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PERICOL PENTRU COPILUL DVS! 

În manipularea acestui aparat se folosesc deseori accesorii cu vârfuri şi margini ascuţite. Depozitaţi aparatul şi 
accesoriile sale într-un loc inaccesibil copilului dvs. Pericol de VĂTĂMARE CORPORALĂ! 
 

Aparatul include componente electronice cu alimentare de la o sursă de curent (bloc de alimentare şi/sau baterii). Supravegheaţi 
întotdeauna copiii atunci când manipulează acest aparat! Utilizarea aparatului se face numai conform instrucţiunilor din acest 
manual. În caz contrar există pericolul unui ŞOC ELECTRIC! 
 
Copiii vor utiliza acest aparat numai sub supraveghere. Nu lăsaţi materialele folosite la ambalare (pungi de plastic, benzi de 
cauciuc etc.) la îndemâna copiilor. Pericol de SUFOCARE! 
 
Substanţele chimice şi soluţiile incluse în colet nu au ce căuta în mâinile copiilor! Nu beţi din substanţele chimice! Spălaţi bine 
mâinile sub jet de apă după utilizarea soluţiilor chimice. Clătiţi cu apă în caz de contact accidental cu ochii sau gura. Dacă există 
simptome neplăcute adresaţi-vă unui medic şi prezentaţi soluţia chimică respectivă.  
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PERICOL DE INCENDIU/EXPLOZIE! 
Feriţi aparatul de temperaturi prea mari. Folosiţi numai blocul de alimentare din colet sau baterii. Nu scurtcircuitaţi şi 
nu aruncaţi în foc aparatul sau bateriile. Din cauza temperaturii excesive şi a manipulării necorespunzătoare pot 
apărea scurtcircuite, incendii sau chiar explozii!  

 
 
PERICOL DE DAUNE MATERIALE! 

Nu dezmembraţi aparatul! Adresaţi-vă unui specialist sau atelier de reparaţii în cazul unui defect. 
Feriţi aparatul de temperaturi mai mari de 60 °C! 
 

 
Instrucţiuni privind curăţarea 
Deconectaţi aparatul de la alimentare înainte de a-l curăţa (scoateţi ştecărul din priză sau bateriile). 
Ştergeţi aparatul în exterior folosind o cârpă uscată. Nu folosiţi soluţii de curăţare pentru a evita defectarea componentelor 
electronice.  

Curăţaţi lentilele (oculare şi/sau obiectiv) folosind laveta inclusă în colet sau o altă cârpă moale şi care nu 
lasă scame (de ex. microfibră). Nu apăsaţi prea tare pentru a evita zgârierea lentilei. 
Pentru îndepărtarea murdăriei persistente folosiţi şi o soluţie de curăţat ochelari şi ştergeţi lentila folosind 
manevre delicate. 
Feriţi aparatul de praf şi umiditate! Scoateţi bateriile din aparat dacă nu-l folosiţi o perioadă mai lungă de 
timp. 
 

 
ELIMINAREA DEŞEURILOR 
Reguli generale 
În scopul ocrotirii şi îmbunătăţirii calităţii mediului înconjurător, al protejării sănătăţii omului şi al utilizării resurselor naturale cu 
prudenţă şi în mod raţional, consumatorul este solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice punct de colectare şi 
reciclare din localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale în vigoare. 
Logo-ul reprezentând o pubelă cu roţi barată cu două linii în formă de X indică faptul că produsul face obiectul unei colectări 
separate, la un centru de colectare şi reciclare a produselor electronice şi nu laolaltă cu gunoiul menajer.  
 
Baterii/baterii reîncărcabile 

Consumatorul final este obligat prin lege (Legea nr. 426/2001 privind regimul deşeurilor) să returneze bateriile şi 
bateriile reîncărcabile uzate. Aruncarea lor laolaltă cu deşeurile menajere este interzisă! Bateriile/bateriile 
reîncărcabile care conţin substanţe periculoase sunt marcate prin simbolul pubelei cu roţi barate. Simbolul indică 
faptul că aruncarea produsului în locurile de depozitare a gunoiului menajer este interzisă. Simbolurile chimice 
pentru respectivele substanţe periculoase sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb. 
Vă puteţi debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, în mod gratuit, la orice punct de colectare din 
localitatea dumneavoastră. 
Vă respectaţi astfel obligaţiile legale şi contribuiţi la protejarea mediului înconjurător! 

