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Para assegurar a segurança, obter o desempenho ideal e familiarizar-se com o uso deste microscópio, é 
recomendado ler atentamente este manual antes de operar o microscópio. 

Guarde este manual de instruções em um local facilmente acessível próximo ao microscópio para 
referência futura. 
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Avisos de segurança 

1. Transporte 

O microscópio é um instrumento de precisão, manuseie-o cuidadosamente, evitando impactos ou 
movimentos bruscos durante o transporte. Não empurre ou puxe o microscópio durante o uso, caso 
contrário a precisão da imagem será reduzida. 

1 Segure pela curva e mantenha o microscópio em equilíbrio 

2 Não segure pelo botão de focalização, tubos oculares ou platina, pois estas peças são móveis. 
Manusear desta forma pode causar problemas. 

3 Não deixe as laminas ou os filtros caírem. 

2. Ambiente de trabalho 

O microscópio é um instrumento de precisão, o manuseio inadequado o tornará inutilizável ou reduzirá 

a sua precisão. 

1 Não exponha o microscópio diretamente a luz do sol. 

2 Temperatura de operação de 0°C-40°C e  umidade máxima  de 85% 

3 Evite altas temperaturas e umidade, caso contrário haverá enevoamento ou mofo na lente. 

4 Evite vibração violenta, pois reduzirá a qualidade das imagens. 

5 Coloque o microscópio em uma superfície estável e mantenha-o em equilíbrio. Mantenha o ambiente 
ventilado e cubra o microscópio com uma capa contra poeira. 

6 Não exponha o microscópio a elevados níveis de umidade para evitar curto circuito. Desligue a fonte de 
energia imediatamente caso acidentalmente caia água no microscópio. Caso outros objetos inseguros, 
que possam causar curto circuito, entrarem em contato com o microscópio, pare de utilizá-lo e entre em 
contato com o fabricante. 

3. Botão de focalização 

Nunca rotacione o botão de focalização esquerdo e direito na direção contrária ao mesmo tempo. Não 
rotacione o botão de ajuste macro quando a platina alcançar a posição máxima. Estas operações 
inadequadas inutilizarão a estrutura de focalização. 
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4. Grampo 

Os grampos fixam o microscópio firmemente durante o transporte. 

Remova-os antes de utilizá-lo. 

 

 

5. Não desmonte o microscópio 

Isto irá danificá-lo. Estas operações poderão ter um efeito negativo no desempenho e expor o usuário a 
um risco de choque elétrico ou ferimentos. Contate o fabricante se houver qualquer problema. 

 

 

 

6. Selecione a tensão de operação correta 

Há indicação da tensão correta de operação na etiqueta do microscópio. Certifique-se de que a tensão 
do seu local está dentro da faixa de operação do instrumento. Tensões de entrada incorreta pode causar 
curto circuito ou incêndio. danificando o microscópio utilize a tensão de entrada: 100-240 V, 50/60 Hz 
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11. Observação sobre o óleo de imersão 

É suficiente uma pequena quantidade de óleo de imersão. O óleo excedente irá aderir à platina ou ao 
condensador diminuindo o desempenho do microscópio. Limpe o óleo excedente na lente utilizando éter 
ou álcool puro de acordo com esta instrução. Preste atenção durante o processo, pois estes materiais são 
inflamáveis.  
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12. 

Símbolo Significado 

 

 

1. Superfície quente, não a toque com as mãos 

 

 

 

2. Leia cuidadosamente as instruções no manual antes de operar o microscópio. A 
operação inadequada causará ferimentos ao operador ou danos ao instrumento 

 

___ 
3. Chave Ligada 

 

○ 
4. Chave desligada 

 

 

13. Opere o microscópio somente em ambientes internos e abaixo da altitude de 2000 m, 
graduação IP52.  
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• Estrutura e nomenclatura 

 

 

 

 
 

 1. Ocular; 11. Parafuso de fixação do cabeçote de 
observação; 

2. Anel de graduação interpupilar; 12. Corpo do microscópio; 

3. Anel de ajuste; 13. Prendedor da lâmina; 

4. Peça rotacional; 14. Movimento da base na direção Y; 

5. Objetivas; 15. Movimento da base na direção X; 

6. Base 16. Botão de ajuste micro; 

7. Parafuso de fixação do condensador 17. Botão de ajuste macro; 

8. Condensador; 18. Diafragma; 

9. Coletor; 19. Tubo trinocular 

10. Cabeçote de observação;  

 

