapoznać się również z następującymi instrukcjami obsługi 
urządzeń opcjonalnych, w zależności od wyposażenia systemu: 
 

- Opis oprogramowania ZEN (blue edition) (wersja online) 

- Instrukcja użytkowania: podręcznik instalacji urządzeń peryferyjnych 

- Instrukcja obsługi systemu komputerowego 

- Instrukcja obsługi komputera sterującego 

- Instrukcja obsługi monitora 

- Instrukcja obsługi odpowiedniego oświetlacza fluorescencji w świetle odbitym (HBO 100, HXP 120 V, 
microLED lub Colibri) 

- Instrukcje obsługi poszczególnych systemów inkubacji 

- Instrukcja obsługi skrzynki rozdzielczej sygnału SVB 1  

- Instrukcja obsługi VIS-LED 

- Instrukcja obsługi X-Cite® XYLIS 

- Instrukcja obsługi stolika na próbki 

- Instrukcja obsługi stolika do mikroskopii kriokorelatywnej 
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2 OPIS URZĄDZENIA 

2.1 Opis, przeznaczenie i typowe zastosowania 

Opis producenta 

Mikroskop Axio Examiner.A1 

Mikroskop Axio Examiner.D1 

Mikroskop Axio Examiner.Z1 

 

Zamierzone użycie 

Mikroskop Axio Examiner został zaprojektowany specjalnie do zastosowań elektrofizjologicznych. 
Mikroskopu można używać do badania różnych próbek biologicznych, w tym próbek pobranych od ludzi 
lub zwierząt. Mikroskop nie jest przeznaczony do bezpośredniego lub pośredniego generowania wyników 
diagnostyki medycznej. 

 

Typowe zastosowania 

Mikroskop Axio Examiner może być używany do pracy ze światłem przechodzącym lub światłem 
przechodzącym w kombinacji ze światłem odbitym, jeśli jest wyposażony w układ do pracy z fluorescencją 
w świetle odbitym. W zależności od poziomu wyposażenia danej jednostki możliwe są następujące 
procedury mikroskopowe lub kontrastowe: 

Światło przechodzące Światło odbite 

− Pole jasne (H) − Fluorescencja 

− Różnicowy kontrast interferencyjny (DIC)  

− Oświetlenie ukośne  

 

Dzięki binokularowym tubusom fotograficznym możliwe jest podłączenie maksymalnie dwóch aparatów 
mikroskopu, lustrzanek lub aparatów cyfrowych i kamer wideo do dokumentacji obrazowej za pomocą 
odpowiednich adapterów. 
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2.2 Przegląd systemu 
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2.3 Dane techniczne 

Wymiary  (szerokość x głębokość x wysokość) 

Axio Examiner.A1 z tubusem fotograficznym i HAL 100................................. 240 mm x 622 mm x 497 mm 

Axio Examiner.Z1 z tubusem fotograficznym i HAL 100 ................................. 335 mm x 630 mm x 470 mm 

Axio Examiner.A1 z tubusem fotograficznym i HBO 100 ................................ 240 mm x 653 mm x 497 mm 

Axio Examiner.Z1 z tubusem fotograficznym i HBO 100 ................................ 335 mm x 661 mm x 470 mm 

Axio Examiner.A1 z ergonomicznym tubusem fotograficznym i HAL 100 ........ 240 mm x 687 mm x 497 mm 

Axio Examiner.Z1 z ergonomicznym tubusem fotograficznym i HAL 100 ........ 335 mm x 695 mm x 470 mm 

Axio Examiner.A1 z ergonomicznym tubusem fotograficznym i HBO 100 ....... 240 mm x 718 mm x 497 mm 

Axio Examiner.Z1 z ergonomicznym tubusem fotograficznym i HBO 100 ........ 335 mm x 726 mm x 470 mm 

 

Masa 

Axio Examiner.A1 ...................................................................................................................... ok. 19 kg 

Axio Examiner.D1 ...................................................................................................................... ok. 21 kg 

Axio Examiner.Z1 ze skrzynką sterowniczą ................................ ok. 28 kg (skrzynka sterownicza: ok. 5,5 kg) 

 

Warunki środowiskowe 

Transport (w opakowaniu): 

Dopuszczalna temperatura otoczenia .................................................................................... -40 do +70°C 

 

Przechowywanie: 

Dopuszczalna temperatura otoczenia ................................................................................... +10 do +40°C 

Maksymalna dopuszczalna wilgotność atmosferyczna (bez kondensacji) ............................... 75% przy 35°C 

 

Eksploatacja 

Dopuszczalna temperatura otoczenia ................................................................................... +10 do +40°C 

Maksymalna dopuszczalna wilgotność względna ................................................................ 75% przy 35°C 

Maksymalna wysokość n.p.m. ...................................................................................................... 2000 m 

Ciśnienie atmosferyczne ........................................................................................... 800 hPa do 1060 hPa 

Stopień zanieczyszczenia ........................................................................................................................ 2 

 

Dane eksploatacyjne 

Zakres stosowania .............................................................................................................. we wnętrzach 

Klasa bezpieczeństwa .............................................................................................................................. I 

Bezpieczeństwo elektryczne........................................................... zgodnie z DIN EN 61010-1 (IEC 1010-1) 

 z uwzględnieniem specyfikacji CSA i UL 

Kategoria przepięcia............................................................................................................................... II 

Tłumienie zakłóceń radiowych i telewizyjnych .............. według CISPR 11 / EN 55011 (sprzęt grupy 1 klasa A) 

Odporność na zakłócenia ............................................................ według IEC 61326-1 / DIN EN 61326-2-6 
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Mikroskop Axio Examiner jest zgodny z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej pod względem 
emisji i odporności normy IEC 61326-2-6/DIN EN 61326-2-6 i służy do eksploatacji w PROFESJONALNYCH 
PLACÓWKACH SŁUŻBY ZDROWIA. Urządzenie spełnia również wymagania normy IEC 61326-1/ 
DIN EN 61326-1 (przeznaczone dla podstawowych środowisk elektromagnetycznych – środowiska 
komercyjne i lekkie procesy przemysłowe). 
Zgodność emisji: klasa A (zgodnie z CISPR 11 / DIN EN 55011, sprzęt grupy 1). 
 

 

Gdy badane urządzenie jest połączone z obiektem testowym, mogą wystąpić emisje 
przekraczające poziomy wymagane normą CISPR 11/DIN EN 55011. 

 

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w środowisku domowym i może nie zapewniać 
odpowiedniej ochrony odbioru radiowego w takim środowisku. 

 

Mikroskop Axio Examiner i jego komponenty zostały zaprojektowane do użytku w 
PROFESJONALNYCH PLACÓWKACH SŁUŻBY ZDROWIA. 

Urządzenie może działać nieprawidłowo, jeżeli zostanie zastosowane do DOMOWEJ OPIEKI 
MEDYCZNEJ. Jeśli zachodzi podejrzenie wpływu zakłóceń elektromagnetycznych na działanie 
urządzenia, zwiększyć odległość między mikroskopem a źródłem zakłóceń. 

 

Przed eksploatacją mikroskopu ocenić środowisko elektromagnetyczne. 

 

Nie używać mikroskopu w pobliżu źródeł silnego promieniowania elektromagnetycznego (np. 
nieekranowanych celowych źródeł fal radiowych), ponieważ mogą one zakłócać jego 
prawidłowe działanie.  

 
Częstotliwość sieciowa ..................................................................................................... od 50 do 60 Hz 

Pobór mocy: 

ręczny Axio Examiner (z zasilaczem zewnętrznym 12 V 100 W) ....................................................... 280 VA 

zmotoryzowany Axio Examiner (z jednostką sterującą) .................................................................... 320 VA 

 

Transformator mbq52ac-z do HBO 50 

Zakres stosowania .............................................................................................................. we wnętrzach 

Klasa bezpieczeństwa ............................................................................................................................. I 

Przełącznik napięcia sieciowego – wybór między .................... 100, 110, 120, 127 V AC oraz 230, 240 V AC 

Przełącznik częstotliwości sieciowej – wybór między ................................................................... 50 i 60 Hz 

Maksymalny pobór mocy podczas pracy z HBO 50 ......................................................................... 350 VA 

 

Zasilacz zewnętrzny 12 V DC 100 W, ustabilizowany 

Zakres stosowania .............................................................................................................. we wnętrzach 

Klasa bezpieczeństwa ............................................................................................................................. I 

Napięcie sieciowe ................................................................. 100 do 127 V oraz 200 V do 240 V AC ±10% 

 Nie jest wymagana regulacja napięcia sieciowego. 

Częstotliwość sieciowa ..................................................................................................... od 50 do 60 Hz 

Pobór mocy podczas pracy z HAL 100 ........................................................................................... 280 VA 
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Zasilacz HBO 100 W 

Zakres stosowania .............................................................................................................. we wnętrzach 

Klasa bezpieczeństwa .............................................................................................................................. I 

Napięcie sieciowe ................................................................................................ 100 do 240 V AC ±10% 

Napięcie wyjściowe ..................................................................................................................... 12 V DC 

Częstotliwość sieciowa ...................................................................................................... od 50 do 60 Hz 

Pobór mocy podczas pracy z HBO 103 ........................................................................................... 155 VA 

 
Bezpieczniki według IEC 127 

Transformator mbq52ac-z do HBO 50 .................................................................. 100 V, 127 V: 2x T 4 A/H 

........................................................................................................................ .. 220 V – 240 V: 2x T 2,5 A/H 

Zasilacz zewnętrzny 12 V DC 100 W ...................................................................... 2x T 5,0 A/H, 5x20 mm 

Zasilacz HBO 100 W ................................................................................................... T 2,0 A/H, 5x20 mm 

Jednostka sterująca ............................................................................................... 2x T 5,0 A/H, 5x20 mm 

 
Źródła światła 

Lampa halogenowa HAL 100 / diody LED .............................................................................. 12 V / 100 W 

Sterowanie źródłem światła ......................................... bezstopniowa regulacja w zakresie od 3 do 12 V 

Krótkołukowa lampa rtęciowa ...................................................................................................... HBO 50 

Pobór mocy podczas pracy z HBO 50 ............................................................................................ 50 W 

Krótkołukowa lampa rtęciowa ............................................................................................. HBO 103 W/2 

Pobór mocy podczas pracy z HBO 103 W/2 ................................................................................. 100 W 

 

Jednostka sterująca: 

Zakres stosowania .............................................................................................................. we wnętrzach 

Klasa bezpieczeństwa .............................................................................................................................. I 

Napięcie wejściowe .............................................................. 100 do 127 V oraz 200 V do 240 V AC ±10% 

 Nie jest wymagana regulacja napięcia sieciowego. 

Napięcie wyjściowe ..................................................................................................................... 24 V DC 

Częstotliwość sieciowa ...................................................................................................... od 50 do 60 Hz 

Pobór mocy .................................................................................................................................. 260 VA 

 

  



 OPIS URZĄDZENIA 
Axio Examiner Dane techniczne Carl Zeiss 
 

 

 
11/2022 430031-7144-120 29 

Dane optyczne i mechaniczne: 

Statyw z manualnym ogniskowaniem obiektywu 

Regulacja zgrubna  ............................................................................................................... 2 mm / obrót 

Regulacja precyzyjna ...................................................................... 0,2 mm / obrót; podziałka skali 0,2 µm 

Maksymalny zakres skoku .............................................................................................................. 15 mm 

Ogranicznik wysokości ....................................................................................... regulowany mechanicznie 

Kondensor ............................................................................... achromatyczny-aplanatyczny 0,9 H DIC, 5x 

 ............................................................. dla pola jasnego, pola ciemnego, kontrastu fazowego 1, 2, 3 i DIC 

Manualna wymiana obiektywu......................... przy użyciu mocowania obiektywu, 2x, M27, DIC kodowany 

 ................................... przy użyciu czteropozycyjnego rewolweru obiektywowego 4x, M27, DIC kodowany 

Ręczna wymiana modułu reflektora .......................................................... przy użyciu 2x suwaka reflektora 

 ......................................................................................................... Rewolwer reflektorów, 4x, 5x lub 6x 

 
Statyw ze zmotoryzowanym ogniskowaniem obiektywu 

Skok ............................................................................................................................................. 15 mm 

Regulacja ostrości........................................................................ przy użyciu kontrolera silnika i klawiatury 

Prędkość ogniskowania ............................................................................................................... zmienna 

Łącznik krańcowy dla zakresu roboczego ............................................................ regulowany elektronicznie 

Dostęp do zapisanych pozycji ogniskowania ............................................... do 5 przechowywanych pozycji 

Określone poruszanie się do i z ostatniej  
pozycji roboczej  ............................................................ przy użyciu funkcji powrotu do pozycji wyjściowej 

Ogniskowanie w określonych krokach ............................................................. najmniejszy przyrost: 25 nm 

 

Klasyfikacja optycznej grupy ryzyka wg normy DIN EN 62471:2009 

Colibri 7 (klasyfikacja ogólna) .................................................................... Grupa ryzyka 3 (wysokie ryzyko) 

Podświetlenie X-Cite Xylis XT720L ............................................................. Grupa ryzyka 3 (wysokie ryzyko) 

HBO 50 ........................................................................................... Grupa ryzyka 2 (umiarkowane ryzyko) 

HBO 100 ......................................................................................... Grupa ryzyka 2 (umiarkowane ryzyko) 

HXP 120 V ....................................................................................... Grupa ryzyka 2 (umiarkowane ryzyko) 

microLED ......................................................................................... Grupa ryzyka 2 (umiarkowane ryzyko) 

HAL100 ....................................................................................................... Grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) 

vis-LED ........................................................................................................ Grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) 

 

Oświetlacz LED.................................................................... 400–700 nm, wartość szczytowa przy 460 nm 

Dodatkowa lampa VIS-LED .................................................. 400–700 nm, wartość szczytowa przy 460 nm 
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3 URUCHAMIANIE 

Klient może samodzielnie zainstalować lub przekształcić i uruchomić mikroskop Axio Examiner. Na życzenie 
klienta mikroskop może być również zainstalowany lub przekształcony przez serwis Zeiss za opłatą w 
siedzibie klienta. 
 

 Przed montażem lub rozpoczęciem eksploatacji mikroskopu należy dokładnie zapoznać się ze 
wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa sprzętu (patrz str. 8). 

 

 

3.1 Montaż komponentów standardowych 

3.1.1 Rozpakowywanie i montaż mikroskopu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3-1 Montaż mikroskopu 

• Wyjąć wszystkie komponenty z opakowania i 
sprawdzić ich kompletność według dowodu 
dostawy. 

• Umieścić statyw mikroskopu (Rys. 3-1/1) na 
wolnej od drgań i niepalnej powierzchni. 

• Oryginalne opakowanie należy przechowywać w 
sposób umożliwiający długotrwałe 
przechowywanie lub zwrócić do producenta, lub 
prawidłowo zutylizować. 

 



 URUCHAMIANIE 
Axio Examiner Montaż komponentów standardowych Carl Zeiss 
 

 

 
11/2022 430031-7144-120 31 

3.1.2 Mocowanie mikroskopu do blatu 

W dolnej części mikroskopu znajdują się trzy śruby 
służące do mocowania mikroskopu do 
perforowanego panelu. Postępować w następujący 
sposób: 

• Zdemontować nośnik kondensora, jeśli jest 
obecny (patrz rozdział 3.1.9). 

• Wyrównać mikroskop. 

• Dobrze przykręcić śrubę znajdującą się wewnątrz 
górnej części mikroskopu (Rys. 3-2/1) oraz dwie 
śruby znajdujące się z tyłu (Rys. 3-2/2). 

• Zamontować nośnik kondensora, jeśli jest 
wymagany (patrz rozdział 3.1.9). 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Montaż tubusu binokularowego lub 
fotograficznego 

Do statywu Axio Examiner można zamocować 
każdy tubus binokularowy zawarty w przeglądzie 
systemu (patrz rozdział 2.2). Postępować 
w następujący sposób: 

• Poluzować śrubę imbusową (Rys. 3-3/3) za 
pomocą wkrętaka z główką kulkową, szerokość  
A/F 3. Zdemontować zaślepki (Rys. 3-3/2 5) z 
dolnej części tubusu i z trapezowego gniazda 
statywu. 

• Zamocować tubus binokularowy (Rys. 3-3/1), 
wsuwając pierścień do gniazda (Rys. 3-3/4). 
Obrócić tubus binokularowy do żądanej pozycji 
obserwacji i ponownie dokręcić śrubę imbusową 
(Rys. 3-3/3) za pomocą wkrętaka z główką 
kulkową. 

 

 

Rys. 3-2 Mocowanie statywu do blatu 

 

Rys. 3-3 Mocowanie tubusu binokularowego 
(foto) 
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3.1.4 Zakładanie okularów lub 
mikroskopu pomocniczego 

  

 

Rys. 3-4 Montaż okularów 

 

 

 

 

Rys. 3-5 Montaż siatek okularowych 

 

• Zdemontować obie zaślepki (Rys. 3-4/1 i 4) z 
tubusu binokularowego. 

• Wyjąć oba okulary (Rys. 3-4/2) z pojemników i 
włożyć je do tubusu binokularowego aż do 
oporu. 

Do jednego z gniazd binokularowych zamiast 
okularu można włożyć mikroskop pomocniczy 
(Rys. 3-4/3), który służy do obserwacji 
ograniczników apertury, ograniczników fazy i 
ograniczników ciemnego pola lub do centrowania 
ograniczników fazy i ograniczników ciemnego pola. 
Do ogniskowania tych ograniczników można użyć 
regulowanej soczewki okularu, a ustawienie można 
określić, dokręcając śrubę zaciskową.  

 

 

(1) Montaż siatek okularowych 

Okulary PL 10x/23 Br. foc. przeznaczone są do 
stosowania razem z siatkami okularowymi. 

Niewielkie przesunięcie obrazu spowodowane 
dodatkową długością przejścia przez szkło jest 
uwzględnione na skali dioptrii – pozycja punktu 
zerowego jest wskazywana nie przez białą kropkę 
(Rys. 3-5/W), lecz przez czerwoną kropkę 
(Rys. 3-5/R). 

Aby umożliwić łatwą wymianę, producent wkleił 
siatki okularów (Rys. 3-5/3) we wkręcane elementy 
ograniczające (Rys. 3-5/4). Kompletne elementy 
ograniczające z wklejonymi siatkami są dostępne 
bezpośrednio od firmy Zeiss. 

Aby wymienić element ograniczający, należy 
postępować w następujący sposób: 

• Odkręcić od okularu istniejący element 
ograniczający (Rys. 3-5/4) z siatką okularową 
(Rys. 3-5/3). Wkręcić element ograniczający z 
siatką okularową. 