 
 
 
 
Declaraţia de conformitate 
Meade Instruments Europa GmbH & Co. KG, cu sediul în 46414 Rhede/Westf., Gurtenbergstr. 2, Germania, declară că acest 
produs este în conformitate cu următoarele directive EC: 
EN 55011/A2:2007 
 
Descrierea produsului: MicroSet 
Tip/Denumire: XSP 
 
Rhede, 16.09.2008 
 
Meade Instruments Europe GmbH & Co. KG.  
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Părţi componente microscop 
 
 
 
 
 
 

1. Ocular WF 16x 

2. Ocular WF 10x 

3. Lentilă Barlow 

4. Micro-ocular 

5. Suport oculare 

6. Cap microscop 

7. Şurub reglare 

8. Revolver obiectiv 

9. Obiectiv 

10. Cârlig de prindere 

11. Masă de microscop 

12. Iluminare led (lumină incidentă) 

13. Bază microscop 

14. Conexiune alimentare 

15. Buton reglare fină 

 

 

Fig. 1 

 

 

 

 

 

 

 

16. Micro-ocular/software 

17. 10 suporturi obiectiv, 10 capace sticlă şi 5 
preparate permanente în cutia de plastic 

18. Preparate 

19. Ustensile, preparate 

20. Transformator cu cablu de alimentare şi 
ştecăr 
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Spaţiul de lucru pentru microscop 
Înainte de a monta microscopul asigură-te că masa sau biroul pe care vrei să-l plasezi are o suprafaţă stabilă şi plană. 
În plus ai nevoie de curent pentru becul microscopului (220 – 230 V).  
 
Utilizarea iluminării led 
Pentru iluminare ai nevoie de transformatorul cu ştecăr şi cablu de alimentare (fig. 1, 20). Conectează mini-ştecărul în mufa de 
alimentare a unităţii de iluminare (fig. 1, 14), iar apoi ştecărul de alimentare în priză.  
 
Microscopul este echipat cu un sistem de iluminare led modern, ce iluminează preparatul de jos în sus.  
 
Setarea microscopului 
Desfă şurubul (fig. 1, 7) şi roteşte capul microscopului (fig. 1, 6) pentru a obţine o poziţie comodă pentru observaţii. Fiecare 
şedinţă de observaţii va începe cu factorul minim de mărire.  
Coboară jos de tot suportul microscopului (fig. 1, 11), iar apoi roteşte revolverul obiectivului (fig. 1, 8) până ce se blochează în 
poziţia inferioară pentru factorul de mărire (4x).  
 
Notă: 
Înainte de a modifica setarea obiectivului coboară întotdeauna suportul microscopului cât mai jos 
posibil (fig. 1, 11). În acest fel eviţi eventuale daune! 
Acum instalează ocularul 10x (fig. 1, 1) în lentila Barlow (fig. 1, 3). Lentila Barlow trebuie să intre 
perfect în suportul ocularului (fig. 1, 6), în aşa fel încât să nu iasă în afară (fig. 2).  
 

Fig. 2 
Observarea preparatului 
După setarea microscopului şi reglarea iluminării ţine cont de următoarele reguli: 
Începe cu o observaţie simplă la factor de mărire minim. În acest fel vei putea centra preparatul în mijloc şi focaliza imaginea. 
Cu cât factorul de mărire este mai mare, cu atât ai nevoie de mai multă lumină pentru a obţine o imagine de calitate. 

Acum aşază un preparat (fig. 1, 19) sub obiectiv pe suportul obiectivului (fig. 3). Preparatul 
observat trebuie să fie plasat exact deasupra iluminării (fig. 1, 12).  
Apoi priveşte prin ocular (fig. 1, 1) şi roteşte cu atenţie butonul de reglare (fig. 1, 15) până ce 
imaginea este clară.  
Acum poţi folosi un factor de mărire mai mare prin extragerea lentă a lentilei Barlow (fig. 1, 
3) din suportul ocularului (fig. 1, 5). După ce lentila Barlow a fost extrasă aproape complet 
poţi dubla factorul de mărire.  
Dacă doreşti un alt factor de mărire foloseşte ocularul 16x (fig. 1, 1) şi roteşte revolverul 
obiectivului (fig. 1, 8) pentru a obţine setări mai mari (10x sau 40x).  
 