II. Aplicação 

O microscópio biológico MLT-300 é projetado para experimentos clínicos e exames médicos de rotina, bem 
como para fins de ensino e pesquisa em observação biológica, farmacêutica e bacteriológica em 
estabelecimentos médicos e sanitários, laboratórios químicos, institutos de pesquisa, universidades, etc.  
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III. Parâmetros e especificações técnicas 

1). Especificações 

1. Sistema óptico: 

Comprimento do tubo mecânico: 160 mm  

2. Iluminação: 

Iluminação transmitida embutida, lâmpada LED de 3W. Tensão de entrada: 100-240 V, 50/60 Hz 

Nominal 100 V-240 V, 50/60 Hz, 0,8 A 

Fusível 250 V 1 A com retardo. 

3. Ajuste de foco: 

Divisões do ajuste micro da focalização: 0,002 mm 

Escala de controle do botão de ajuste micro: a base se deslocará para cima ou para baixo 0,2 mm por ciclo. Escala de 
controle do botão de ajuste macro: a base se deslocará para cima ou para baixo 36 mm 

4. Base mecânica 

Escala do movimento X: 75 mm, escala do movimento Y: 50 mm 

5. Peça rotacional: 

Peça rotacional quíntupla sustentada por roletes 

6. Condensador 

Abbe AN=1.25 com diafragma 

7. Tubos oculares: 

Distância interpupilar 55-75 mm 

8. Ambiente de trabalho: 

Temperatura: 0-40° 

Umidade: máximo 85%, sem condensação 

1. Parâmetros ópticos 

1, Objetivas: objetivas acromáticas 

Ampliação A.N. Espessura da lâmina (mm) W.D. (mm) Seco/Óleo 

4X 0,1 0,17 26,9 Seco 

10X 0,25 0,17 6,4 Seco 

40X 0,65 0,17 0,6 Seco 

100x 1,25 0,17 0,098 Óleo 

2, Ocular 

WF10X/18 mm 
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Nomenclatura 

1) Ampliação total 

Ampliação total = ampliação da ocular X ampliação da objetiva. 

 

2) Abertura numérica (A.N.) 

O valor da A.N. afetará a resolução e o brilho da imagem, é o parâmetro principal para objetivas. A.N.= n X 
sen A significa o índice refrativo de um meio entre a objetiva e a amostra ou condensador (ar ou óleo de 
imersão) A significa a metade do ângulo de abertura máxima neste eixo. A imagem será mais distinta e 
brilhante quando o valor de A.N. for maior. 

 

3) Resolução 

A resolução pode ser medida pelo valor da distância de um ponto a outro que pode ser distinguido na 
superfície do objeto. Resolução = λ /(2XA.N.). 

λ significa comprimento de onda ( λ= 0,55m). 

 

4) Distância de trabalho 

É  distância entre a superfície do objeto e a primeira superfície do sistema óptico ao obter a imagem mais 
nítida. Deslocamento será menor quando a ampliação para o objeto for maior. 

 

5) Campo de visão da ocular 

O diâmetro máximo medido quando o diafragma está aberto. É 10X/18 significa que a ampliação é 10X, e o 
diâmetro máximo do campo de visão é 18 mm. 

 

6) Campo de visão efetivo 

O campo de visão linear que é observado pela superfície do objeto. É dado pelo cálculo Campo de visão 
efetivo = campo de visão da ocular / ampliação da objetiva. 

 

7) Profundidade de campo 

Profundidade de campo significa a profundidade do espaço no qual há uma imagem nítida na superfície do 
objeto. 