 Przy każdym wkładaniu siatki okularowej do 
odkręconego elementu ograniczającego 
należy upewnić się, że po ponownym 
wkręceniu napisy wewnątrz okularu mogą 
być prawidłowo odczytane. 
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(2) Zakładanie składanych muszli ocznych 

Aby zapobiec zarysowaniom okularów, są one wyposażone w gumowe pierścienie chroniące szkło. 
Pierścienie te opcjonalnie można zastąpić składanymi muszlami ocznymi. 

• W tym celu zdjąć pierścienie ochronne (Rys. 3-5/2) z okularów i założyć muszle oczne (Rys. 3-5/1). 

Czasami pierścienie ochronne szkła mogą bardzo mocno przylegać do rowków okularu, co wymaga użycia 
tępego przedmiotu (drewnianego patyczka) do ich zdjęcia. 

 

3.1.5 Montaż i demontaż modułów „Push&Click” 

− Moduł reflektora FL EC P&C, 

− Moduł analizatora DIC FL, 

− Moduł analizatora Pol ACR, 

− Moduł analizatora D for IR-DIC. 

 

3.1.5.1 Rewolwer reflektorów 5x 

Rewolwer reflektorów 5x jest na stałe 
zamontowany do części górnych mikroskopu Axio 
Examiner.D1/.Z1. Aby zamontować lub 
zdemontować moduły, należy zdjąć zaślepkę i 
postępować pod kątem od przodu. 

 

(1) Montaż modułu 

• Ustawić pokrętło przysłony RL (Rys. 3-6/1) w 
pozycji CLOSE. 

• Zdjąć zaślepkę (Rys. 3-6/6) w kierunku przodu. 

 Zaślepka (Rys. 3-6/6) jest zablokowana, gdy 
przysłona nie jest zamknięta. Nie 
demontować zaślepki przy użyciu siły. 

• Ustawić pozycję rewolweru reflektorów, która 
ma zostać załadowana, w pozycji skośnej 
przedniej lewej lub prawej. 

• Wsunąć moduł (Rys. 3-6/3) z elementami 
uchwytu (Rys. 3-6/2) zamontowanymi po prawej 
i lewej stronie modułu pod kątem od dołu do 
górnych elementów sprężynowych (Rys. 3-6/5) 
przy rewolwerze reflektorów. 

• Następnie odchylić moduł w dół (patrz 
Rys. 3-6/4), aby upewnić się, że moduł również 
bezpiecznie zablokuje się w dolnych elementach 
sprężynowych rewolweru reflektorów. 

  

 

Rys. 3-6 Wymiana modułu reflektora – 
rewolwer reflektorów 5x 
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(2) Demontaż modułu 

• Ustawić pozycję rewolweru reflektorów w odpowiedniej pozycji skośnej przedniej lewej lub prawej. 

• Lekko odchylić i wyciągnąć moduł (Rys. 3-6/4) najpierw z dolnych elementów sprężynowych (Rys. 3-6/5), 
a następnie z górnych elementów sprężynowych i potem wyjąć go całkowicie. 

• Po wyjęciu lub zamontowaniu modułów reflektora należy włożyć zaślepkę (Rys. 3-6/1) do obudowy 
statywu i docisnąć ją, aż zatrzaśnie się na miejscu. 

• Ustawić pokrętło przysłony AL (Rys. 3-6/1) w pozycji OPEN. Zaślepka jest teraz zablokowana. 

 

 

3.1.5.2 Wkładki reflektorowe 

 Tylko do mikroskopów z częścią górną Axio Examiner.A1. 

Aby zamontować lub zdemontować moduły, należy wyjąć wkładkę reflektorową (rewolwer reflektorów 4x 
lub 6x lub suwaka reflektora 2x) z górnej części statywu. 

 

 

 

 

Rys. 3-7 Wymiana modułu reflektora we 
wkładce reflektorowej 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Montaż modułu 

• Wyjąć wkładkę reflektorową (Rys. 3-7/1) z górnej 
części statywu (patrz rozdział 3.1.6), obrócić ją 
na górną stronę i położyć.  

• Wsunąć moduł (Rys. 3-7/3) z elementami 
uchwytu zamontowanymi po prawej i lewej 
stronie (Rys. 3-7/4) pod kątem od góry do 
dolnych uchwytów sprężynowych (Rys. 3-7/2) 
uchwytu reflektora.  

• Następnie docisnąć moduł w górnej części, aż 
bezpiecznie zatrzaśnie się w górnych uchwytach 
sprężynowych rewolweru reflektorów. 

 
(2) Demontaż modułu 

• Lekko odchylić i wyciągnąć moduł najpierw z 
górnych elementów sprężynowych, a następnie z 
dolnych elementów sprężynowych i potem wyjąć 
go całkowicie. 

• Po całkowitym zdemontowaniu lub 
zamontowaniu modułów reflektora ponownie 
zamontować wkładkę reflektorową lub założyć 
zaślepkę. 
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3.1.6 Montaż wkładki reflektorowej 

 
 

3.1.7 Montaż mocowania obiektywu lub 
rewolweru obiektywowego 

Aby zainstalować mocowanie obiektywu lub rewolwer 
obiektywowy na statywie, należy postępować w 
następujący sposób: 

• Do montażu należy przejść do najniższej możliwej 
pozycji Z za pomocą pokrętła (Rys. 3-9/4). 

• Lewą ręką przytrzymać mocowanie obiektywu lub 
rewolwer obiektywowy (Rys. 3-9/6) i w lekko 
skośnej pozycji wsunąć go z lewej strony najpierw 
w górną prowadnicę trapezową (Rys. 3-9/2) na 
statywie. 

• Przytrzymać mocowanie obiektywu lub rewolwer 
obiektywowy jak najbardziej poziomo i docisnąć go 
do powierzchni lewej prowadnicy. Jednocześnie 
obrócić mocowanie obiektywu lub rewolwer 
obiektywowy w prawo, tak aby prawa strona także 
znalazła się w prowadnicy trapezowej na statywie. 

• Umieścić mocowanie obiektywu lub rewolwer 
obiektywowy na dolnej śrubie ograniczającej 
(Rys. 3-9/3). 

• Prawą ręką dokręcić śrubę mocującą (Rys. 3-9/5). 

 Jeśli do poszerzenia obszaru próbki używany jest adapter (430030-9100-000), docisnąć mocowanie 
obiektywu lub rewolwer obiektywowy do górnej śruby ograniczającej (Rys. 3-9/1).  

 

Rys. 3-8 Montaż wkładki reflektorowej 

 

Rys. 3-9 Montaż mocowania obiektywu lub 
rewolweru obiektywowego 

 

 Tylko do mikroskopów z częścią górną Axio 
Examiner.A1. 

• Włożyć wkrętak z główką kulkową (szerokość A/F  
3 mm) do otworu (Rys. 3-8/2), obrócić śrubę 
mocującą w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara aż do oporu i zaślepkę 
(Rys. 3-8/1) w kierunku przodu. 

• Wkładkę reflektorową (Rys. 3-8/3) wyposażoną w 
moduły reflektora, np. rewolwer reflektorów 6x, 
wsunąć do oporu w górną część statywu, 
przytrzymać i dokręcić śrubę mocującą zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara. 

 Po wyciągnięciu wkładki reflektorowej ścieżka 
optyczna światła odbitego zostaje 
automatycznie zablokowana, aby zapobiec 
oślepieniu. 
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3.1.8 Wkręcanie obiektywów 

 
 
 
 

Axio Examiner.A1 Axio Examiner.D1 Axio Examiner.Z1 

wszystkie obiektywy 45 mm wszystkie obiektywy 75 mm wszystkie obiektywy 75 mm 

wszystkie obiektywy 45 mm z 
adapterami 11 mm do procedur DIC 

wszystkie obiektywy 45 mm z 
adapterami 30 mm 

wszystkie obiektywy 45 mm z 
adapterami 30 mm 

70 mm W Plan-Apo 20x 
(procedura DIC niemożliwa) 

  

 

 

Rys. 3-10 Podłączanie mocowania obiektywu 
lub kodowanego rewolweru 
obiektywowego 

 

Rys. 3-11 Wkręcanie obiektywów 

 Przewód sterowniczy (Rys. 3-10/1) musi być 
podłączony, aby móc korzystać z 
automatycznego rozpoznawania soczewek, 
gdy w dolnej zmotoryzowanej części 
mikroskopu używane jest 2x mocowanie 
kodowanego obiektywu (424516-9021-000) 
lub 4x kodowany rewolwer obiektywowy 
(424516-9030-000). 

 

 

 
 

• Za pomocą pokrętła (Rys. 3-11/1) przesunąć 
mocowanie obiektywu lub rewolwer 
obiektywowy do pozycji WORK. 

• Zdjąć zaślepki, jeśli są obecne, z odpowiednich 
otworów w mocowaniu obiektywu lub 
rewolwerze obiektywowym. 

• Wyjąć obiektywy (Rys. 3-11/3) z pojemnika i 
wkręcić je w mocowanie obiektywu lub 
rewolwer obiektywowy. Użyć adaptera 
obiektywu (Rys. 3-11/2), jeśli to konieczne. 

 Używać wyłącznie wskazanych obiektywów 
dla następujących części górnych mikroskopu 
(patrz również Przegląd systemu na stronie 22 
oraz poniżej): 
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3.1.9 Montaż i demontaż nośnika 
kondensora 

(1) Montaż nośnika kondensora 

• Odkręcić dwie śruby imbusowe (Rys. 3-12/1) w 
płycie osłonowej przy statywie i zdjąć płytę 
osłonową. 

• Umieścić nośnik kondensora (Rys. 3-12/2) na 
statywie i zamocować go za pomocą dwóch śrub 
imbusowych (Rys. 3-12/1). 

 

(2) Demontaż nośnika kondensora 

• Jedną ręką przytrzymać nośnik kondensora 
(Rys. 3-12/2) i odkręcić dwie śruby imbusowe 
(Rys. 3-12/1). 

• Zdjąć nośnik kondensora i bezpiecznie go 
położyć. 

 

 

 

3.1.10 Montaż kondensora  

 Aby wymienić kondensor, najpierw zdjąć 
nośnik stolika (patrz rozdział 3.1.12). 

• Umieścić kondensor (Rys. 3-13/1) na nośniku 
kondensora. W tym celu trzpień u dołu 
kondensora skierować w kierunku szczeliny 
(Rys. 3-13/2). 

• Wsunąć kondensor do nośnika kondensora aż do 
oporu i zabezpieczyć go za pomocą śruby 
zaciskowej (Rys. 3-13/3). 

 

 

Rys. 3-12 Montaż i demontaż nośnika 
kondensora 

 

Rys. 3-13 Zakładanie kondensora 
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3.1.11 Montaż stolika mechanicznego na 
nośniku stolika 

 

 

3.1.11.1 Regulacja długości śruby na śrubie 
ergonomicznej 

W stolikach mechanicznych wyposażonych w śrubę 
ergonomiczną długość śruby dla pozycjonowania w 
osi X i Y można zwiększyć maksymalnie o 15 mm, 
przesuwając pokrętła w kierunku osiowym. 

 

 

3.1.11.2 Montaż i demontaż dodatkowych 
tulei 

  

 

Rys. 3-14 Montaż stolika mechanicznego na 
nośniku stolika 

 

Rys. 3-15 Regulacja śruby ergonomicznej 

• Umieścić stolik (Rys. 3-14/1) na nośniku stolika 
(Rys. 3-14/2), ustawiając cztery gwintowane 
otwory na dolnej stronie stolika (Rys. 3-14/5) 
nad otworami przelotowymi (Rys. 3-14/4) 
nośnika stolika. 

• Włożyć od dołu przez nośnik stolika cztery śruby 
mocujące (Rys. 3-14/3) i wkręcić je w dolną 
stronę stolika. 

• Ustawić stolik w kierunku XY i dokręcić śruby 
mocujące. 

Oba pokrętła są wyposażone w dodatkowe tuleje. 
Umożliwiają one jeszcze bardziej czułe ustawienie 
pozycji obiektów. Można je jednak usunąć, jeśli 
ważniejsza jest możliwość szybszego przesuwania 
obiektów. 

• Najpierw odkręcić dwie śruby zaciskowe 
(Rys. 3-15/4) znajdujące się na dolnej tulei 
dodatkowej (Rys. 3-15/3) i ściągnąć ją w dół, 
następnie odkręcić dwie śruby zaciskowe 
(Rys. 3-15/2) na górnej tulei dodatkowej 
(Rys. 3-15/1) i również ściągnąć ją w dół. 

• W odwrotnej kolejności nałożyć ponownie tuleje 
dodatkowe na pokrętła i dokręcić obie śruby 
zaciskowe. 
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3.1.11.3 Ustawienie płynnego ruchu (momentu obrotowego) dwóch pokręteł śruby 
ergonomicznej 

Śruba ergonomiczna została fabrycznie ustawiona na średnią wartość płynności ruchu. To ustawienie 
można zmienić w następujący sposób.  

 

Ustawienie osi X: 

• Zdjąć dodatkowe tuleje (Rys. 3-15/1 i 3), jeśli są obecne, z pokręteł. W tym celu odkręcić śruby 
zaciskowe. 

• Przesunąć pokrętło osi X w dół (Rys. 3-15/5), a pokrętło osi Y w górę (Rys. 3-15/7).  

• Przytrzymać pokrętło osi X (Rys. 3-15/5) w pozycji i obracać jasny pierścień radełkowany (Rys. 3-15/6) 
znajdujący się powyżej w prawo (płynny ruch) lub w lewo (ciężki ruch), aż do uzyskania pożądanej 
płynności ruchu. 

 

Ustawienie osi Y: 

• Przytrzymać pokrętło osi Y (Rys. 3-15/7) w pozycji i obracać jasną tuleję radełkowaną (Rys. 3-15/8) 
znajdującą się powyżej w prawo (płynny ruch) lub w lewo (ciężki ruch), aż do uzyskania pożądanej 
płynności ruchu. 

• Jeśli to konieczne, nasunąć tuleje dodatkowe i dokręcić śruby zaciskowe. 

 

 Aby zapewnić długą żywotność stolika, należy regularnie usuwać zanieczyszczenia powstałe w 
wyniku przesuwania się obiektów. Należy przy tym uważać, aby zanieczyszczenia powstałe w wyniku 
ścierania nie dostały się do mechanizmu prowadnic pozycjonujących X. 

 

 

3.1.11.4 Wymiana uniwersalnej ramki 
montażowej 

• Odkręcić dwie śruby z łbem stożkowym 
(Rys. 3-16/1) za pomocą klucza imbusowego, 
szerokość A/F 2 (Rys. 3-16/3). 

• Podnieść uniwersalną ramkę montażową 
(Rys. 3-16/2) ze stolika mechanicznego 
(Rys. 3-16/4). 

• Umieścić żądaną ramkę montażową lub uchwyt 
na próbkę (Rys. 3-16/5) na stoliku mechanicznym 
i przykręcić ją za pomocą dwóch śrub z łbem 
stożkowym. 

 

 

 

 

 

Rys. 3-16 Wymiana uniwersalnej ramki 
montażowej 
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3.1.12 Montaż i demontaż nośnika stolika 
oraz regulacja wysokości 

  

 

Rys. 3-17 Montaż nośnika stolika 
(stolik niepokazany na rysunku)  

 

(1) Montaż nośnika stolika 

Aby zainstalować nośnik stolika na statywie, należy 
postępować w następujący sposób: 

• Lewą ręką przytrzymać nośnik stolika 
(Rys. 3-17/3) i zamontowany stolik i wsunąć go 
pod lekkim kątem najpierw w prowadnicę 
trapezową (Rys. 3-17/1) na statywie. 

• Przytrzymać nośnik stolika jak najbardziej 
poziomo i docisnąć go do powierzchni lewej 
prowadnicy. Jednocześnie obrócić nośnik stolika 
w prawo, tak aby prawa strona również weszła 
w prowadnicę trapezową na statywie. 

• Prawą ręką lekko dokręcić śrubę zaciskową 
(Rys. 3-17/2). 

• Ustawić nośnik stolika odpowiednio na dolnej 
śrubie ograniczającej i dokręcić śrubę zaciskową 
(Rys. 3-17/2) bez użycia nadmiernej siły. 

 Jeśli używany jest adapter do poszerzenia 
obszaru próbki (patrz rozdział 3.3.1), ustawić 
nośnik stolika na górnej śrubie ograniczającej. 

• Poluzować śruby regulacyjne (Rys. 3-17/5) na 
wspornikach nośnika stolika za pomocą 
wkrętaka z główką kulkową. 

• Docisnąć wsporniki (Rys. 3-17/6) i zamocować je 
na nośniku stolika z prawej i lewej strony za 
pomocą śrub (Rys. 3-17/7). 

• Ściągnąć wsporniki w dół, aż pierścienie 
zaciskowe (Rys. 3-17/4) oprą się na statywie. 

• Dokręcić śruby regulacyjne (Rys. 3-17/5). 

• Dokręcić oba pierścienie zaciskowe (Rys. 3-17/4) 
aż do wyczucia lekkiego oporu. 

 Nie dokręcać nadmiernie pierścieni 
zaciskowych. W przeciwnym razie nośnik 
stolika może zostać wypchnięty do góry i/lub 
wygięty. 
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(2) Demontaż nośnika stolika 

Obiektywy wkręcają się najlepiej i kondensor wkłada się najlepiej po zdjęciu nośnika stolika. Wszystkie 
pozostałe zainstalowane zespoły, takie jak stolik mechaniczny, mogą pozostać na nośniku stolika podczas 
wykonywania tej czynności. 

Należy postępować w następujący sposób: 

• Poluzować pierścienie zaciskowe (Rys. 3-17/4).  

• Odkręcić śruby (Rys. 3-17/7) i zdemontować wsporniki (Rys. 3-17/6) z nośnika stolika, jeśli jest to 
konieczne. 

• Lewą ręką przytrzymać nośnik stolika (Rys. 3-17/3) w pozycji. 

• Prawą ręką wykonać około 5 obrotów, aby odkręcić śrubę zaciskową (Rys. 3-17/2). 

• Obrócić nośnik stolika poziomo w lewo, aby wysunąć go z prowadnicy trapezowej (Rys. 3-17/1) z 
prawej strony. 

• Następnie zdjąć nośnik stolika ze statywu, pociągając go do przodu, i położyć na stole, zabezpieczając 
go przed przewróceniem. 