Fig. 3 
 
Informaţie importantă: 
Factorul de mărire cel mai mare nu este întotdeauna cea mai bună alegere la toate preparatele!  
 
Atenţie: 
În caz de modificare a factorului de mărire (schimbarea ocularului sau obiectivului, extragerea lentilei Barlow) trebuie să setezi 
din nou claritatea imaginii folosind butonul de reglare fină (fig.1, 15). Procedează cu maximă atenţie! Dacă scoţi prea repede 
suportul microscopului, obiectivul şi suportul obiectivului se pot atinge şi defecta! 
Multe dintre microorganismele din apă, părţile componente ale unei plante sau animal sunt transparente, altele însă trebuie 
preparate. Foloseşte materiale adecvate (medii) pentru a realiza preparate transparente şi pentru a le putea tăia în felii subţiri 
ce pot fi apoi observate la microscop.  
 
Realizarea preparatelor subţiri 
Realizează aceste preparate numai sub supravegherea părinţilor sau a unui adult. 
Încearcă să obţii preparate cât mai subţiri. Pentru a obţine cele mai bune rezultate ai nevoie de ceară sau parafină. Cel mai bine 
este dacă topeşti o lumânare la flacără şi aduni ceara într-un vas. Apoi scufundă preparatul de mai multe ori în ceara topită. Lasă 
ceara să se întărească. Cu ajutorul unui dispozitiv (fig. 1, 19) sau a unui cuţit/scalpel taie bucăţi subţiri din preparatul acoperit cu 
ceară. Aşază aceste bucăţi pe un suport din sticlă şi acoperă-le cu un capac din sticlă.  
 
Realizarea preparatului 
Ia preparatul pe care vrei să-l observi şi aşază-l pe un suport din sticlă. Pune cu o pipetă (fig. 1, 19) câteva picături de apă 
distilată pe item (fig. 7). Aşază un capac din sticlă în poziţie verticală pe marginea picăturii de apă, astfel încât apa să se scurgă 
de-a lungul marginii capacului. Apoi aşază capacul peste picăturile de apă (fig. 8).  
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Fig. 7                   Fig. 8 

 
Notă: 
Soluţia pentru preparate „Gum-Media” (fig. 1, 18) inclusă în colet serveşte pentru realizarea preparatelor permanente. Foloseşte 
această soluţie în loc de apă distilată. Foloseşte această soluţie şi atunci când doreşti ca preparatul să rămână permanent pe 
lamă.  
 
Instalarea micro-ocularului 
Notă: 
Micro-ocularul funcţionează numai fără lentila Barlow! Setarea factorului de mărire se realizează cu ajutorul micro-ocularului şi a 
rotiţei de reglare fină. 

 
         Fig. 4   Fig. 5 
 
Prima dată scoate din suport lentila Barlow (fig. 4, 3) împreună cu ocularul folosit actualmente şi instalează micro-ocularul (fig. 5, 
4) în suport.  
 
Instalarea software-ului 
Introdu CD-ROM-ul în unitatea CD/DVD. Se deschide meniul de instalare. Dacă meniul nu se deschide automat du-te în Windows 
Explorer şi selectează unitatea CD/DVD. Dublu clic pe fişierul „setup.exe”.  
Apare o listă din care trebuie să selectezi limba. Confirmă prin clic pe „OK”. 
După „Welcome” dă clic pe „Next”.  
Acum va trebui să confirmi „Directorul”. Continuă cu „Next”.  
Acum apare fereastra cu setup-status. Procedura poate dura câteva minute. 
Apare mesajul „Finish installation”. Clic pe „Finish”.  
 
Instalarea driverelor pentru micro-ocular 
În timpul instalării programului Photomizer SE se instalează automat şi driverul pentru sistemul de operare.  
În anumite cazuri se poate întâmpla ca aparatul să nu fie recunoscut de PC. Instalează din nou driverul (de pe CD). Dacă 
problema persistă citeşte cap. „Rezolvarea problemelor”.  
 
Rezolvarea problemelor: Aparatul nu este recunoscut de PC (USB) 
Această problemă apare uneori la anumite versiuni OEM de Windows Vista şi XP! Nu este vorba despre un defect al aparatului! 
Problema se rezolvă de obicei printr-un update al driverului USB al notebook-ului sau PC-ului.  
Dacă prin actualizarea driverului nu se obţine un rezultat pozitiv procedează după cum este descris mai jos (producătorul nu-şi 
asumă responsabilitatea!). 
 
