
 

 

 

MANUAL DE INSTRUÇÕES 

MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO – REF. 20339 

 

 

 

Acompanhe o manual antes de usar o microscópio. 

 

Componentes e acessórios: 

Índice óptico (mm) 

a) Aumento com  2X ~ 4X. 160X. 
b) Tubo Binocular com ajuste interpupilar 55mm 75mm. 
c) Ajuste de dioptria nas duas portas de +/- 5 dioptria. 
d) Inclinado 60º. 
e) Oculares: WF10X, WF20X. 
f) Objetiva auxiliar 0,5x 2X. 

 

Índice elétrico 

Tensão de trabalho 110 / 220V 60Hz. 

Iluminação Incidente e transmitida por: 

1) Uma lâmpada led. 



 

 

 

Como usar: 

1. É recomendável que o local para realizar as experiências com o Microscópio 

Estereoscópio esteja limpo para não contaminar o equipamento nem alojar pó, sem vibrações 

sem exposição a altas e baixas temperaturas. A temperatura de trabalho indicada é -5 ~ 40ºC. 

 

2. Controle de iluminação através de knob localizado sobre a base, que permite ao 

usuário o ajuste de luminosidade. 

 

3. Coloque o espécime limpo no centro da base e fixe com tesouras se necessário. 

 

4. Um par de guarda olhos de borracha é contido na embalagem. Eles são usados para 

impedir a luz de entrar nos olhos, melhorando a visibilidade. 

 

5. Utilizando a iluminação para ligar pressione a tecla ON/OFF.  Ajuste a iluminação 

apertando as teclas + ou -  para aumentar ou diminuir a intensidade luminosa. 

 

Substituição de fusível e lâmpada led: 

Desconecte o fio de alta tensão antes de você trocar a lâmpada ou o fusível. 

 

1. Substituição da lâmpada de iluminação incidente: 

Solte o parafuso que esta fixo, substitua a lâmpada por outra lâmpada de mesma tensão e 

potência. Recoloque o parafuso de fixação. 

 

2. Substituição da lâmpada de iluminação transmitida: 

Solte o parafuso que está localizado na parte frontal do microscópio, retire o disco de vidro e em 

seguida o filtro azul. Retire a lâmpada avariada e troque por outra com as mesmas 

características, em seguida coloque as partes novamente e fixe com o parafuso. 

 

3. Substituição do fusível: 

O fusível fica localizado na parte de baixo do equipamento, para trocá-lo você precisa retirar os 

parafusos, então após a troca fixá-los novamente. 

 

OBS: Observe a tensão e a corrente do fusível antigo e coloque o novo com os mesmos 

valores para não danificar o equipamento após a troca. 

 

 



 

 

 

Manutenção geral e cuidados com seu microscópio: 

1. Evite de bater ou derrubar. O Microscópio é um instrumento de precisão delicado e 

pode ser danificado. 

2. Não expor ao sol. Deve ser mantido em um ambiente limpo e seco, evitando calor e 

vibrações fortes. 

3. Para obter imagem clara, não toque as lentes com seu dedo. 

4. Toda a superfície da lente deve ser mantida limpa. Se a lente contaminar com pó use 

uma seringa para eliminar a sujeira. Se necessário limpe as lentes com pano de algodão 

umedecido em éter. 

5. Não use nenhum material orgânico para limpar a superfície do microscópio, 

especialmente a superfície de plástico. Deve ser limpo com detergente neutro. 

7. Aplique um pouco de graxa regularmente às partes mecânicas.  

8. Quando não estiver sendo usado seu microscópio use a cobertura contra pó e guarde 

em local fresco e seco. 

 