 

 

 

3.1.13 Lampa halogenowa HAL 100 

3.1.13.1 Montaż lampy halogenowej 
HAL 100 

 

 

Rys. 3-18 Montaż lampy halogenowej 
HAL 100 

 

Przed użyciem lampy halogenowej 
wyjąć narzędzie do wymiany znajdujące 
się wewnątrz obudowy, ponieważ w 
przeciwnym razie może ono ulec 
uszkodzeniu na skutek działania ciepła 
(patrz rozdział 3.1.13.3). 

 

• Zdjąć zaślepkę gniazda światła przechodzącego 
(Rys. 3-18/1). 

• Wsunąć obudowę oświetlacza (Rys. 3-18/5) z 
połączeniem trapezowym do gniazda 
(Rys. 3-18/1) i zabezpieczyć śrubą zaciskową 
(Rys. 3-18/2) za pomocą wkrętaka z główką 
kulkową (szerokość A/F 3). 

• Podłączyć trójbiegunową wtyczkę oświetlacza 
(Rys. 3-18/4) do tylnej części zasilacza 
zewnętrznego (Rys. 3-18/3). 

• Podłączyć przewód sterujący oświetleniem 
zasilacza zewnętrznego (Rys. 3-18/3) do statywu. 
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3.1.13.2 Regulacja lampy halogenowej HAL 
100 

(1) Regulacja zgrubna 

 

(2) Regulacja precyzyjna 

• Zamocować lampę mikroskopu i ustawić ją w odpowiednim miejscu za pomocą śruby zaciskowej na 
statywie mikroskopu. 

• W razie potrzeby wyłączyć ekran rozpraszający światło przechodzące i wyjąć szufladkę filtra z 
odpowiedniej komory uchwytu.  

• Zogniskować soczewki 40x  na próbce i znaleźć swobodne położenie obiektu.  

• Zdjąć okular i wyśrodkować żarnik lampy i jego lustrzane odbicie w obrazie źrenicy za pomocą śrub 
regulacyjnych (Rys. 3-19/4 i 5). 

• Za pomocą śrub regulacyjnych (Rys. 3-19/3) ustawić optymalnie równomierne oświetlenie obrazu 
źrenicy. 

• W razie potrzeby włączyć ekran rozpraszający i ponownie włożyć szufladkę filtra. 

 

 

 

Rys. 3-19 Regulacja lampy halogenowej HAL 
100 

• Poluzować śrubę zaciskową (Rys. 3-18/2) i zdjąć 
oświetlacz halogenowy ze statywu mikroskopu. 

• Włączyć zasilacz zewnętrzny 12 V DC 100 W 
(patrz rozdział 3.2.2). 

• Skierować wiązkę światła na powierzchnię 
projekcyjną (ścianę) z odległości co najmniej 3 m.  

 

Podczas demontażu i regulacji 
oświetlacz HAL 100 jest sklasyfikowany 
w grupie ryzyka 2 (średnie ryzyko) 
zgodnie z normą DIN EN 62471:2009.  
UWAGA! Potencjalnie niebezpieczne 
promieniowanie optyczne. Nie patrzeć 
w otwór wylotowy światła oświetlacza. 

• Ustawić śrubę regulacyjną (Rys. 3-19/3) za 
pomocą wkrętaka z główką kulkową (szerokość 
A/F 3), aby osiągnąć najlepszą możliwą ostrość 
dla obu obrazów żarników lampy na 
powierzchni projekcyjnej. 

• Następnie ustawić śruby regulacyjne (Rys. 3-19/4 
i 5) na wartość, przy której żarniki lampy 
jednego obrazu dokładnie wypełnią luki w 
obrazie reflektora (Rys. 3-19/1). 
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3.1.13.3 Wymiana lampy halogenowej 
12 V, 100 W 

 

PRZESTROGA 
Gorąca powierzchnia! 

 Do wymiany lampy halogenowej nie trzeba 
zdejmować obudowy lampy ze statywu. NIE 
POZOSTAWIAĆ załączonego narzędzia do 
wymiany żarówki (Rys. 3-20/7) lampy 
halogenowej w obudowie lampy podczas 
pracy oświetlacza. 
Żarówka zamienna (Rys. 3-20/8) może 
pozostać w obudowie lampy. 

• Wyłączyć zewnętrzne zasilanie lampy HAL 100 
(patrz rozdział 3.2.2). Wyciągnąć trójbiegunową 
wtyczkę lampy HAL 100. 

• Nacisnąć przycisk odblokowujący (Rys. 3-20/3) 
lampy halogenowej HAL 100 (Rys. 3-20/1), 
wyciągnąć całkowicie uchwyt żarówki 
(Rys. 3-20/2) i odłożyć go osobno. 

• Nacisnąć obie dźwignie sprężynowe (Rys. 3-20/5) 
i wyjąć zużytą żarówkę halogenową 
(Rys. 3-20/6), pociągając ją do góry. 

• Naciskając obie dźwignie sprężynowe, włożyć 
nową żarówkę do podstawy żarówki 
(Rys. 3-20/4) i zwolnić dźwignie sprężynowe. Do 
przytrzymywania i chwytania lampy halogenowej 
używać wyłącznie narzędzia do wymiany żarówki 
(Rys. 3-20/7), ponieważ wszelkie ślady tłuszczu 
na lampie halogenowej mogą skrócić jej 
żywotność.  

• Krótko nacisnąć dźwignie sprężynowe w celu 
wyśrodkowania żarówki. 

• Ponownie włożyć uchwyt żarówki i wcisnąć go 
aż do wyczucia, że zablokował się na swoim 
miejscu. 

• Ponownie włożyć trójbiegunową wtyczkę lampy 
HAL 100. 

 

 

 

Rys. 3-20 Wymiana lampy halogenowej 
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3.1.14 Oświetlacz HBO 50 

3.1.14.1 Wkładanie lub wymiana palnika 
oświetlacza HBO 50 

  

 

Rys. 3-21 Otwieranie oświetlacza HBO 50 

 

 

Rys. 3-22 Wymiana palnika 

 

Przestroga – Ryzyko oparzeń! 
Aby wymienić palnik, należy wyłączyć 
oświetlacz HBO 50 przy transformatorze 
i wyciągnąć wtyczkę zasilania 
transformatora. Odczekać co najmniej 
15 minut, aby obudowa oświetlacza 
zdążyła ostygnąć. Następnie zdjąć 
oświetlacz HBO 50 z górnej części 
statywu i położyć go na płaskiej 
powierzchni roboczej. 

• Odkręcić śrubę zaciskową (Rys. 3-21/1) za 
pomocą wkrętaka z główką kulkową (szerokość 
A/F 3). 

• Nacisnąć przycisk odblokowujący (Rys. 3-21/2) 
oświetlacza HBO 50, wyciągnąć całkowicie 
uchwyt żarówki (Rys. 3-21/3) i odłożyć go 
osobno.  

• Nacisnąć dźwignię sprężynową (Rys. 3-22/5) przy 
radiatorze, pociągając radiator (Rys. 3-22/1) ku 
górze, wyciągnąć go z włożonej atrapy lub ze 
zużytego palnika (Rys. 3-22/2) i ostrożnie 
położyć.  

 

Uważać, aby nie uszkodzić ani nie 
usunąć etykiety na radiatorze. 

• Nacisnąć dźwignię sprężynową (Rys. 3-22/4) i, 
pociągając atrapę lub palnik (Rys. 3-22/2) ku 
górze, wyjąć go z gniazda lampy (Rys. 3-22/3). 
Zwolnić dźwignię sprężynową. 

 

Zużyte palniki zutylizować zgodnie z 
przepisami prawa. Przestrzegać 
instrukcji producenta. 

• Ponownie nacisnąć dźwignię sprężynową 
(Rys. 3-22/4) i włożyć palnik do gniazda lampy 
(Rys. 3-22/3). Zwrócić uwagę, aby nie dotknąć 
podczas tej czynności szklanej żarówki palnika. 
Zwolnić dźwignię sprężynową. 

 

Nie dopuszczać do powstawania 
jakichkolwiek śladów palców na 
szklanych częściach palnika lub 
natychmiast je usuwać.  
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• Nacisnąć dźwignię sprężynową (Rys. 3-22/5) przy radiatorze i umieścić radiator (Rys. 3-22/1) nad 
palnikiem. 

• Sprawdzić, czy jest prawidłowo dopasowany, i zwolnić dźwignię sprężynową (Rys. 3-22/5). 

• Włożyć i zatrzasnąć uchwyt żarówki w obudowie lampy. Dokręcić śrubę zaciskową (Rys. 3-21/1). 

• Zapisać odczyt licznika pokazany na liczniku godzin pracy (na transformatorze). Wymienić palnik po 
osiągnięciu nominalnego okresu użytkowania wynoszącego 100 godzin. 

 

 

 

3.1.14.2 Montaż oświetlacza HBO 50 

• Zamocować i ustawić oświetlacz HBO 50 
(Rys. 3-23/3) na gnieździe złącza (Rys. 3-23/1) w 
górnej części statywu i dokręcić śrubę zaciskową 
(Rys. 3-23/2). 

• Podłączyć przewód przyłączeniowy oświetlacza 
HBO 50 do transformatora, a następnie 
podłączyć transformator do gniazdka 
sieciowego. 

• Oświetlacz HBO 50 włącza się lub wyłącza za 
pomocą przycisku zasilania na przedniej stronie 
zasilacza. Lampa zapali się automatycznie po 
włączeniu. 

 

 

 

 

Rys. 3-23 Montaż oświetlacza HBO 50 
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3.1.14.3 Regulacja oświetlacza HBO 50 

• Obrócić śruby regulacyjne do regulacji wysokości (Rys. 3-24/3) lub regulacji bocznej (Rys. 3-24/2), aby 
ustawić łuk elektryczny i lustrzane odbicie w centralnym miejscu, równolegle do siebie, w obrębie 
okręgu regulacyjnego w okienku obserwacyjnym (Rys. 3-24/5). Łuk elektryczny i odbicie lustrzane nie 
powinny nakładać się na siebie. 

 

(2) Axio Examiner.D1/.Z1 i Axio Examiner.A1 bez narzędzia regulacyjnego: 

Jeśli górna część mikroskopu nie jest wyposażona w narzędzie regulacyjne, należy postępować w 
następujący sposób: 

• Odkręć obiektyw z mocowania obiektywu lub rewolweru obiektywowego. 

• Uruchomić w pełni podłączony oświetlacz, naciskając przełącznik na transformatorze. Palnik włączy się 
automatycznie. 

• Przytrzymać szeroki arkusz papieru ok. 11 mm pod mocowaniem obiektywu lub uchwytem rewolweru 
obiektywowego, tak aby łuk elektryczny palnika (jaśniejszy) i jego lustrzane odbicie (nieco ciemniejsze) 
ukazały się jako ostry obraz. 

• Obrócić śrubę regulacyjną (Rys. 3-24/1), aby ustawić palnik w kierunku osiowym do odbicia lustrzanego, 
zwracając uwagę na to, aby oba łuki elektryczne pojawiły się w tej samej wielkości (patrz Rys. 3-24/5).  

• Obrócić śruby regulacyjne do regulacji wysokości (Rys. 3-24/3) lub regulacji bocznej (Rys. 3-24/2), aby 
ustawić łuk elektryczny i lustrzane odbicie w centralnym miejscu, równolegle do siebie, w obrębie 
okręgu regulacyjnego w okienku obserwacyjnym (Rys. 3-24/5). Łuk elektryczny i odbicie lustrzane nie 
powinny nakładać się na siebie. 

• Ponownie przykręcić obiektyw. 

 

Rys. 3-24 Regulacja HBO 50 

 

 Jeśli tłumik FL znajduje się na ścieżce 
optycznej światła odbitego, należy go 
wyregulować, ustawiając na 100% transmisji. 

(1) Axio Examiner.A1 z narzędziem 
regulacyjnym: 

Jeśli Axio Examiner.A1 jest wyposażony w narzędzie 
regulacyjne (które można zamówić osobno), HBO 
50 może pozostać na oświetlaczu do pracy z 
fluorescencją w świetle odbitym podczas regulacji 
palnika. 

• Uruchomić w pełni podłączony oświetlacz, 
naciskając przycisk na transformatorze. Palnik 
włączy się automatycznie. 

• Wyciągnąć narzędzie regulacyjne (Rys. 3-24/4). 
W okienku obserwacyjnym narzędzia 
regulacyjnego (Rys. 3-24/5) widać łuk elektryczny 
palnika (jaśniejszy) i jego lustrzane odbicie (nieco 
ciemniejsze). 

• Obrócić śrubę regulacyjną (Rys. 3-24/1), aby 
ustawić palnik w kierunku osiowym do odbicia 
lustrzanego, zwracając uwagę na to, aby oba 
łuki elektryczne pojawiły się w tej samej 
wielkości w okienku obserwacyjnym narzędzia 
regulacyjnego (patrz Rys. 3-24/5).  
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3.1.15 Oświetlacz HBO 100 

3.1.15.1 Montaż krótkołukowej żarówki 
rtęciowej HBO 103 W/2 

 

3.1.15.2 Montaż oświetlacza HBO 100 

• Zdjąć zaślepkę z gniazda źródła światła odbitego 
(Rys. 3-25/1). 

• Wsunąć obudowę oświetlacza (Rys. 3-25/3) z 
pierścieniem trapezowym do gniazda światła 
odbitego (Rys. 3-25/1) w tylnej części jednostki i 
zabezpieczyć śrubą zaciskową (Rys. 3-25/2) za 
pomocą wkrętaka z główką kulkową (szerokość 
A/F 3).  

• Włożyć wielobiegunową wtyczkę oświetlacza 
HBO 100 do tulei urządzenia (Rys. 3-26/1) w 
transformatorze HBO 100 W i zabezpieczyć ją 
pierścieniem łączącym. 

• Podłączyć przewód zasilający AC najpierw do 
gniazda zasilania AC (Rys. 3-26/2) transformatora 
HBO 100 W, a następnie do gniazda sieciowego. 

 

 

 

Rys. 3-25 Montaż oświetlacza HBO 100 

 

 

Rys. 3-26 Zasilacz HBO 100 W 

 

 

 

Ze względów bezpieczeństwa oświetlacz HBO 100 i 
krótkołukowa żarówka rtęciowa HBO 103 W/2 są 
dostarczane do klienta w osobnych opakowaniach. 

Dlatego pierwszym krokiem przed uruchomieniem 
tego oświetlacza jest włożenie żarówki 
HBO 103 W/2 do obudowy oświetlacza. 

Zakładanie lub wymiana lampy HBO 103 W/2 jest 
opisana w instrukcji obsługi dołączonej do 
urządzenia. 

 

PRZESTROGA 
Do zmiany transmisji użyć tłumika FL 
(chyba że jest zainstalowany na stałe). 
Filtry o neutralnej gęstości nie 
wytrzymają przez dłuższy czas. 
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3.1.15.3 Regulacja oświetlacza HBO 100 

Oświetlacz HBO 100 jest dostępny w dwóch 
wersjach (regulacja ręczna i automatyczna). 

Oświetlacz z funkcją samoregulacji HBO 100 
(423011-0000-000) reguluje się automatycznie po 
włączeniu transformatora oświetlacza. 
 
Ustawianie iluminatora oświetlacza HBO 100 
poprzez regulację ręczną (423010-0000-000) jest 
opisane poniżej. 

 Jeśli tłumik FL znajduje się na ścieżce 
optycznej światła odbitego, należy go wyregulować, 
ustawiając na 100% transmisji. 

(1) Axio Examiner.A1 z narzędziem  
 regulacyjnym: 

 

  

 

Rys. 3-27 Narzędzie regulacyjne 

 

 

Rys. 3-28 Regulacja HBO 100 

 

• Włączyć oświetlacz HBO 100 (Rys. 3-28/1) za 
pomocą transformatora HBO 100 W 
(Rys. 3-31/1) i poczekać, aż rozgrzeje się do 
temperatury roboczej. 

• Wyciągnąć narzędzie regulacyjne (Rys. 3-27/1) ze 
statywu mikroskopu. Jaśniejsze ognisko lampy 
HBO 103 W/2 i jego nieco ciemniejsze lustrzane 
odbicie pojawią się w czarnym szklanym okienku 
narzędzia regulacyjnego. 

• Przekręcić radełkowane pokrętło (Rys. 3-28/4), 
aby zogniskować jaśniejsze ognisko lampy za 
pomocą regulacji kolektora. 

• Obrócić śruby regulacyjne (Rys. 3-28/2 i 3), aby 
ustawić ciemniejsze ognisko lampy (lustrzane 
odbicie palnika) analogicznie do obrazu ogniska 
lampy (Rys. 3-27/2) w obrębie wpisanego okręgu 
regulacyjnego. 

 Dwa ogniska lampy HBO 103 W/2 powinny 
znajdować się blisko siebie w obrębie okręgu 
regulacyjnego narzędzia regulacyjnego. 

• Ponownie wcisnąć narzędzie regulacyjne. 
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(2) Axio Examiner.D1/.Z1 i Axio Examiner.A1 bez narzędzia regulacyjnego: 

• Odkręć obiektyw z mocowania obiektywu lub rewolweru obiektywowego. 

• Włączyć oświetlacz HBO 100 (Rys. 3-28/1) za pomocą transformatora HBO 100 W (Rys. 3-31/1) i 
poczekać, aż rozgrzeje się do temperatury roboczej. 

• Przytrzymać szeroki arkusz papieru ok. 11 mm pod mocowaniem obiektywu lub uchwytem rewolweru 
obiektywowego, tak aby łuk elektryczny palnika (jaśniejszy) i jego lustrzane odbicie (nieco ciemniejsze) 
ukazały się jako ostry obraz. 

• Przekręcić radełkowane pokrętło (Rys. 3-28/4), aby zogniskować jaśniejsze ognisko lampy za pomocą 
regulacji kolektora. 

• Obrócić śruby regulacyjne (Rys. 3-28/2 i 3), aby ustawić ciemniejsze ognisko lampy (lustrzane odbicie 
palnika) analogicznie do obrazu ogniska lampy (Rys. 3-27/2) w obrębie wpisanego okręgu 
regulacyjnego. 

 Dwa ogniska lampy HBO 103 W/2 powinny znajdować się blisko siebie w obrębie okręgu 
regulacyjnego narzędzia regulacyjnego. 

• Ponownie przykręcić obiektyw. 