Şterge toate fişierele temporale cu aparatele ce nu mai sunt acum conectate la PC. Windows generează o intrare în setările 
sistemului pentru fiecare aparat USB (de ex. stick USB). La fiecare start Windows caută acest aparat, ceea ce încetineşte 
identificarea unui aparat USB, precum şi startul Windows.  
De aceea trebuie să ştergi toate intrările care nu mai sunt folosite. Clic cu tasta dreaptă a maus-ului pe „My computer” (Vista: 
COMPUTER şi apoi SETTINGS). Clic pe EXTENDED (Vista: EXTENDED SETTINGS), iar apoi la ENVIRONMENT VARIABLE selectează 
opţiunea NEW (fig. 7). Introdu următorul nume la VARIABLE NAME: 
devmgr_show_nonpresent_devices 
Introdu la VARIABLE VALUE cifra 1. Confirmă cu OK şi reporneşte calculatorul. 
După restart du-te în Device manager. Activează SHOW SHIELDED DEVICES din punctul din meniu VIEW. Intrările folosite 
anterior pentru aparate sunt afişate acum în gri-deschis. Controlează diferitele categorii precum USB, volum memorie. Şterge 
intrările pentru aparatele nefolosite.  
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Cerinţe minime sistem 
Procesor Intel X86 min. 2.0 GHz, min. 200 MB spaţiu liber pe hard disk, sistem de operare Windows XP sau Vista (32 biţi), port 
USB liber (pe cât posibil nu prin hub USB).  
 
Utilizarea micro-ocularului 
Pregătirea 

1. Aşază un preparat sub microscop şi focalizează imaginea. 
2. Scoate ocularul şi lentila Barlow din suport, precum şi capacul de protecţie de pe micro-ocular şi instalează-l în suport.  
3. Porneşte PC-ul şi conectează micro-ocularul la portul USB al computerului. 

 
Afişează şi stochează pe PC imaginile captate de micro-ocular.  

1. Porneşte programul Photomizer SE.  
2. Clic pe „Importă de la cameră”. 
3. Dacă ai conectat mai mult decât un aparat selectează aparatul dorit. Clic pe „SoC PC-camera” sau „MikrOkular”. Dacă 

nu ai conectat decât un singur aparat nu mai este nevoie de acest pas. 
4. Acum ar trebui să vezi pe ecran imaginea camerei. Focalizează imaginea pe microscop. 
5. Clic pe ACCEPT pentru a obţine o imagine pe care doreşti să o salvezi. Imaginea este afişată în dreapta. 
6. Selectează imaginea prin clic, iar apoi dă clic pe „Transfer image”.  
7. Ieşi din acest meniu şi ajungi la programul Photomizer SE.  
8. Salvează fişierul.  

 
Software Photomizer SE 
Dacă ai probleme sau nelămuriri legate de Photomizer SE clic pe „?”, iar apoi pe „Help”. De asemenea poţi vizita pagina 
www.photomizer.net. 
 
 
Rezolvarea problemelor  
 

Problemă Soluţie 
Nu se recunoaşte nicio imagine Porneşte lumina 

Setează claritatea 
Imaginea „tremură” (la observaţii cu micro-ocular) 
= rata de refresh a monitorului nu este suficientă 

Dacă este nevoie diminuează rezoluţia plăcii video  

 
 
Întreţinerea şi manevrarea microscopului 
Acest microscop este un aparat optic de înaltă calitate. De aceea evită contactul microscopului cu praful sau umezeala. Evită 
imprimarea amprentelor digitale pe suprafeţele optice (de ex. ocular).  
Dacă totuşi există praf sau mizerie pe microscop sau accesorii îndepărtează-le cu o pensulă moale, iar apoi şterge locul respectiv 
folosind o cârpă curată, ce nu lasă scame, îmbibată în puţin alcool. După utilizare depozitează microscopul şi accesoriile în cutii. 
 
Atenţie: 
Un microscop bine întreţinut îşi păstrează proprietăţile optice de-a lungul mai multor ani.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi Meade Instruments Europe GmbH & Co. KG  
(Gutenbergstr 2, DE-46414 Rhede, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea prin orice mijloace, de exemplu prin fotocopiere, microfilmare, sau prin introducerea în sisteme 
electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, este interzisă. Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile 
tehnice ale produsului la data tipăririi manualului de utilizare. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o înştiinţare prealabilă. 
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