 

 

 

3.1.16 System oświetlania Colibri, źródło światła Xylis i zewnętrzne wyposażenie do 
oświetlania HXP 120 

Podłączyć i uruchomić oświetlacze zgodnie z opisem w oddzielnych instrukcjach obsługi. 
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3.2 Ustanawianie połączenia sieciowego, włączanie i wyłączanie zasilaczy 

Aby uniknąć potencjału napięciowego, który mógłby zakłócić badania elektrofizjologiczne w mikroskopie, 
mikroskopy Axio Examiner nie posiadają własnego przyłącza zasilania AC. Dlatego też każda lampa 
mikroskopowa jest zasilana przez oddzielny zasilacz. 

 

3.2.1 Podłączanie zmotoryzowanego Axio Examiner  

W dolnej części mikroskopu zmotoryzowanego Axio Examiner (430031-9012-000) ogniskowanie jest 
zapewnione wyłącznie przez zmotoryzowane pozycjonowanie w osi Z mocowania obiektywu lub 
rewolweru.  

Dodatkowo można używać zmotoryzowanego rewolweru reflektorów i zmotoryzowanego nośnika 
kondensora. 

Funkcje są obsługiwane za pomocą pierścieni klawiszowych znajdujących się na pokrętłach dolnej części 
mikroskopu lub za pomocą stacji dokującej (opcjonalnie). Kodowany rewolwer obiektywowy  
(424516-9021-000 lub 424516-9030-000) do automatycznego wykrywania obiektywu może być 
stosowany w połączeniu ze stacją dokującą. 

 

Rys. 3-29 Podłączanie zmotoryzowanego Axio Examiner 
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W celu podłączenia jednostki sterującej i stacji dokującej do zmotoryzowanego Axio Examiner należy 
postępować w następujący sposób: 

• Podłączyć oba gniazda w dolnej części mikroskopu do gniazd (Rys. 3-29/4 i 5) w jednostce sterującej. 

• Podłączyć gniazda w górnej części mikroskopu do gniazd (Rys. 3-29/2) w jednostce sterującej. 

• W razie potrzeby podłączyć stację dokującą do jednostki sterującej (Rys. 3-29/3). 

 Wszystkie podłączenia w zmotoryzowanym Axio Examiner mają mechanicznie zakodowaną 
konstrukcję. Przy podłączaniu urządzeń nie używać nadmiernej siły. 

• Podłączyć trójbiegunową wtyczkę oświetlacza HAL 100 do odpowiedniego trójbiegunowego gniazda w 
jednostce sterującej. 

 

 

 

3.2.2 Podłączanie i włączanie lub 
wyłączanie lampy halogenowej HAL 
100 

Lampa halogenowa HAL 100 jest zasilana i 
włączana lub wyłączana przez zewnętrzny zasilacz. 

Zewnętrzny zasilacz można podłączyć do napięcia 
sieciowego od 100 do 240 V AC, 
50 do 60 Hz. Zasilacz automatycznie dostosuje się 
do odpowiedniego napięcia sieciowego w tym 
zakresie. 

• Podłączyć trójbiegunową wtyczkę oświetlacza 
HAL 100 do oddzielnego zasilacza zewnętrznego 
(Rys. 3-30/2). 

• Podłączyć gniazdo zasilania AC zasilacza 
zewnętrznego (Rys. 3-30/3) do gniazda 
sieciowego za pomocą przewodu zasilającego 
AC. 

• Nacisnąć przycisk zasilania (Rys. 3-30/1), aby włączyć lub wyłączyć lampę halogenową HAL 100. 

 Podczas montażu lampy halogenowej HAL 100 do gniazda światła przechodzącego podłączyć 
przewód sterujący oświetleniem zasilacza zewnętrznego do statywu (Rys. 3-18/4). 

 

 

 

 

Rys. 3-30 Zewnętrzny zasilacz urządzenia 
HAL 100 (strona przednia i tylna) 
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3.2.3 Podłączanie i włączanie lub 
wyłączanie oświetlacza HBO 100 

 

 

 

 

 

3.2.4 Podłączanie i włączanie lub wyłączanie oświetlacza HBO 50 

Podobnie jak w przypadku HBO 100 oświetlacz HBO 50 także jest zasilany z osobnego transformatora i 
włącza się go lub wyłącza na przełączniku zasilania transformatora. 

• Podłączyć oświetlacz HBO 50 do transformatora mbq52ac-z. 

• Za pomocą przełącznika zasilania na transformatorze przełączyć oświetlacz. 

 

 

 

 

Rys. 3-31 Zasilacz HBO 100 W (przód i boki) 

 

Oświetlacz HBO 100 (do fluorescencji w świetle 
odbitym) zasilany jest z osobnego transformatora i 
włącza się go lub wyłącza na przełączniku zasilania 
transformatora. 

• Włożyć wielobiegunową wtyczkę oświetlacza 
HBO 100 do tulei urządzenia (Rys. 3-31/2) w 
transformatorze HBO 100 W i zabezpieczyć ją 
pierścieniem łączącym. 

• Podłączyć gniazdo zasilania AC transformatora 
HBO 100 W (Rys. 3-31/3) do gniazda 
sieciowego. 

• Nacisnąć przycisk zasilania (Rys. 3-31/1), aby 
włączyć lub wyłączyć zasilacz HBO 100 W. 
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3.3 Montaż komponentów opcjonalnych 

 

 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac wyciągnąć wtyczki zasilające zasilaczy zewnętrznych. 

Po zakończeniu konwersji ponownie przywrócić odpowiednie zespoły do stanu funkcjonalnego 
(patrz rozdziały od 3.1 do 3.3). 

 Informacje o możliwych kombinacjach pomiędzy różnymi komponentami i z różnymi statywami 
górnych części mikroskopu znajdują się w przeglądzie systemu (patrz strona 22 i kolejne). 

 

 

3.3.1 Wymiana górnej części statywu i 
założenie adaptera w celu 
poszerzenia powierzchni próbki 

 Należy pamiętać, że górnej części statywu 
Axio Examiner.Z1 można używać tylko w 
połączeniu ze statywem zmotoryzowanym. 

• Odkręcić cztery śruby mocujące (Rys. 3-32/1), 
które trzymają pokrywę. 

• Zdjąć pokrywę (Rys. 3-32/3) z górnej części 
statywu. W tym celu włożyć wkrętak do otworu 
montażowego znajdującego się z przodu i za 
jego pomocą podnieść pokrywę. 

• Przytrzymać górną część statywu (Rys. 3-32/4) w 
pozycji, wykręcić sześć śrub z łbem 
sześciokątnym (Rys. 3-32/2) i zdjąć górną część 
statywu. 

• Jeśli konieczne jest zamontowanie adaptera 
(Rys. 3-32/6), należy wkręcić tuleje dystansowe 
(Rys. 3-32/7) w dolną część statywu i założyć 
adapter 30 mm. 

 Aby móc korzystać z adaptera, należy 
docisnąć mocowanie obiektywu lub rewolwer 
obiektywowy i nośnik stolika do 
odpowiedniej górnej śruby ograniczającej 
prowadnicy trapezowej. Patrz rozdział 3.1.7 i 
3.1.12. 

• Umieścić górną część statywu (Rys. 3-32/4), 
która ma być zainstalowana, na dolnej części statywu (Rys. 3-32/5) lub na adapterze, przytrzymać ją w 
miejscu i przykręcić, dokręcając sześć śrub z łbem sześciokątnym (Rys. 3-32/2). 

• Ponownie założyć osłonę (Rys. 3-32/3). 

• Dobrze przykręcić cztery śruby mocujące pokrywę (Rys. 3-32/1). 

• Sprawdzić pozycje montażowe mocowania obiektywu lub rewolweru obiektywowego i nośnika stolika i 
w razie potrzeby dokonać modyfikacji (patrz rozdział 3.1.7 i 3.1.12). 

 

Rys. 3-32 Wymiana górnej części statywu, 
założenie adaptera 
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3.3.2 Zakładanie narzędzia regulacyjnego 
na górną część mikroskopu Axio 
Examiner.A1 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Montaż adaptera obiektywów 
45 mm 

 

 

 

Rys. 3-33 Zakładanie narzędzia regulacyjnego 

 

Rys. 3-34 Montaż adaptera obiektywów 
45 mm 

• Zdjąć zaślepkę (Rys. 3-33/1) z otworu 
montażowego dla narzędzia regulacyjnego. 

• Założyć narzędzie regulacyjne (Rys. 3-33/4) i 
przykręcić je do górnej części statywu za pomocą 
trzech dołączonych śrub (Rys. 3-33/3). 

• Założyć zaślepkę z otworem (Rys. 3-33/2). 

• Wsunąć gniazdo narzędzia regulacyjnego. 

 Wyłącznie do Axio Examiner.D1/.Z1. 

• Za pomocą pokrętła (Rys. 3-34/1) przesunąć 
mocowanie obiektywu do pozycji ROBOCZEJ. 

• W razie potrzeby odkręcić obiektyw lub zdjąć 
zaślepkę z mocowania obiektywu lub rewolweru 
obiektywowego. 

• Przykręcić adapter 30 mm (Rys. 3-34/2). 

• Przykręcić obiektyw (Rys. 3-34/3) do adaptera 
30 mm. 
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3.3.4 Montaż zmieniacza powiększeń 

• W razie potrzeby zdemontować aparat z 
adapterem (lub zaślepką) z gniazda aparatu 
tubusu fotograficznego (Rys. 3-35/2). 

• Usunąć tubus fotograficzny z górnej części 
statywu i odkręcić soczewki tubusu. Ponownie 
założyć tubus fotograficzny na górną część 
statywu i zabezpieczyć go. 

• Założyć zmieniacz powiększeń (Rys. 3-35/1) na 
gniazdo aparatu, wyrównać i zabezpieczyć 
nakrętką (Rys. 3-35/3). 

• Zainstalować aparat z odpowiednim adapterem 
w gnieździe aparatu w zmieniaczu powiększeń. 

 

 

 

 

 

 

3.3.5 Wymiana zestawu filtrów w module 
reflektora FL P&C 

Zespoły filtrów przeznaczone do modułu reflektora 
FL P&C mogą być łączone i montowane 
indywidualnie przez użytkownika. Odpowiednie 
zespoły filtrów lub kompletnie zmontowane moduły 
reflektora FL P&C można zamówić w firmie  
Carl Zeiss. 

• Zdjąć moduł reflektora FL P&C (Rys. 3-36/3) z 
rewolweru reflektorów (patrz rozdział 3.1.5). 

• Za pomocą blaszki montażowej z zestawu 
narzędzi odkręcić pierścień zabezpieczający 
(Rys. 3-36/1). 

• Obrócić moduł reflektora do góry nogami, tak 
aby filtr (Rys. 3-36/2 lub 4) wysunął się na 
miękką powierzchnię. 

• Ustawić filtr barierowy (Rys. 3-36/2) i filtr 
wzbudzający w pozycji (Rys. 3-36/4) i 
zabezpieczyć je pierścieniem ustalającym (Rys. 3-36/1). 

 

 

 

Rys. 3-35 Zakładanie zmieniacza powiększeń 

 

Rys. 3-36 Wymiana zestawu filtrów w module 
reflektora FL P&C 
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3.3.6 Wymiana rozdzielacza wiązki w module reflektora FL P&C  

 

Aby uniknąć uszkodzenia lub zanieczyszczenia elementów optycznych, należy postępować z 
najwyższą ostrożnością podczas montażu filtrów i rozdzielacza wiązki. 

Zalecamy zamawianie w pełni wyposażonych modułów reflektora FL P&C, ponieważ wymiana rozdzielacza 
wiązki jest bardziej wymagająca. 

 

  

 

Rys. 3-37 Otwieranie rozdzielacza wiązki 

 

 

Rys. 3-38 Wymiana rozdzielacza wiązki 

 

 

 

 

 

W przeciwnym wypadku należy postępować 
zgodnie z poniższym opisem: 

• Zdjąć moduł reflektora FL P&C z rewolweru 
reflektorów (patrz rozdział 3.1.5). 

• Odkręcić dwie śruby z rowkiem (Rys. 3-37/1) za 
pomocą wkrętaka. 

• Przytrzymać obie połówki modułu reflektora 
razem, odwrócić je w kierunku przeciwnym do 
pozycji montażowej i położyć. 

• Odchylić górną część modułu (Rys. 3-38/1) do 
góry i wyjąć ją z elementów uchwytu 
(Rys. 3-38/5b) dolnej części modułu. 

• Zdjąć rozdzielacz wiązki (Rys. 3-38/2) i ramkę 
sprężynową (Rys. 3-38/3) z dolnej części modułu. 

• Zdjąć stary rozdzielacz wiązki i założyć nowy 
stroną odbijającą w dół na ramce sprężynowej 
(Rys. 3-38/4), a następnie ułożyć obie części 
razem w dolnej części modułu. Należy upewnić 
się, że boczna klapka ramki sprężynowej 
znajduje się w odpowiednim zagłębieniu w 
dolnej części modułu. 

 

Odbijającą stronę rozdzielacza wiązki można poznać 
po tym, że po umieszczeniu małego drewnianego 
patyczka na powierzchni rozdzielacza nie widać 
odległości między nim a jego lustrzanym odbiciem. 

• Umieścić górną część modułu (Rys. 3-38/1) na 
dolnej (Rys. 3-38/4) (elementy uchwytu 
Rys. 3-38/5b wejdą w oczka Rys. 3-38/5a). 
Trzymając obie części razem, obrócić je z 
powrotem do pozycji montażowej. 

• Włożyć i ponownie dokręcić śruby z rowkiem. 

• Na koniec na bok modułu przykleić etykietę 
wskazującą oznaczenie kombinacji filtrów. 
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3.3.7 Montaż polaryzatora Sénarmont 

• Zdjąć nośnik stolika (patrz rozdział 3.1.12). 

• Zdemontować kondensor (patrz rozdział 3.1.10). 

• Zdemontować nośnik kondensora (patrz  
rozdział 3.1.9) i przechowywać go do góry 
nogami. 

• Przykręcić ramkę montażową (Rys. 3-39/2) za 
pomocą czterech śrub (Rys. 3-39/4) do dolnej 
części nośnika kondensora (Rys. 3-39/1). 

• Zamocować nośnik kondensora do statywu 
(patrz rozdział 3.1.9). 

• Wsunąć polaryzator Sénarmont (Rys. 3-39/3) do 
prowadnicy ramki montażowej. 

• Ponownie zamocować kondensor i nośnik 
stolika. 

 

 

 

 

 

 

3.3.8 Wymiana pryzmatu DIC w 
kondensorze 

• Aby wyjąć płytę osłonową, obrócić płytę 
osłonową kondensora (Rys. 3-40/4) za pomocą 
narzędzia dwufunkcyjnego (Rys. 3-40/1), aby 
odblokować gniazdo bagnetowe i umożliwić 
wyjęcie. 

• Odkręcić pierścień ustalający (Rys. 3-40/2) za 
pomocą narzędzia dwufunkcyjnego 
(Rys. 3-40/1). 

• Wyjąć pryzmat DIC (Rys. 3-40/2). 

• Aby zainstalować pryzmat DIC, postępować w 
odwrotnej kolejności. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na prawidłową orientację pryzmatu DIC 
(krzywki muszą zazębiać się z wycięciami 
uchwytu). Upewnić się, że oznakowanie 
pierścienia radełkowanego koła rewolweru jest 
prawidłowe. 

 

 

 

Rys. 3-39 Montaż polaryzatora SÉNARMONT 

 

 

 

Rys. 3-40 Wymiana pryzmatu DIC 
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3.3.9 Wymiana filtra w kole filtrów 
światła przechodzącego 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3-41 Wymiana filtra w kole filtrów 
światła przechodzącego 

• Zdjąć nośnik stolika, kondensor i nośnik 
kondensora (patrz rozdział 3.1.9, 3.1.10 i 
3.1.12). 

• Zdjąć płytę osłonową (Rys. 3-41/1) z podstawy 
statywu. 

• Pęsetą pociągnąć filtr przeznaczony do wymiany 
(Rys. 3-41/2) w górę, aby wyjąć go z 
odpowiedniego miejsca koła filtrów 
(Rys. 3-41/3). 

• Włożyć nowy filtr do koła filtrów (Rys. 3-41/3). 

 Pozycja filtra jest zawsze projektowana jako 
pozycja przysłony zamontowanej na stałe. 

• W razie potrzeby powtórzyć procedurę dla 
wszystkich pozycji koła filtrów. 

• Założyć płytę osłonową (Rys. 3-41/1) i docisnąć 
ją. 

• Zamocować nośnik stolika, kondensor i nośnik 
kondensora (patrz rozdział 3.1.9, 3.1.10 i 
3.1.12). 
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3.3.10 Montaż ogranicznika wody Aqua 
Stop dla kondensora 

• Zdjąć nośnik stolika (patrz rozdział 3.1.12). 

• Podłączyć wąż odprowadzający (Rys. 3-42/2) do 
ogranicznika wody Aqua Stop (Rys. 3-42/1). 

• Ostrożnie założyć ogranicznik Aqua Stop 
(Rys. 3-42/1) na kondensorze (Rys. 3-42/3). 
Obręcz musi pasować do szczeliny przy 
kondensorze. 

• Poprowadzić wąż odprowadzający (Rys. 3-42/2) 
do odpowiedniego naczynia (np. szalki). 

• Założyć nośnik stolika (patrz rozdział 3.1.12). 

 

 

 

 

 

 

3.3.11 Mocowanie nośnika kondensora z 
ogniskowaniem zmotoryzowanym 

Aby zainstalować zmotoryzowany nośnik 
kondensora, należy przeprowadzić taką samą 
procedurę jak w przypadku ręcznego nośnika 
kondensora (patrz rozdział 3.1.9). 

• Po montażu podłączyć przewód sterujący 
nośnikiem kondensora (Rys. 3-43/1) do dolnej 
części mikroskopu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3-42 Montaż ogranicznika wody Aqua 
Stop 

 

Rys. 3-43 Podłączanie nośnika 
zmotoryzowanego kondensora 
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3.4 Ustawienie podstawowe 
mikroskopu 

3.4.1 Ustawianie odległości między 
okularami (źrenicami) na tubusie 
binokularowym  

 

3.4.2 Regulacja wysokości obserwacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3 Kompensacja wad wzroku przy stosowaniu siatek okularowych 

Prawidłowe użycie siatki okularowej wymaga dwóch regulowanych okularów, np. PL 10x/23 Br. foc. do 
kompensacji różnych wad wzroku obserwatora. 

• Za pomocą soczewki skupiającej okularu regulowanego ustawić ostrość na rysunku testowym siatki 
okularowej. 

• Ustawić ostrość na obrazie mikroskopowym załadowanej próbki za pomocą śruby regulacji ostrości 
podczas obserwacji za pomocą okularu zawierającego siatkę okularową. 

• Po ustawieniu ostrości zarówno na obrazie mikroskopowym, jak i na siatce okularowej w wyżej 
wymienionym okularze, ustawić ostrość obrazu dla drugiego oka za pomocą zogniskowanej soczewki 
okularowej drugiego okularu. 

Zapewnia to ogniskowanie obu obrazów mikroskopowych łącznie ze szkiełkiem z próbką. Ogniskowanie 
powinno odbywać się wyłącznie przy użyciu śruby regulacji ostrości. 

 

Rys. 3-44 Ustawianie odległości między 
okularami na tubusie 
binokularowym 

 

 

Rys. 3-45 Regulacja wysokości obserwacji na 
tubusie binokularowym 

• Symetryczne odchylić oba gniazda okularów, aby 
dostosować odległość między okularami 
(źrenicami) do indywidualnej odległości między 
źrenicami u obserwatora (Rys. 3-44). 

Prawidłowa odległość między okularami jest 
ustawiona wtedy, gdy obserwator, patrząc przez 
oba okulary, widzi tylko jeden okrągły obraz. 

 

• Aby dostosować wysokość widzenia do każdego 
użytkownika, odchylić gniazda okularów w górę 
(Rys. 3-45/A) lub w dół (Rys. 3-45/B).  
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3.4.4 Ustawienie oporu blokady 
rewolweru reflektorów 5x  

 Wyłącznie do górnych części mikroskopu Axio 
Examiner.D1 i .Z1. 

Opór blokady rewolweru reflektorów 5x jest 
swobodnie regulowany. Postępować w następujący 
sposób: 

• Zdjąć tubus binokularowy (patrz rozdział 3.1.3). 

• Wyciągnąć zatyczkę (Rys. 3-46/1) z górnej części 
mikroskopu. 

• Obracać śrubę regulacyjną (Rys. 3-46/2) za 
pomocą wkrętaka z główką kulkową, aż do 
ustawienia pożądanego oporu blokady. 

• Ponownie założyć zatyczkę (Rys. 3-46/1). 

• Założyć tubus binokularowy (patrz rozdział 3.1.3). 

 

 

 

3.4.5 Ustawianie drążka uruchamiającego 

 Wyłącznie do tubusów fotograficznych 
425521-9020-000 i 425521-9000-000. 

Można regulować ruch drążka uruchamiającego 
służącego do przełączania między okularami a 
wyjściem aparatu. Postępować w następujący 
sposób: 

• Zdjąć tubus fotograficzny z górnej części 
mikroskopu (patrz rozdział 3.1.3). 

• Bezpiecznie położyć tubus fotograficzny dolną 
stroną do góry. 

• Ustawić krok ruchu za pomocą śruby (szerokość 
A/F 1,5) (Rys. 3-47/1) znajdującej się na dolnej 
części. 

• Założyć tubus fotograficzny na górną część 
mikroskopu (patrz rozdział 3.1.3). 

 

 

 

Rys. 3-46 Ustawianie oporu blokady 

 

 

Rys. 3-47 Ustawianie drążka uruchamiającego 
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4 OBSŁUGA 

Mikroskopy badawcze Axio Examiner oferowane są zarówno w wersji sterowanej ręcznie, jak i w wersji 
wyposażonej w zmotoryzowaną śrubę regulacji ostrości. 

Podstawową różnicą pomiędzy tymi dwiema wersjami mikroskopu jest to, że ogniskowanie obiektywu w 
mikroskopie Axio Examiner.Z1 jest napędzane wyłącznie silnikiem i obsługiwane za pomocą systemu 
sterowania i klawiatury. Nie ma możliwości ręcznego sterowania ogniskowaniem bezpośrednio w tym 
mikroskopie. 

Jednak wszystkie inne funkcje kontrolne dla operatora są identyczne w mikroskopie ze sterowaniem 
ręcznym i zmotoryzowanym. 

 

 

4.1 Procedury oświetlenia i kontrastu 

4.1.1 Jasne pole w świetle przechodzącym wg KÖHLERA  

(1) Ogólna zasada działania 

Mikroskopia jasnego pola w świetle przechodzącym jest najpowszechniejszą metodą mikroskopii optycznej, 
ponieważ umożliwia szybkie i łatwe badania próbek o wysokim kontraście lub barwionych (np. rozmazów 
krwi).  

Oprócz tzw. wiązek bezpośrednich duże znaczenie dla uzyskania jak najwierniejszego obrazu mają wiązki 
pośrednie, tzn. wiązki ulegające dyfrakcji i rozpraszane przez szczegóły próbki. Im wyższy jest udział wiązki 
pośredniej (apertura), tym wyższa jest wierność obrazu mikroskopowego względem obiektu według ABBE. 

Aby w pełni wykorzystać możliwości mikroskopu, a zwłaszcza obiektywu, kondensor, diafragmę pola 
świetlnego i ogranicznik apertury należy ustawić zgodnie z zasadą oświetlenia KÖHLERA. Te podstawowe 
zasady ustawienia mikroskopu zostaną szczegółowo opisane w dalszej części rozdziału 4.1.1 (3) 
„Ustawienie jasnego pola w świetle przechodzącym według KÖHLERA”. 

 

 

(2) Wyposażenie jasnego pola w świetle przechodzącym 

Każdy mikroskop ma wyposażenie umożliwiające wykonanie procedury jasnego pola w świetle 
przechodzącym. 

Wszystkie dostępne kondensory mogą być stosowane do jasnych pól w świetle przechodzącym. 

 

 



 OBSŁUGA 
Axio Examiner Procedury oświetlenia i kontrastu Carl Zeiss 
 

 

 
11/2022 430031-7144-120 63 

 (3) Ustawianie jasnego pola w świetle 
przechodzącym wg KÖHLERA 

− Mikroskop Axio Examiner został prawidłowo 
uruchomiony (patrz rozdział 3). 

− Oświetlacz do pracy w świetle 
przechodzącym włącza się na zasilaczu 
zewnętrznym (Rys. 4-1/1). 

• Ustawić jasność obrazu za pomocą regulatora 
natężenia światła (Rys. 4-1/2) na zasilaczu 
zewnętrznym. 

• Umieścić próbkę o wysokim kontraście na 
uniwersalnej ramce montażowej na stoliku 
mechanicznym.  

• Odchylić przednią soczewkę przy kondensorze w 

pozycji (dla obiektywów  10x) i ustawić 
kondensor na górnym ograniczniku za pomocą 
pokrętła do regulacji wysokości (Rys. 4-2/2). 
Ogranicznik musi być ustawiony tak, aby 
zapewnić, że próbka nie zostanie uniesiona z 
pozycji przez kondensor. 

• Przełączyć koło rewolweru kondensora (jeśli jest 
obecne) za pomocą pierścienia radełkowanego 
(Rys. 4-2/4) do pozycji  dla pola jasnego. 

• Ustawić obiektyw 10x w pozycji przy mocowaniu 
obiektywu lub rewolwerze obiektywowym 
(Rys. 4-2/7) i zogniskować na próbce za pomocą 
pokrętła (Rys. 4-2/3). 

• Zamknąć diafragmę pola świetlnego (Rys. 4-2/5) 
do momentu, aż diafragma pola świetlnego 
stanie się widoczna również w polu widzenia 
(nawet jeśli jest nieostra) (Rys. 4-2/A). 

• Obniżyć kondensor za pomocą pokrętła do 
regulacji wysokości do momentu, aż obręcz 
ograniczająca pole jasne będzie wystarczająco 
ostra (Rys. 4-2/B). 

• Wycentrować diafragmę pola świetlnego za 
pomocą obu śrub centrujących (Rys. 4-2/1) na 
nośniku kondensora (Rys. 4-2/C), a następnie 
otworzyć ją do momentu, aż obręcz 
ograniczająca zniknie z pola widzenia 
(Rys. 4-2/D). 

 

Rys. 4-1 Zasilacz zewnętrzny HAL 100 

 

 

Rys. 4-2 Ustawienia mikroskopu Axio 
Examiner w jasnym polu w świetle 
przechodzącym 
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• W celu ustawienia ogranicznika apertury (kontrast) wyjąć jeden okular z tubusu i patrzeć przez tubus 
gołym okiem. Ustawić ogranicznik apertury za pomocą dźwigni regulującej (Rys. 4-2/6) na około  
2/3 ... 4/5 wyjściowej średnicy źrenicy obiektywu (Rys. 4-2/E). To ustawienie ogranicznika apertury 
zapewnia najlepszy kontrast przy prawie pełnej rozdzielczości w większości zastosowań, a zatem 
stanowi najlepszy kompromis dla ludzkiego oka. 

• Ponownie włożyć okular w gniazdo tubusu.  

 

 
Każda wymiana obiektywu zmienia zarówno wielkość pola widzenia, jak i aperturę obiektywu. 
Wymaga to nowego ustawienia jasnego pola i ogranicznika apertury w celu uzyskania 
optymalnych rezultatów. 

Jeśli używane są obiektywy <10x, należy całkowicie otworzyć ogranicznik apertury. Aby uzyskać 
lepszy kontrast dla tak dużych pól widzenia, można również zastosować diafragmę pola 
świetlnego, zmniejszając jej otwarcie w górę i w głąb pola widzenia. 

 

 

(4) Przełączanie między VIS/IR 

Aby uzyskać wyższy kontrast w przypadku próbek wykazujących duże rozproszenie w obrębie tkanek, 
zaleca się stosowanie światła podczerwonego. W celu zmiany postępować w następujący sposób: 

• Przestawić koło sterownicze (Rys. 1-8/17 Rys. 1-9 18) na statywie z pola widzenia (białe kółko) na 
podczerwień (czerwone kółko). 

• W razie potrzeby użyć polaryzatora Sénarmont i modułów analizatora dla IR (patrz rozdział 3.1.5 i 3.3.7). 
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4.1.2 Różnicowy kontrast interferencyjny (DIC) w świetle przechodzącym 

(1) Ogólna zasada działania 

Procedura DIC w świetle przechodzącym jest kontrastową alternatywą dla zastosowań polaryzacyjnych i 
umożliwia wysokokontrastowe plastyczne odwzorowanie szczegółów przezroczystych próbek.  

Światło spolaryzowane liniowo przez polaryzator jest dzielone na dwie wiązki w pryzmacie dwójłomnym. 
Wiązki te przechodzą przez dwie sąsiednie próbki znajdujące się w niewielkiej odległości od siebie i 
podlegają różnym różnicom ścieżek spowodowanym różnicami we współczynniku załamania światła i 
grubości próbki. Obie wiązki składowe są następnie łączone w drugim pryzmacie dwójłomnym i po 
przejściu przez analizator mają ten sam kierunek oscylacji. Pozwala to na interferencję obu wiązek 
składowych w obrazie pośrednim, podczas gdy różne różnice ścieżek są transponowane na różne wartości 

szarości (intensywności). Kompensator  (płytka lambda) zamienia następnie wartości szarości na kolory. 

 

 

(2) Sprzęt 

• Obiektywy przeznaczone dla sprzętu DIC, np. EC Plan-Neofluar. 

• Suwaki DIC odpowiednie do zastosowanych obiektywów. 

• Kondensor z kołem rewolweru zawierającym pryzmaty DIC (DIC I, DIC II, DIC III). 

• Polaryzator, np., polaryzator SÉNARMONT. 

• Moduł analizatora DIC P&C w rewolwerze reflektorów. 

• Preferowany rewolwerowy stolik mechaniczny. 

 

 W przypadku mikroskopów Axio Examiner, które nie zostały zamówione z wyposażeniem DIC, suwaki 
DIC muszą być włożone do wózka wymiany obiektywu lub do adaptera obiektywu i ustawione w 
pozycji centralnej, jeśli jest dostępna, aby móc przeprowadzać badania z wykorzystaniem 
różnicowego kontrastu interferencyjnego. W kroku (3) opisano sposób wstawiania suwaków DIC.  
W punkcie  opisano sposób ustawienia ich centralnego położenia. 

 

(3) Wkładanie suwaków DIC 

Suwaki DIC są już włożone i wycentrowane, jeśli został zamówiony mikroskop do zastosowań 
wykorzystujących interferencyjny kontrast różnicowy. 

Aby doposażyć lub wymienić suwaki DIC, należy postępować w następujący sposób: 
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Axio Examiner.A1/.D1/.Z1 z obiektywem 
45 mm: 

 

 

  

 

Rys. 4-3 Wkładanie suwaka DIC do adaptera 
obiektywu 

 

 

Rys. 4-4 Wkładanie suwaka DIC do 
mocowania obiektywu lub 
rewolweru obiektywowego 

 

 

 Użyć adaptera obiektywu 11 mm do 
mikroskopu Axio Examiner.A1. 

• Obniżyć obiektyw do pozycji ROBOCZEJ. 

• Wsunąć odpowiedni dla danego obiektywu 
suwak DIC (Rys. 4-3/1, patrz oznakowanie) w 
przewidziany do tego otwór (Rys. 4-3/3) nad 
obiektywem w adapterze obiektywu. 

• Upewnić się, że suwak DIC zablokował się 
dokładnie w swoim położeniu. 

 

 

Axio Examiner.D1/.Z1 z obiektywem W Plan-
Apochromat 20x/1.0, długość parafokalna 
75 mm: 

• Włożyć suwak DIC SÉNARMONT 75 W PA 
(426967-9000-000 lub 426967-9070-000) 
(Rys. 4-4/1) do przewidzianego do tego celu 
otworu (Rys. 4-4/3) w mocowaniu obiektywu lub 
rewolwerze obiektywowym. Upewnić się, że 
orientacja jest prawidłowa, zgodnie z 
oznakowaniem na suwaku DIC. 

• Włożyć wkrętak z główką kulkową do 
wgłębienia (Rys. 4-4/2) w suwaku DIC i wcisnąć 
suwak DIC (Rys. 4-4/1) do szczeliny, aż się 
zablokuje. 
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(4) Centrowanie suwaka DIC 

 Wyłącznie dla suwaków DIC do obiektywów z długością parafokalną 45 mm. 

 

Rys. 4-5 Axio Examiner.D1 z wyposażeniem DIC 

 

− Suwak DIC (Rys. 4-5/1) jest właściwie włożony do adaptera obiektywu. 

− Mikroskop wyregulowany na pole jasne zgodnie z zasadami KÖHLERA. 

− Obiektyw 10x (lub zastosowany obiektyw przeglądowy) (Rys. 4-5/4) jest w pozycji roboczej. 

− Rewolwer kondensora został obrócony do pola jasnego lub do pozycji niewyposażonej. 

• Ustawić polaryzator SÉNARMONT (Rys. 4-5/2) na ścieżce optycznej. 

• Obrócić pokrętło (Rys. 4-5/3) na polaryzatorze SÉNARMONT na zablokowaną pozycję 45°. 

• Ustawić moduł analizatora na rewolwerze reflektorów (Rys. 4-5/8). 

• Usunąć jeden okular z gniazda okularowego i włożyć mikroskop pomocniczy. 

• Podczas obserwacji pola widzenia przez mikroskop pomocniczy widoczny jest ukośny czarny pasek 
suwaka DIC. 
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• Ponownie wyregulować śrubę radełkowaną przy suwaku DIC (Rys. 4-3/2), ustawiając ukośny czarny 
pasek na środku pola widzenia. 

• Wyjąć mikroskop pomocniczy i ponownie zamontować okular. 

 

 

(5) Konfiguracja DIC dla światła przechodzącego   

• Ustawić obiektyw odpowiedni dla DIC w pozycji roboczej za pomocą pokrętła (Rys. 4-5/7). 

• Ustawić moduł analizatora na rewolwerze reflektorów (Rys. 4-5/8). 

• Zamieścić odpowiedni pryzmat DIC I, II lub III (numer jak na kole rewolweru kondensora). 

 Używany kondensor nie może być wyposażony w pryzmaty DIC, które są instalowane w połączeniu z 
filtrami polaryzacyjnymi. 

• Włączyć polaryzator SÉNARMONT (Rys. 4-5/2) (polaryzator i płytka /4) w pozycji zablokowanej. 

• Ustawić diafragmę pola świetlnego (Rys. 4-5/8) i ogranicznik apertury (Rys. 4-5/6) zgodnie z zasadami 
KÖHLER. 

• Aby ustawić optymalny kontrast dla SÉNARMONT DIC, obrócić polaryzator za pomocą pokrętła 

(Rys. 4-5/3) polaryzatora SÉNARMONT. Umieszczona powyżej płytka /4 musi być cały czas włączona, 
aby zapewnić działanie kontrastu zgodnie z SÉNARMONT. Jeśli suwak DIC znajduje się w odpowiednim 
wycentrowanym położeniu, ciemność uzyskuje się w położeniu blokady polaryzatora SÉNARMONT, czyli 
w tym położeniu różnica ścieżek wynosi 0 nm. 
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4.1.3 Oświetlenie ukośne przez kondensor 

(1) Ogólna zasada działania 

Oświetlenie ukośne pozwala na wypukłe odwzorowanie próbki. Jest to możliwe dzięki regulowanemu 
promieniowo ogranicznikowi w kondensorze, który kieruje światło pod kątem na próbkę. 

 

 

(2) Sprzęt 

Wyposażenie każdego mikroskopu umożliwia przeprowadzenie procedury oświetlenia ukośnego.  

− Lampa halogenowa HAL 100 do pracy w świetle przechodzącym 

 

Do oświetlenia ukośnego można stosować następujące kondensory: 

− Kondensor 0,8 (424226-9000-000) 

− Kondensor 0,9 (424226-9010-000) 

− Kondensor 1,2 (424226-9020-000) 

 

 

(3) Regulacja oświetlenia ukośnego 

• Włączyć oświetlenie do pracy ze światłem 
przechodzącym. 

• Ustawić koło modulatora kondensora w pozycji 

do oświetlenia ukośnego . 

• Za pomocą śruby regulacyjnej (szerokość A/F 1) 
(Rys. 4-6/1) przy kondensorze obrócić segment 
szczeliny ogranicznika do żądanej pozycji. 

 Koło modulatora jest zablokowane i nie 
można go obracać, dopóki włożony jest 
wkrętak do ustawiania oświetlenia ukośnego. 

 

 

  

 

Rys. 4-6 Regulacja oświetlenia ukośnego 
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4.1.4 Oświetlenie ukośne zgodnie z DODT 

(1) Ogólna zasada działania 

Oświetlenie ukośne pozwala na wypukłe odwzorowanie próbki. Jest to możliwe dzięki regulowanemu 
promieniowo ogranicznikowi znajdującym się na ścieżce optycznej, który kieruje światło pod kątem na 
próbkę. 

Do oświetlenia ukośnego zgodnie z DODT stosuje się specjalny ogranicznik segmentowy w połączeniu z 
ekranem rozpraszającym. Ekran rozpraszający tworzy gradient intensywności w obrębie cylindra 
rozpraszającego. Zmniejsza się ilość artefaktów na obrazie i unika się twardych kontrastów. Procedura ta 
jest odpowiednia w szczególności dla wysoce rozpraszających przekrojów tkanek. 

 

(2) Sprzęt 

Wyposażenie każdego mikroskopu umożliwia przeprowadzenie procedury oświetlenia ukośnego. 

Wszystkie dostępne kondensory mogą być stosowane do oświetlenia ukośnego. 

− Odpowiedni segmentowy suwak ograniczający dla kondensora; 

− Lampa halogenowa HAL 100 do pracy w świetle przechodzącym 

 

(3) Regulacja oświetlenia ukośnego 

 

   

Rys. 4-7 Zakładanie segmentowego suwaka 
ograniczającego 

• Wsunąć segmentowy suwak ograniczający 
(Rys. 4-7/1) w dolną część mikroskopu, aż do 
jego zablokowania. 

 Kiedy używany jest kondensor wodny 1.2 
(424226-9020-000), diafragma dyfuzyjna 
musi być obrócona w kondensorze, ponieważ 
segmentowy suwak ograniczający nie posiada 
własnej diafragmy dyfuzyjnej. 

• Włączyć oświetlenie do pracy ze światłem 
przechodzącym. 

• Za pomocą koła sterowniczego (Rys. 4-7/2) przy 
statywie obrócić segment szczeliny ogranicznika 
do żądanej pozycji. 
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4.1.5 Fluorescencja w świetle odbitym 

(1) Ogólna zasada działania 

Metoda fluorescencji w świetle odbitym pozwala na wysokokontrastowe odwzorowanie substancji 
fluorescencyjnych w typowych kolorach fluorescencji. W mikroskopie do pracy z fluorescencją w świetle 
odbitym światło generowane przez silny oświetlacz przechodzi przez filtr chroniący przed ciepłem na filtr 
wzbudzający (filtr pasmowo-przepustowy). Przefiltrowane krótkofalowe promieniowanie wzbudzające jest 
odbijane przez dichromatyczny rozdzielacz wiązki i ogniskowane na próbce przez obiektyw. Próbka 
pochłania promieniowanie krótkofalowe, a następnie emituje promieniowanie fluorescencyjne o większej 
długości fali (prawo Stoke’a), które jest wychwytywane przez obiektyw po stronie obrazu i przekazywane 
przez dichromatyczny rozdzielacz wiązki. Na koniec wiązki przechodzą przez filtr barierowy (filtr 
górnoprzepustowy/pasmowo-przepustowy), który przepuszcza tylko promieniowanie długofalowe 
emitowane przez próbkę. 

Filtr wzbudzający i filtr barierowy wymagają bardzo precyzyjnej koordynacji spektralnej pomiędzy nimi i są 
umieszczone wraz z odpowiednim dichromatycznym rozdzielaczem wiązki w module reflektora FL P&C. 

 

 

(2) Sprzęt 

Każdy mikroskop umożliwia przeprowadzenie procedury fluorescencji w świetle odbitym. 

− Zalecane obiektywy: EC Plan-Neofluar lub Fluar (wzbudzenie UV) 

− Moduł reflektora FL P&C oraz płytka przysłony w rewolwerze reflektorów 

− Szufladka filtra A 

− Tłumik FL (wyłącznie do Axio Examiner.D1/.Z1) 

− Colibri, Xylis, HXP 120, oświetlacz HBO 100 lub HBO 50 do pracy ze światłem odbitym 

− Lampa halogenowa HAL 100 do pracy w świetle przechodzącym 

 W każdym przypadku przed zastosowaniem procedury fluorescencji w świetle odbitym należy 
wyregulować krótkołukową lampę rtęciową (patrz rozdział 3.1.14.3 i 3.1.15.3). 
Konieczność ponownej regulacji zależy od czasu pracy. 
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(3) Przełączanie na fluorescencję w świetle 
 odbitym 

• W razie potrzeby ustawić intensywność oświetlacza fluorescencyjnego (HXP/HBO) za pomocą pokrętła 
na tłumiku FL (Rys. 4-8/3). 

• Zamykać diafragmę pola świetlnego (Rys. 4-8/4), aż będzie widoczna w polu widzenia.  

• Za pomocą dwóch śrub centrujących (Rys. 4-8/5) wyśrodkować diafragmę pola świetlnego do krawędzi 
pola widzenia. 

• Należy albo otwierać diafragmę pola świetlnego, aż zniknie za granicą pola widzenia, albo zmniejszać 
diafragmę pola świetlnego w górę i do pola widzenia, jeśli istnieje ryzyko, że próbka zaniknie. 

• Na koniec w razie potrzeby ponownie ustawić ostrość na próbce i zoptymalizować położenie kolektora 
HBO 100 / HBO 50. Ustawić kolektor na taką wartość, przy której oświetlenie pola widzenia wydaje się 
możliwie jednolite przy użyciu modułu reflektora wzbudzenia krótkofalowego. W przypadku modułów 
ze wzbudzeniem o większej długości fali nie jest już wymagana korekta położenia kolektora. 

 

 

  

 

Rys. 4-8 Komponenty do pracy z 
fluorescencją w świetle odbitym 
(Axio Examiner.A1) 

 

 

 

 

Pierwsze ustawienie fluorescencji w świetle odbitym 
będzie znacznie łatwiejsze, jeśli zaczniemy od silnie 
fluoryzującej próbki. Można też najpierw użyć 
próbek demonstracyjnych. 

• Włączyć lampę halogenową HAL 100. 

• Najpierw ustawić rewolwer kondensora w 

położeniu H, aby uzyskać jasne pole w świetle 
przechodzącym, a następnie ustawić go w 
pozycji badanej próbki. 

• Na razie zablokować ścieżkę optyczną w 
oświetlaczu do pracy ze światłem odbitym, 
wykorzystując pozycję blokującą szufladki filtra 
światła odbitego (Rys. 4-8/2). 

• Włączyć oświetlacz HBO 100 lub HBO 50 
(Rys. 4-8/1) na transformatorze oświetlacza 
(patrz rozdział 3.2.3) i poczekać około 15 minut, 
aż rozgrzeje się do temperatury roboczej.  

• Wybrać i włączyć moduł reflektora FL P&C z 
żądaną kombinacją filtrów fluorescencyjnych (w 
zależności od rodzaju wzbudzenia) na 
rewolwerze reflektora (Rys. 4-8/6). 

• Włączyć ścieżkę optyczną w oświetlaczu do 
pracy ze światłem odbitym, gdy używana jest 
szufladka filtra światła odbitego (Rys. 4-8/2). 
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4.2 Dokumentacja 

Do przełączania z obserwacji wzrokowej na fotomikrografię można użyć drążka uruchamiającego lub 
pokrętła, jeśli Axio Examiner jest wyposażony w binokularowy tubus fotograficzny. 

Drążek uruchamiający: 

Wciśnięty drążek uruchamiający   Badanie wzrokowe przez okulary 

Wyciągnięty drążek uruchamiający  Włączone wyjście aparatu 

 

Pokrętło: 
Obracać pokrętłem (Rys. 1-8/3), aby przełączać między obserwacją wzrokową a wyjściem aparatu. 
 

 Podczas pracy z urządzeniami do mikrofotografii należy oprócz informacji zawartych w niniejszej 
instrukcji obsługi przestrzegać również odpowiedniej, oddzielnie dostarczanej instrukcji obsługi. 
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4.3 Stacja dokująca z wyświetlaczem TFT 

Do obsługi i konfiguracji zmotoryzowanego mikroskopu Axio Examiner lub zastosowania funkcji 
opcjonalnych można wykorzystać stację dokującą (432926-9001-000). Wyświetlacz TFT jest ekranem 
dotykowym. 

 

4.3.1 Układ ekranu 

Elementy sterujące i wyświetlacze informacyjne są 
rozmieszczone w różnych zakładkach, z których 
każda jest przypisana do określonego tematu. 
Zasadniczo ekran wyświetlacza TFT jest podzielony 
na następujące główne obszary (patrz Rys. 4-9). 

 

 

4.3.1.1 Pasek nawigacyjny 

 

 

4.3.1.2 Linia informacyjna 

Linia informacyjna na dole ekranu dostarcza 
informacji o bieżących ustawieniach mikroskopu. 

 

 

4.3.1.3 Obszar sterowania 

 

  

 

Rys. 4-9 Główne obszary na wyświetlaczu 
TFT 

 

 

 

 

Rys. 4-10 Obszar sterowania na wyświetlaczu 
TFT 

 

 

 

Pasek nawigacyjny znajduje się po lewej stronie 
ekranu i może służyć do otwierania wszystkich 
stron. Wyświetlane przyciski zależą od aktualnej 
strony. Następujące przyciski są dostępne na 
wszystkich stronach: 

− Home otwiera stronę główną; 

− Display otwiera stronę wyświetlania. 

Obszar sterowania jest podzielony na dalsze 
podsekcje (patrz Rys. 4-10): 

− zakładki, 

− silniki i oświetlenie, 

− sterowanie, 

− wyskakujące okienka. 
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(1) Zakładki 

Operator używa zakładki do wywołania żądanej podfunkcji: Podfunkcja zostanie wyświetlona w obszarze 
sterowania. Na każdej stronie dostępne są maksymalnie trzy zakładki. 

 

(2) Silniki i oświetlenie 

Pola dotyczące silników, oświetlenia światłem odbitym i przechodzącym znajdują się po prawej stronie 
obszaru sterowania. Przyciski Off i On działają jak przełączniki. 

 

(3) Sterowanie 

Ten obszar zawiera elementy sterowania zależne od przycisku wybranego na pasku nawigacji lub w 
zakładce. 

 

(4) Wyskakujące okienka 

Wyskakujące okienka pojawiają się na stronie: 

− w celu proszenia operatora o dodatkowe informacje lub o dokonanie wyboru (np. dostosować 
konfigurację po uruchomieniu, wprowadzić wartości itp.), 

− w celu wyświetlenia komunikatów o błędach lub szczególnych uwagach; operator może zostać 
poproszony o potwierdzenie komunikatu poprzez naciśnięcie przycisku Zamknij, 

− w celu wyświetlenia stanu pracy (czasu oczekiwania); te okna zamykają się automatycznie. 

 

 Nałożonej strony nie można używać, dopóki otwarte jest wyskakujące okienko. 

 

 

  



 OBSŁUGA 
Carl Zeiss Stacja dokująca z wyświetlaczem TFT Axio Examiner 
 

 

 
76 430031-7144-120 11/2022 

4.3.2 Struktura menu 

 Przedstawiona poniżej struktura menu może się różnić w zależności od konfiguracji mikroskopu. Ta 
struktura menu zawiera cały zakres, łącznie z opcjonalnymi komponentami i pozycjami menu, które 
są dostępne tylko dla użytkowników z uprawnieniami administratora. (Uprawnienia do odczytu są 
dostępne tylko wtedy, gdy użytkownik jest zalogowany jako administrator). 

 

 

Rys. 4-11 Struktura menu 

 

Przyciski pierwszego poziomu pojawiają się na lewej krawędzi ekranu na pasku nawigacyjnym (Rys. 4-11). 
Aby zmienić przypisanie przycisków na pasku nawigacyjnym, naciśnij przycisk Microscope, Settings lub 
Display.  

Przyciski na drugim poziomie paska nawigacyjnego służą do otwierania zakładek przypisanych do każdego 
z nich. Naciskać poszczególne zakładki, aby wyświetlić odpowiednie przyciski w obszarze sterowania. 

Wszystkie funkcje sterowania są wyświetlane wyłącznie w obszarze sterowania lub w wyskakującym 
okienku. 
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4.3.3 Strona Home 

Inicjalizacja rozpoczyna się po włączeniu 
mikroskopu i trwa kilka sekund. Normalnie zostanie 
wyświetlona strona Home (Rys. 4-12). 

 Jeśli podczas stanu wyłączenia zostały 
wymienione lub usunięte komponenty 
kodowane lub zmotoryzowane, to po 
włączeniu operator będzie musiał ustawić 
nową konfigurację. 

Przycisków znajdujących się w lewym pasku 
nawigacyjnym można używać do otwierania 
wszystkich innych stron. 

W centralnym obszarze sterowania wyświetlana jest wykryta konfiguracja. Pole statusu pokazuje wszystkie 
kodowane lub zmotoryzowane elementy sterujące, które zostały wykryte podczas inicjalizacji. Elementy 
sterowania są posortowane od góry do dołu według ich znaczenia. 

Na prawej krawędzi pojawiają się następujące elementy sterowania: 

− Motors 
Naciskając przyciski On lub Off, można włączyć lub wyłączyć wszystkie silniki lub czujniki mikroskopu. 
Po wyłączeniu silniki i czujniki zostaną uziemione (wolne od potencjału), a niebieska dioda kontrolna 
(Rys. 1-9/19) w dolnej części mikroskopu zgaśnie. 

− RL Illumination/TL Illumination 
Naciskając przyciski On lub Off, można włączyć lub wyłączyć oświetlacz do pracy w świetle  
odbitym (RL) lub oświetlacz do pracy w świetle przechodzącym (TL) mikroskopu. 

− Przycisk Make it visible! 
Ten przycisk służy do resetowania mikroskopu do stanu początkowego. 

 

 

4.3.4 Mikroskop 

Naciśnięcie przycisku Microscope na pasku 
nawigacyjnym strony Home powoduje 
wyświetlenie strony Microscope. 

Strona Microscope daje operatorowi dostęp do 
stron Control, Automatic oraz XYZ. 

Wyświetlane są zakładki Reflector (Rys. 4-13) oraz 
Cond. Focus. 
 
(1) Reflector 

Dla pozycji reflektora od poz. 1 do poz. 5 pojawia 
się pięć elementów sterujących. Już skonfigurowane 
moduły reflektora są oznaczone napisem na 
przycisku. 

• Nacisnąć odpowiedni przycisk, aby ustawić żądany moduł reflektora.  

 Aktualna pozycja reflektora jest wskazywana na dole ekranu. 

 

Rys. 4-12 Strona Home 

 

Rys. 4-13 Strona Microscope -> Control 
-> Reflector 
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(2) Cond. Focus 

 

 

4.3.5 XYZ 

 

(2) Save position 

Przycisk Save Position służy do określania pozycji współrzędnych dla pięciu przycisków pozycji w 
następujący sposób: 

• Zbliżyć się do żądanej pozycji Z. 

• Nacisnąć przycisk Save Position. Otworzy się wyskakujące okienko Save current position as. 

W oknach pojawia się pięć przycisków od Pos. 1 do Pos. 5. Wartość Z jest wskazywana dla każdego 
przycisku, który został już przypisany, a w przeciwnym wypadku wyświetlana jest liczba. 

 

Rys. 4-14 Strona Microscope –> Control 
-> Cond. focus 

 

Rys. 4-15 Strona Microscope –> XYZ -> 
Position 

Za pomocą zakładki Cond. Focus (Rys. 4-14) 
określić ustawienia dla ogniskowania kondensora. 

• Naciskając przyciski On lub Off, można włączyć 
lub wyłączyć ogniskowanie kondensora. 

 

Za pomocą odpowiednich przycisków można 
wybrać współczynniki załamania światła, które mają 
być zastosowane do immersji obiektywu i 
kondensora. 

 

Na stronie XYZ znajduje się zakładka Position. 
Obszar sterowania jest podzielony na trzy bloki 
funkcjonalne. 

 

(1) Wskaźnik pozycji bieżącej / ustawienie 
punktu zerowego 

Ta zakładka pokazuje aktualną pozycję Z w 
milimetrach (mm). 

Dwa przyciski Set zero działają w następujący 
sposób: 

− man 
Manualne ustawianie punktu zerowego, tj. 
bieżąca pozycja jest określana jako punkt 
zerowy, a wyświetlacz jest ustawiany na zero. 

− auto 
Automatyczne ustawianie punktu zerowego, 
tzn. stolik dojeżdża do pozycji końcowej, 
która zostanie zdefiniowana jako punkt 
zerowy. Po tej czynności wyświetlacz zostanie 
ustawiony na zero. 
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• Nacisnąć przycisk pozycji, aby zapisać aktualną pozycję. Wyświetli się monit bezpieczeństwa z pytaniem, 
czy odpowiednie miejsce w pamięci ma zostać nadpisane, jeśli do przycisku pozycji została już wcześniej 
przypisana jakaś wartość. 

• Nacisnąć przycisk Cancel, aby zamknąć okno. 

W celu usunięcia wartości nacisnąć przycisk Delete, wybrać przycisk pozycji i potwierdzić monit 
bezpieczeństwa przyciskiem Yes. 

Nacisnąć przycisk Unit, aby wybrać żądaną jednostkę (np. milimetry). 

 

(3) Przejście do zapisanej pozycji 

W obszarze pozycji na dole znajduje się pięć przycisków. Po naciśnięciu przycisku następuje zbliżenie do 
pozycji współrzędnych zapisanych pod tym przyciskiem. Informacje na temat zapisywania pozycji 
współrzędnych znajdują się powyżej w punkcie (2) Save position. 

 

 

4.3.6 Settings 

Naciśnięcie przycisku Settings na pasku nawigacyjnym strony głównej powoduje przejście do strony 
Settings. 

Ze strony Settings można przejść do stron Components, User, Tools lub About. 

 

 

4.3.6.1 Komponenty 

Strona Settings -> Components zawiera trzy zakładki: Reflector, Focus oraz Miscellaneous. 

 

(1) Reflector 

Ta zakładka służy do konfigurowania rewolweru 
reflektorów (Rys. 4-16). 

Wyświetlanych jest pięć przycisków. Przyciski te 
pokazują jedynie numer pozycji rewolweru, dopóki 
nie zostanie skonfigurowany żaden reflektor. 

Po przypisaniu reflektora zostaną wskazane 
następujące cechy: Oznaczenie (typ), moduł światła 
odbitego (RL), moduł światła przechodzącego (TL). 

 Po przypisaniu nowego reflektora na 
przycisku odpowiedniego reflektora na 
stronie Microscope -> Control pojawi się 
odpowiednia informacja. 

• Aby skonfigurować pozycję rewolweru, nacisnąć 
odpowiedni przycisk. 

  

 

Rys. 4-16 Strona Settings –> Components -> 
Reflector 
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• Wybrać odpowiedni reflektor z listy wyświetlonej w wyskakującym okienku Configure reflector 
position # in reflector turret. Bieżący wybór można odczytać w linijce Resulting configuration. 

• Nacisnąć przycisk RL i/lub TL. 

• Nacisnąć przycisk Save. Jeśli odpowiednia pozycja rewolweru została już wcześniej przypisana, pojawi 
się monit bezpieczeństwa. 

 

(2) Focus 

Za pomocą tej zakładki można ustawić prędkość 
śruby regulacji ostrości, skompensować 
parafokalność obiektywu lub włączyć lub wyłączyć 
automatyczną kompensację parafokalności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Misc(ellaneous) 

 

 

 

Rys. 4-17 Strona Settings –> Components -> 
Focus 

 

Rys. 4-18 Strona Settings –> Components -> 
Misc 

 

Ta zakładka umożliwia operatorowi 
skonfigurowanie dodatkowych, opcjonalnych 
komponentów. 

− Illumination type 
Tutaj można wybrać oświetlenie, które ma 
być użyte. 

− External Shutter 
Tutaj można podać, czy używana jest 
zewnętrzna przysłona. 

− Refractive Index Condenser Immersion 
Tutaj można dowolnie skonfigurować indeks 
refrakcji dla immersji kondensora. 
Wprowadzony tutaj współczynnik załamania 
światła zostanie wyświetlony na przycisku
Misc. w sekcji Microscope –> Control -> 
Cond. focus. 
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4.3.6.2 User 

Nacisnąć przycisk User na pasku nawigacji, aby otworzyć stronę User zawierającą pięć zakładek: Mode, 
Buttons left, Buttons right, Stand type oraz Language. 

 

(1) Mode 

Umożliwia to wybór pomiędzy trybem standardowym a własnymi ustawieniami.  

W trybie standardowym wszystkie funkcje są włączone tak jak w stanie po dostarczeniu urządzenia. Po 
wybraniu ustawień własnych zostaną włączone ustawienia zdefiniowane przez administratora dla 
następujących elementów sterujących: 

− Pięć przycisków po prawej/lewej stronie śruby regulacji ostrości Z. 

Aby zmienić przyporządkowanie przycisków, operator musi wpisać hasło administratora. 

 

Należy dokładnie skontrolować, kto ma dostęp do hasła administratora. Samowolne lub 
przypadkowe zmiany przyporządkowania przycisków mogą spowodować uszkodzenie zarówno 
mikroskopu, jak i próbki. 
Fabrycznie ustawione hasło to „12345”. 

 

(2) Buttons left 

 Aby zmienić przyporządkowanie przycisków, operator musi wpisać hasło administratora.  
W przeciwnym razie operator może jedynie przeglądać przyporządkowanie przycisków bez 
możliwości ich dostosowania. 

Ta zakładka pozwala skonfigurować przyporządkowanie przycisków dla śruby regulacji ostrości Z. Elementy 
sterujące są przedstawione za pomocą ikon. Dwa górne i dwa dolne przyciski przy śrubie regulacji ostrości Z 
są konfigurowane w parach. 

• Nacisnąć szary przycisk w celu otwarcia listy wyboru. 

• Użyć przycisków   do wyboru odpowiedniej funkcji z listy. Na liście znajdą się tylko te funkcje, które 
rzeczywiście są dostępne w mikroskopie. 

• Nacisnąć przycisk Save w celu przypisania funkcji. Aby zamknąć okno bez dokonywania wyboru, 
nacisnąć przycisk Cancel. 

Zastosować tę samą procedurę dla wszystkich innych przycisków. 

 
(3) Buttons right 

 Aby zmienić przyporządkowanie przycisków, operator musi wpisać hasło administratora. W 
przeciwnym razie operator może jedynie przeglądać przyporządkowanie przycisków bez możliwości 
ich dostosowania. 

• Informacje na temat przyporządkowywania przycisków znajdują się w punkcie (2) Buttons left. 

 

(4) Stand type  

Nie dotyczy Axio Examiner. 
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(5) Language 

W tej zakładce użytkownik może wybrać język wyświetlacza TFT. Do wyboru jak na razie jest język 
niemiecki i angielski. Zmiany w ustawieniach podstawowych zostaną zastosowane po automatycznym 
ponownym uruchomieniu urządzenia. 

 

 

4.3.6.3 Tools 

Strona Settings -> Tools zawiera zakładki Ethernet i Miscellaneous. 

 

(1) Ethernet 

Ta zakładka umożliwia wybór ustawień dotyczących połączenia mikroskopu Axio Examiner przez sieć 
Ethernet. 

 

(2) Miscellaneous 

Ta zakładka umożliwia operatorowi kalibrację wyświetlacza ekranu dotykowego. 

 

 

4.3.6.4 About 

Strona Settings -> About  zawiera wyłącznie zakładkę Firmware. 

W tej zakładce operator może poznać wersję oprogramowania sprzętowego. 

 

 

4.3.7 Display 

Naciśnięcie przycisku Display na pasku nawigacyjnym strony głównej powoduje wyświetlenie strony 
Display. W celu przyciemnienia wyświetlacza TFT nacisnąć i przytrzymać przez ponad sekundę przycisk 
Display znajdujący się na pasku nawigacyjnym. Aby ponownie włączyć wyświetlacz TFT, dotknąć 
dowolnego miejsca na wyświetlaczu. 

Za pośrednictwem strony Display można dostosować jasność wyświetlacza TFT, naciskając przyciski  . 

Naciśnięcie przycisku Display off powoduje wyłączenie wyświetlacza TFT. Ponowne dotknięcie tego 
przycisku powoduje ponowne włączenie wyświetlacza TFT. 

 

 Po wyłączeniu wyświetlacz TFT powraca ze strony Display do poprzedniej strony, z której został 
otwarty. Po ponownym włączeniu zostanie wyświetlona ta ostatnia. 
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4.4 Elementy sterujące i funkcjonalne komponentów opcjonalnych 

4.4.1 Rewolwer reflektorów 4x lub 6x 

Rewolwery reflektorów 4x lub 6x mają po cztery lub 
sześć położeń reflektorów P&C. 

Położenie reflektora ustawia się poprzez obrót 
pokrętła. Oznaczenia wskazują na położenie 
reflektora, który znajduje się na ścieżce optycznej. 

Aby zidentyfikować zastosowane moduły 
reflektorów, dane odpowiadające każdej pozycji 
mogą być zapisane na dostarczonych etykietach 
samoprzylepnych. Etykiety można przykleić w 
przewidzianych do tego miejscach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 Górna część mikroskopu Axio 
Examiner.Z1 z przyłączem bocznym 

Górna część mikroskopu Axio Examiner.Z1 z 
przyłączem bocznym jest wyposażona w gniazdo na 
suwak (Rys. 4-20/1). Do suwaka można włożyć 
rozdzielacz wiązki lub rozdzielacz kolorów. 

Kiedy wykorzystywane jest 100% lustra, obraz 
mikroskopowy będzie przenoszony przez lustro do 
przyłącza bocznego (aparatu). 

 

 

 

 1 Pokrętło z oznaczeniem dla wskaźnika położenia 
 2 Miejsca na etykiety samoprzylepne z danymi 
  dotyczącymi montażu podzespołów 
 3 Numer wskazujący ustawioną pozycję reflektora 

Rys. 4-19 Rewolwer reflektorów 6x 

 

 1 Suwak przyłącza bocznego 

Rys. 4-20 Górna część mikroskopu D/A Axio 
Examiner.Z1 
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4.4.3 Binokularowy tubus fotograficzny z 
powiększeniem 0,5–4x z 
mocowaniem modułu P&C 

  

 

 1 Drążek uruchamiający 
 2 Pokrętło powiększające 
 3 Śruba regulacyjna 
 4 Moduł P&C 
 5 Uchwyt 

Rys. 4-21 Binokularowy tubus fotograficzny z 
powiększeniem 0,5–4x z 
mocowaniem modułu P&C 

 

 

 1 Śruba radełkowana 
 2 Śruba regulacyjna X-Y 
 3 Śruba 
 4 Pierścień radełkowany 
 5 Śruba regulacyjna X-Y 

Rys. 4-22 Regulacja aparatu 

 

Binokularowy tubus fotograficzny  
(425521-9000-000) ma pokrętło (Rys. 4-21/2) 
służące do powiększania lub pomniejszania obrazu. 

Do przełączania z obserwacji wzrokowej na 
fotomikrografię może służyć drążek uruchamiający 
(Rys. 4-21/1). 

Tubus fotograficzny ma dwa porty aparatu, 
umożliwiające jednoczesną rejestrację obrazu.  
W uchwycie (Rys. 4-21/5) można umieścić moduły 
P&C (Rys. 4-21/4). Jeśli w uchwycie nie ma żadnego 
modułu, obraz będzie odbijany tylko przez górny 
port aparatu. 

 

(1) Ustawianie ogranicznika zatrzaskowego 

Ogranicznik zatrzaskowy pokrętła powiększającego 
może zostać wyłączony: 

• Aby wyłączyć ogranicznik zatrzaskowy, obrócić 
śrubę regulacyjną (Rys. 4-21/3) przy pokrętle 
powiększającym (Rys. 4-21/2) o 90°. 

• Aby ponownie włączyć ogranicznik zatrzaskowy, 
obrócić śrubę regulacyjną (Rys. 4-21/3) o 90° w 
przeciwnym kierunku. 

 

(2) Regulacja aparatów względem siebie 

Jeżeli używane są dwa aparaty, należy je do siebie 
dopasować, aby uzyskać identyczne obrazy 
(wielkość, szczegóły). Należy postępować w 
następujący sposób: 

• Podłączyć aparaty do tubusu fotograficznego. 

• Włożyć uchwyt (Rys. 4-21/5) z modułem P&C. 

• Ustawić drążek uruchamiający (Rys. 4-21/1) na 
fotomikrografię. 

• Ustawić ostrość na obiekcie za pomocą aparatu 
zamontowanego z boku. 

• Odkręcić śrubę (szerokość A/F 1,5) (Rys. 4-22/3) 
przy pierścieniu radełkowanym (Rys. 4-22/4) 
górnego portu aparatu. 
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• Obracać pierścień radełkowany (Rys. 4-22/4) do momentu dopasowania pozycji Z górnego aparatu do 
aparatu zamontowanego z boku. 

• Ponownie dokręcić śrubę (Rys. 4-22/3). Oś Z została teraz wyregulowana. 

• Odkręcić śrubę radełkowaną (Rys. 4-22/1) przy porcie aparatu z tyłu. 

• Aby wyregulować aparat w kierunku X i Y, obrócić dwie śruby regulacyjne (szerokość A/F 1,5) 
(Rys. 4-22/2 i 5). 

• Dokręcić śrubę radełkowaną (Rys. 4-22/1) przy porcie aparatu z tyłu. 

 

 

Uwagi dotyczące transportu mikroskopu 
Axio Examiner 

• Zdemontować tubus binokularowy i 
ewentualnie zamontowany aparat. 

• Zdemontować obiektywy, a następnie nośnik 
rewolweru obiektywowego.  Zdemontować 
nośnik stolika wraz ze stolikiem. 

• Zdemontować wszystkie oświetlacze, suwak 
ograniczający, tłumik FL, kable itp. 

• Obrócić mikroskop Axio Examiner tak, aby tylna 
strona była skierowana do użytkownika. 

• Chwycić obiema rękami spód górnej części 
mikroskopu (Rys. 4-23), podnieść ją i przesunąć 
do pozycji docelowej. 

• Zamontować wszystkie zdemontowane części 
w odwrotnej kolejności. 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4-23 Transport mikroskopu Axio 
Examiner 
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5 PIELĘGNACJA, KONSERWACJA, ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I 
SERWIS 

5.1 Pielęgnacja sprzętu 

Pielęgnacja mikroskopu Axio Examiner ogranicza się do prac opisanych poniżej: 

• Po każdym użyciu wyłączyć urządzenie i założyć na nie osłonę (ochrona przed kurzem i wilgocią). 

• Nie narażać urządzenia na niedopuszczalne warunki klimatyczne (podwyższona wilgotność 
atmosferyczna lub wysoka temperatura). 

Uporczywe plamy na szklanych powierzchniach, np. odciski palców, ślady tłuszczu lub pozostałości oleju 
immersyjnego, najlepiej usuwać za pomocą wacika owiniętego wokół małego okrągłego drewnianego 
patyczka i niewielkiej ilości wody destylowanej lub nieagresywnego rozpuszczalnika: 

• Woda destylowana: czyścić szklaną powierzchnię kolistymi ruchami od środka do brzegu za pomocą 
lekko zwilżonego wacika. 

• Roztwór do czyszczenia optyki składający się z 15% izopropanolu i 85% spirytusu chirurgicznego 
(benzyny): Czyścić szklaną powierzchnię kolistymi ruchami od środka do brzegu za pomocą lekko 
zwilżonego wacika. 

• Pył z powierzchni optycznych należy usuwać za pomocą szczotki z naturalnego włosia lub zdmuchnąć go 
za pomocą gumowego mieszka (dmuchawy). 

 

Podczas korzystania z mikroskopu w ciepłej i wilgotnej strefie klimatycznej należy przestrzegać 
następujących zasad: 

• Przechowywać przyrząd w jasnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu o wilgotności <75%. 
Zespoły optyczne i akcesoria wrażliwe na atak grzybów, takie jak obiektywy i okulary, należy 
przechowywać w szafkach do suszenia. 

• Ataku grzybów można w dużym stopniu uniknąć podczas długotrwałego przechowywania w 
zamkniętych pojemnikach, jeśli w pojemniku umieszczony zostanie materiał absorbujący nasączony 
środkami grzybobójczymi. 

 

Urządzenia mechaniki precyzyjnej lub optyczne zawsze będą narażone na atak grzybów, jeśli wystąpią 
następujące warunki: 

− Wilgotność względna wynosząca ponad 75% i temperatura od +15°C do +35°C przez ponad trzy dni. 

− Instalacja w ciemnych pomieszczeniach bez ruchu powietrza. 

− Nagromadzenie kurzu i odciski palców na powierzchniach optycznych. 

 

5.2 Konserwacja sprzętu 

5.2.1 Kontrole, które należy wykonać 

• Upewnić się, że przestrzegane są określone wartości napięcia systemowego (np. na transformatorze 
HBO 100). 

• Sprawdzić przewód zasilający AC i wtyczkę pod kątem uszkodzeń. 
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• W razie stwierdzenia uszkodzenia wyłączyć i zabezpieczyć sprzęt. Naprawę uszkodzeń zlecić 
wykwalifikowanemu specjaliście. 

• Sprawdzić, czy przestrzegany jest maksymalny czas pracy dla lamp halogenowych lub krótkołukowych 
lamp rtęciowych. 

 

 

5.2.2 Wymiana bezpieczników 

  

 

Rys. 5-1 Wymiana bezpieczników, np. w 
zasilaczu zewnętrznym 12 V DC  
100 W  

 

 

Rys. 5-2 Wymiana bezpieczników w 
jednostce sterującej 

 

 

Przed wymianą bezpieczników 
wyciągnąć wtyczkę zasilania. 

 
Skrzynka bezpieczników znajduje się z tyłu 
odpowiedniego zasilacza lub jednostki sterującej. 
Jest ona połączona z wlotem urządzenia i zawiera 
dwa bezpieczniki następujących typów: 

T 5,0 A/H 5x20 mm 
(jednostka sterująca i zasilacz zewnętrzny 12 V DC 
100 W) 

lub  

T 2,0 A/H (transformator HBO 100) 

lub 

T 4 A/H (transformator mbq52ac-z 100 V, 127 V) 

T 2,5 A/H (transformator mbq52ac-z 220–240 V) 

 
 

• Wyjąć wtyczkę zasilania. 

• Pociągnąć podstawę bezpieczników (Rys. 5-1/2) 
w kierunku przodu i wyjąć ją całkowicie ze 
skrzynki bezpieczników (Rys. 5-1/1). 

• Wyjąć uszkodzone bezpieczniki z podstawy 
bezpieczników i wymienić je na nowe. Upewnić 
się, że bezpiecznik ma właściwe oznaczenie. 

• Ponownie włożyć podstawę bezpiecznika do 
skrzynki bezpieczników i wcisnąć ją aż do oporu. 

• Włożyć wtyczkę zasilania. 
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5.3 Rozwiązywanie problemów 

Problem Przyczyna Przesunięcia 

Zacienienie lub nieregularna 
jasność obrazu w mikroskopowym 
polu widzenia; 
pole widzenia niewidoczne w 
całości. 

Niewłaściwa pozycja drążka vis/fot na 
tubusie fotograficznym (pozycja 
pośrednia). 

Przełączyć drążek vis/fot na tubusie 
fotograficznym do prawidłowej 
pozycji (pozycja końcowa), patrz  
str. 73. 

Obiektyw nie jest opuszczony do 
pozycji roboczej przy mocowaniu 
obiektywu lub rewolwerze 
obiektywowym. 

Obniżyć obiektyw do pozycji roboczej 
przy mocowaniu obiektywu lub 
rewolwerze obiektywowym. 

 Nieprawidłowe ustawienie 
kondensora. 

Ustawić kondensor prawidłowo 
(regulacja, centrowanie), 
patrz str. 62 i kolejne. 

 Nieprawidłowe ustawienie 
ogranicznika apertury. 

Ustawić prawidłowo ogranicznik 
apertury (centrowanie, otwór), 
patrz str. 62 i kolejne. 

 Nieprawidłowe ustawienie diafragmy 
pola świetlnego. 

Ustawić prawidłowo diafragmę pola 
świetlnego (centrowanie, otwór), 
patrz str. 62 i kolejne. 

 Filtr nieprawidłowo umieszczony w 
uchwycie filtra. 

Włożyć prawidłowo filtr do uchwytu. 

Niska rozdzielczość i słaby kontrast 
obrazu. 

Nieprawidłowe ustawienie otworu 
ogranicznika apertury. 

Ustawić otwór ogranicznika apertury 
zgodnie z zasadą 2/3 lub zgodnie ze 
stanem próbki, 
patrz str. 62 i kolejne. 

 Kondensor nie został odpowiednio 
zogniskowany. 

Zogniskować kondensor, 
patrz str. 62 i kolejne. 

 Nieprawidłowa grubość szkiełka 
nakrywkowego dla obiektywów do 
pracy ze światłem przechodzącym 
wymagających szkiełka nakrywkowego 
o grubości 0,17 mm. 

Zastosować standardowe szkiełko 
nakrywkowe o grubości 0,17 mm. 

 Brak olejku immersyjnego lub 
zastosowanie z obiektywem 
immersyjnym olejku niezgodnego ze 
specyfikacją. 

Użyć olejku Immersol 518 N® lub 518 
F® firmy Carl Zeiss. 

 Pęcherzyki powietrza w olejku 
immersyjnym. 

Użyć nowego olejku. 

 Olejek immersyjny na przedniej 
soczewce suchego obiektywu. 

Wyczyścić przednią soczewkę suchego 
obiektywu, patrz str. 86. 

 Korekcja za pomocą pierścienia 
nieustawiona na właściwą grubość 
szkiełka nakrywkowego. 

Wyregulować korekcję za pomocą 
pierścienia na właściwą grubość 
szkiełka nakrywkowego. 

 Brud lub pył na powierzchniach 
optycznych obiektywu, okularów, 
kondensorów lub filtrów. 

Wyczyścić odpowiednie elementy 
optyczne; patrz str. 86. 
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Problem Przyczyna Przesunięcia 

Asymetryczny brak rozdzielczości 
obrazu, np. jedna strona ostra, a 
druga nie. 

Nieprawidłowe ustawienie 
kondensora. 

Ustawić prawidłowo kondensor, 
patrz str. 62 i kolejne. 

Obiektyw nieopuszczony do pozycji 
roboczej. 

Obniżyć obiektyw do pozycji roboczej. 

 Próbka niezamocowana na stoliku 
mechanicznym. 

Włożyć i zamocować próbkę w 
uchwycie na próbkę. 

Duże różnice w ostrości przy 
zmianie obiektywu. 

Nieprawidłowe ustawienie okularów z 
regulacją dioptrii. 

Ustawić okulary z regulacją dioptrii 
zgodnie z wadą wzroku, 
patrz str. 60. 

 Obiektyw niewkręcony aż do 
ogranicznika. 

Wkręcić obiektyw do ogranicznika. 

 Soczewka tubusu nie jest 
zamontowana lub jest zamontowana 
niepotrzebnie. 

Ponownie zamontować soczewkę 
tubusu lub usunąć ją, jeśli jest zbędna. 

Nie można połączyć lewego i 
prawego pola widzenia w jeden 
obraz. 

Odległość między okularami (źrenicami) 
nieustawiona prawidłowo na tubusie 
binokularowym. 

Ustawić prawidłowo odległość między 
okularami, 
patrz str. 60. 

 Nieprawidłowe ustawienie okularów z 
regulacją dioptrii. 

Ustawić okulary z regulacją dioptrii 
zgodnie z wadą wzroku, 
patrz str. 60. 

Mikroskopia jest męcząca dla oczu. Odległość między okularami (źrenicami) 
nieustawiona prawidłowo na tubusie 
binokularowym. 

Ustawić prawidłowo odległość między 
okularami, 
patrz str. 60. 

 Nieprawidłowe ustawienie okularów z 
regulacją dioptrii. 

Ustawić okulary z regulacją dioptrii 
zgodnie z wadą wzroku, 
patrz str. 60. 

 Niedopuszczalna jasność obrazu. Dostosować napięcie lampy lub 
włożyć filtr konwersyjny. 

 Tubus binokularowy źle wyregulowany 
optycznie lub mechanicznie. 

Sprawdzić lub zlecić naprawę w 
serwisie mikroskopów. 

Brud lub pył w polu widzenia. Nieprawidłowe zogniskowanie 
kondensora i ustawienie przedniej 
soczewki 0,9. 

Zogniskować kondensor i prawidłowo 
włączyć lub wyłączyć przednią 
soczewkę 0,9; patrz str. 62 i kolejne. 

Za mały otwór ogranicznika apertury. Ustawić otwór ogranicznika apertury 
zgodnie z zasadą 2/3 lub zgodnie ze 
stanem próbki; patrz str. 62 i kolejne. 

Brud lub pył na powierzchniach 
optycznych obiektywów, okularów, 
kondensorów, filtrów lub na próbce. 

Oczyścić powierzchnie optyczne 
zabrudzonych komponentów; patrz 
str. 86. 
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Problem Przyczyna Przesunięcia 

Lampa halogenowa 12 V 100 W 
nie działa, mimo że przełącznik jest 
ustawiony w pozycji „on”. 

Wtyczka zasilania nie jest podłączona 
do gniazda zasilania. 

Podłączyć wtyczkę zasilania do 
gniazda sieciowego, sprawdzając 
zarówno napięcie sprzętu, jak i 
napięcie sieciowe. 

 Lampa halogenowa 12 V 100 W nie 
jest zamontowana. 

Włożyć lampę halogenową 12 V 
100 W, patrz str. 41. 

 Lampa halogenowa 12 V 100 W jest 
uszkodzona. 

Wymienić lampę halogenową 12 V 
100 W, patrz str. 43. 

 Obowiązkowa lampa halogenowa 
12 V 100 W nie jest używana. 

Użyć obowiązkowej lampy 
halogenowej 12 V 100 W. 

 Bezpieczniki są uszkodzone. Wymienić uszkodzone bezpieczniki, 
patrz str. 87. 

Lampa halogenowa 12 V 100 W 
miga. Jej jasność nie jest stabilna. 

Lampa halogenowa 12 V 100 W zbliża 
się do końca swojej żywotności. 

Wymienić lampę halogenową 12 V 
100 W, patrz str. 43. 

 Przewód zasilający AC nie jest 
zainstalowany prawidłowo lub jest 
uszkodzony. 

Podłączyć prawidłowo lub wymienić 
przewód zasilający AC. 

 Wtyki lampy halogenowej 12 V 100 W 
są nieprawidłowo włożone do gniazda. 

Wsunąć wtyki lampy halogenowej  
12 V 100 W prawidłowo do gniazda; 
patrz str. 43. 

Zmotoryzowana dolna część 
mikroskopu nie reaguje. 

Mikroskop nie jest podłączony do 
swojej skrzynki kontrolnej. 

Podłączyć mikroskop, patrz str. 50. 
 

 Skrzynka kontrolna nie jest włączona 
lub nie jest podłączona. 

Podłączyć lub włączyć skrzynkę 
kontrolną, patrz str. 50. 

 Stacja dokująca nie jest podłączona. Podłączyć przewód sterujący, patrz 
str. 50. 

 Silniki są wyłączone. Sprawdzić, czy świeci niebieska dioda 
kontrolna (Rys. 1-9/19); jeśli nie, 
włączyć ponownie silniki, patrz  
str. 77. 
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5.4 Części zamienne, części eksploatacyjne i narzędzia 

Nazwa Przeznaczenie 

Lampa halogenowa 12 V / 100 W 
 

Do oświetlacza HAL 100 

Krótkołukowa lampa rtęciowa HBO 103 W/2 Do oświetlacza HBO 100 

Krótkołukowa lampa rtęciowa HBO 50 
 

Do oświetlacza HBO 50 

Wkrętak z główką kulkową, szerokość A/F 3 
 

Do wymiany tubusu, lampy 

Wkrętak z główką kulkową, szerokość A/F 2,5 
 

 

Wkrętak z główką kulkową, szerokość A/F 1,5 
 

Do ustawiania oświetlenia ukośnego na kondensorze 

Muszla oczna okularu 
 

Zalecana do tłumienia światła odbitego podczas procedur o 
małym natężeniu światła 

Zaślepka tubusu okularu 
 

Do zaślepiania nieużywanych otworów w urządzeniu 

Olejek immersyjny Immersol 518 N® lub 518 F® 

 
Do zastosowań z olejkiem immersyjnym  

Chusteczka, 300 szt. 
 

Do czyszczenia powierzchni optycznych 

Wkładki topikowe G (5 x 20 mm); 
T 5,0 A/H 250 V 2x 
T 2,0 A/H 2x 
T 2,5 A/H 220–240 V 2x 
T 4 A/H 100 V; 127 V 2x 
 

Zabezpieczenie zasilania przed przeciążeniem elektrycznym 

Zestaw do ochrony przed kurzem dla mikroskopu 
Axio Examiner 
 

Do przykrycia sprzętu po użyciu 
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5.5 Serwis 

Wszelkie prace na częściach mechanicznych, optycznych lub elektronicznych wewnątrz urządzenia oraz 
prace na systemach elektrycznych mikroskopów Axio Examiner.A1 lub Axio Examinar.Z1 mogą być 
wykonywane wyłącznie przez dział obsługi klienta Carl Zeiss lub specjalnie upoważnionych ekspertów. 

Aby utrzymać optymalne ustawienia i zapewnić bezusterkowe działanie mikroskopu przez długi czas, 
zalecamy zawarcie umowy serwisowej lub konserwacyjnej z firmą Carl Zeiss. 

W sprawie ponownego zamówienia lub serwisu prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Carl Zeiss. 

W razie potrzeby skorzystania z usług serwisowych prosimy o kontakt z regionalnym przedstawicielem lub: 

 

Carl Zeiss Microscopy GmbH 
Carl-Zeiss-Promenade 10 
07745 Jena, Niemcy 
 
microscopy@zeiss.com 
www.zeiss.com/microscopy 
 

 
Carl Zeiss Microscopy GmbH 
Carl-Zeiss-Promenade 10 
07745 Jena, Niemcy 
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6 ZAŁĄCZNIK 

6.1 Lista skrótów 

AC [Alternating Current] Prąd przemienny (napięcie prądu przemiennego) 

A-Plan Achromatyczne obiektywy z ulepszonym spłaszczeniem pola (asortyment optyczny ICS) 

Br. Odpowiednie dla osób noszących okulary 

CCD [Charge Couple Device] Urządzenie ze sprzężeniem ładunkowym 

CSA [Canadian Standards Association] Agencja Canadian Standards Association 

D Grubość szkiełka nakrywkowego 

d Średnica (np. filtra) 

DC [Direct Current] Prąd stały (napięcie prądu stałego) 

DIC [Differential Interference Contrast] Różnicowy kontrast interferencyjny  

DIN [Deutsches Institut für Normung] Niemiecki Instytut Normalizacyjny 

DL Światło przechodzące 

DX System kodowania do przechowywania informacji czytelnych elektronicznie (np. prędkość 
rozmazu) 

EG Wspólnota Europejska (WE) 

EN [Euronorm] Norma europejska 

EMC [Electromagnetic Compatibility] Kompatybilność elektromagnetyczna 

ENG [Electronics News Gathering] Elektroniczne gromadzenie wiadomości 

EEC [European Economic Community] Europejska Wspólnota Gospodarcza  

FL Fluorescencja 

foc. [Focusable] Ogniskowanie 

fot Fotograficzne 

H Pole jasne 

HAL Lampa halogenowa 

HBO Krótkołukowa lampa rtęciowa do fluorescencji 

HXP Oświetlacz do fluorescencji 

ICS Infinity Color Corrected System 

IEC [International Electrotechnical Commission] Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna 

IP [Internal Protection] Ochrona międzynarodowa (stopień ochrony zapewniany przez 
obudowę) 

IR [Infrared] Podczerwień 

ISO [International Organization for Standardization] Międzynarodowa Organizacja 
Normalizacyjna 

LED [Light Emitting Diode] Dioda elektroluminescencyjna 

MC [Microscope Camera] Aparat mikroskopu 
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mot. Zmotoryzowany 

Ph [Phase Contrast] Kontrast fazowy 

PL Plan 

SLR [Single Lens Reflex] Jednoobiektywowe (lustrzane) 

Szerokość A/F Szerokość, rozmiar klucza 

T Bezpiecznik zwłoczny 

TV Telewizja 

Adapter T2 Standardowy adapter do aparatów miniaturowych 

UL Underwriter Laboratories 

UV Ultrafiolet 

VDE [Verband Deutscher Elektrotechniker] Stowarzyszenie Niemieckich Inżynierów 
Elektrotechników 

vis [visual] Wizualne 

Vobj Powiększenie obiektywu 

W 0,8″ Brytyjski standardowy gwint Whitwortha (gwint calowy) 0,8″ 

W-PL Okular szerokopolowy 
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6.2 Indeks tematyczny 

A 

Adapter .............................................................................................................................................. 53 
Adapter obiektywu .............................................................................................................................. 54 
Aqua Stop .......................................................................................................................................... 59 

B 

Bezpieczeństwo .................................................................................................................................... 8 
Bezpieczeństwo urządzenia .................................................................................................................... 8 
Bezpieczniki ........................................................................................................................................ 28 

C 

Colibri ................................................................................................................................................ 49 
Części eksploatacyjne .......................................................................................................................... 91 
Części zamienne .................................................................................................................................. 91 

D 

Dane optyczne i mechaniczne .............................................................................................................. 29 
Diafragma pola świetlnego .............................................................................................................63, 72 
DIC ..................................................................................................................................................... 65 
DODT ................................................................................................................................................. 70 
Dokumentacja..................................................................................................................................... 73 
Drążek uruchamiający .......................................................................................................................... 61 

E 

Eksploatacja ........................................................................................................................................ 26 

F 

Filtr .................................................................................................................................................... 58 
Fluorescencja ...................................................................................................................................... 71 
Fluorescencja w świetle odbitym .......................................................................................................... 71 

G 

Górna część statywu............................................................................................................................ 53 
Gwarancja .......................................................................................................................................... 14 

H 

HAL 100 ............................................................................................................................................. 41 
HBO 100 ............................................................................................................................................ 47 
HXP 120 ............................................................................................................................................. 49 

I 

Instalacja ............................................................................................................................................ 30 
IR 64 

K 

Kodowany rewolwer obiektywowy....................................................................................................... 50 
KÖHLER .............................................................................................................................................. 62 
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Koło filtrów ......................................................................................................................................... 58 
Kondensor......................................................................................................................... 37, 57, 59, 63 
Konserwacja ........................................................................................................................................ 86 
Konserwacja sprzętu ............................................................................................................................ 86 
Kontrola wydajności............................................................................................................................. 86 
Konwersja ........................................................................................................................................... 53 

L 

Lampa halogenowa ............................................................................................................................. 41 
Lampa halogenowa 12 V, 100 W .......................................................................................................... 43 

M 

Masa................................................................................................................................................... 26 
Mocowanie mikroskopu ....................................................................................................................... 31 
Mocowanie obiektywu ................................................................................................................... 35, 63 
Moduł kondensora DIC ........................................................................................................................ 57 
Moduł Push&Click ................................................................................................................................ 33 
Moduł reflektora .................................................................................................................................. 56 
Moduł reflektora FL .............................................................................................................................. 55 
Moment obrotowy............................................................................................................................... 39 
Muszle oczne....................................................................................................................................... 33 

N 

Napięcie sieciowe .......................................................................................................................... 27, 28 
Narzędzie regulacyjne .......................................................................................................................... 54 
Nośnik kondensora .............................................................................................................................. 37 

zmotoryzowany ............................................................................................................................... 59 
Nośnik stolika 

montaż............................................................................................................................................ 40 
regulacja wysokości ......................................................................................................................... 40 

O 

Obiektyw ............................................................................................................................................ 36 
Odległość między okularami ................................................................................................................. 60 
Ogniskowanie stolikiem........................................................................................................................ 29 
Ogranicznik apertury ............................................................................................................................ 64 
Ogranicznik zatrzaskowy ...................................................................................................................... 84 
Okulary ............................................................................................................................................... 32 
Opór blokady ...................................................................................................................................... 61 
Oświetlacz do pracy ze światłem odbitym .............................................................................................. 72 
Oświetlacz HBO 100 ............................................................................................................................ 48 
Oświetlacz HBO 50 .............................................................................................................................. 44 
Oświetlenie ukośne ........................................................................................................................ 69, 70 

P 

Palnik .................................................................................................................................................. 44 
Pielęgnacja .......................................................................................................................................... 86 
Pielęgnacja sprzętu .............................................................................................................................. 86 
Płynny ruch.......................................................................................................................................... 39 
Polaryzator .......................................................................................................................................... 65 
Polaryzator Sénarmont ................................................................................................................... 57, 67 
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Pole jasne ......................................................................................................................................62, 63 
Procedury oświetlenia i kontrastu ......................................................................................................... 62 
Przyłącze boczne ................................................................................................................................. 83 
Przyłącze sieciowe ............................................................................................................................... 50 

R 

Regulacja aparatu................................................................................................................................ 84 
Rewolwer obiektywowy ........................................................................................................... 35, 36, 63 
Rewolwer reflektorów .............................................................................................................. 29, 61, 83 
Rozdzielacz wiązki ............................................................................................................................... 56 
Różnicowy kontrast interferencyjny ...................................................................................................... 65 
Rozpakowywanie ................................................................................................................................ 30 
Rozwiązywanie problemów ................................................................................................................. 88 

S 

Serwis ................................................................................................................................................ 92 
Siatka okularowa............................................................................................................................32, 60 
Soczewka przednia .............................................................................................................................. 63 
Śruba ergonomiczna ............................................................................................................................ 38 
Stacja dokująca ..............................................................................................................................50, 74 
Stolik mechaniczny .........................................................................................................................38, 39 
Struktura menu ................................................................................................................................... 76 
Światło odbite ................................................................................................................................71, 72 
Światło przechodzące .....................................................................................................................62, 65 
Symbole ............................................................................................................................................... 8 
Szufladka filtra .................................................................................................................................... 72 

T 

Tools .................................................................................................................................................. 91 
Tubus ................................................................................................................................................. 32 
Tubus binokularowy ............................................................................................................................ 31 
Tubus fotograficzny ............................................................................................................................. 31 
Typowe zastosowania ......................................................................................................................... 21 

U 

Uniwersalna ramka montażowa ........................................................................................................... 39 
Uruchamianie...................................................................................................................................... 30 
Ustawienie podstawowe...................................................................................................................... 60 

V 

VIS ..................................................................................................................................................... 64 

W 

Wada wzroku ..................................................................................................................................... 60 
Warunki środowiskowe ....................................................................................................................... 26 
Wkładanie suwaków DIC ..................................................................................................................... 65 
Wkładka reflektorowa ......................................................................................................................... 35 
Włączanie ........................................................................................................................................... 50 
Wymiana bezpieczników ..................................................................................................................... 87 
Wymiary ............................................................................................................................................. 26 
Wysokość obserwacji........................................................................................................................... 60 
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Wyświetlacz TFT .................................................................................................................................. 74 

Z 

Zamierzone użycie ............................................................................................................................... 21 
Zasilacz ............................................................................................................................................... 50 
Zmieniacz powiększeń .......................................................................................................................... 55 
Zmotoryzowany rewolwer reflektorów .................................................................................................. 50 
Znaki ostrzegawcze .............................................................................................................................. 11 
Źródła światła ...................................................................................................................................... 28 
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6.3 Prawa własności przemysłowej 

Przyrządy, komponenty przyrządów lub metody opisane w niniejszej instrukcji są chronione patentami. 
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