A profundidade de campo será mais longa ao reduzir o diafragma. A profundidade de campo será mais 
curta quando a A.N. for maior. 
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Acessórios fornecidos 

 

Conteúdo Peças 

Corpo do microscópio (incluindo a base, peça rotacional, ajuste macro e micro 
do foco, suporte para o condensador, fonte de alimentação ajustável, lâmpada 
LED e coletor) 

1 conjunto 

Binocular Siedentopf 1 peça 

Condensador (com diafragma) 1 peça 

Objetivas (objetivas acromáticas) 4X, 10X, 40X, 100X 1 conjunto 

Ocular WF10X 2 peças 

Filtro azul 1 peça 

Cabo de energia 1 peça 

Óleo de imersão 1 frasco 

Capa contra poeira 1 peça 

Manual de Instruções – PDF online 1 peça 

Chaves de parafusos 2,5 e 1,5 1 conjunto 

 

 

Acessórios opcionais: 

 

- Certificado 

- Câmera CMOS de 1,3M 
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V. Montagem 

Leia os avisos de segurança antes da montagem e de acordo com as etapas seguintes. 

Ferramentas: chaves de parafusos (2 peças) 

 

 

1. Remova os grampos para transporte. 

- Os grampos fixam a base e o ajuste de focalização firmemente durante o transporte. 

- Movimente os encaixes junto ao coletor e puxe-os para fora. 

- Remova os grampos com as chaves de parafusos. 

2. Base mecânica 

A base mecânica é presa por um grampo na direção do eixo Y. Remova os parafusos e os grampos.. 

_ Ajuste da focalização: 

Abra o coletor. O suporte é fixado por um grampo. Remova os parafusos e os grampos. 
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3. Monte o cabeçote binocular. 

Desaperte o parafuso de fixação nos tubos oculares e insira o cabeçote binocular nos tubos oculares. 
Então, aperte o parafuso. 

4. Monte o filtro azul. 

Retire o filtro da parte inferior do condensador, monte-o no suporte e então mova o suporte para 
dentro do condensador. 

5. Ajuste e substituição 

1) Condensador 

O condensador é montado ao microscópio antes do transporte. Remova e substitua o condensador de 
acordo com os passos seguintes: 

a. Movimente os encaixes do condensador e puxe-o para fora. 

b. Rotacione o botão de elevação do condensador e coloque o suporte em uma posição adequada. 

c. Desaperte o parafuso no lado esquerdo do condensador e      retire-o. Monte o filtro azul no suporte e 
então o mova para baixo do condensador. Posicione a etiqueta no condensador para frente movendo-o 
no suporte. Por último, aperte o parafuso. 

d. Movimente os encaixes e empurre o condensador. 

e. Desaperte o botão de elevação do condensador e coloque-o na posição mais alta. 

f. Rotacione o botão de elevação do condensador e coloque-o cuidadosamente mais baixo. A imagem 
será focalizada no local correto do objeto (centro da trajetória da luz) quando a luz transitar pelo 
condensador. Mova o condensador para cima e para baixo para diminuir a dispersão da imagem. 

 

2. Objetivas 

As objetivas foram montadas no microscópio antes do transporte. Remova a amostra da base coloque-a 
para baixo ao substituir as objetivas. Segure a objetiva com as duas mãos e remova-a. Rotacione a peça 
rotacional para obter a objetiva desejada. A ordem de ampliação dos objetivos se torna maior no sentido 
horário (olhando pela parte superior do microscópio). 
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Clipe de amostra 

O clipe é montado na base antes do transporte. 

Desaperte os dois parafusos com as chaves fornecidas pelo fabricante para remover o clipe. 

 

Oculares 

As oculares 10X são colocadas em uma caixa de espuma antes do transporte. Insira a ocular nos tubos 
oculares e aperte os parafusos de fixação com a chave fornecida. 
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VI. Operação 

1. Iluminação 

Ligue o aparelho a lâmpada acenderá. O brilho poderá ser ajustado rotacionando o botão de ajuste. 

 

2. Distância interpupilar 

Ajuste a binocular para assegurar que os campos de visão na ocular direita e esquerda obtenha uma boa 
visualização. 

 

3. Colocação da amostra 

Coloque a amostra na base e a lamina sobre a mesma. Prenda com o clipe. Podem ser colocadas duas 
lâminas ao mesmo tempo na base. 

 

4. Focalização da objetiva 10X  

Coloque a objetiva 10X no trajeto óptico e focalize girando o botão de ajuste macro e micro. 

Gire o botão da base e de foco. 

Há um botão para ajuste macro em um lado do botão de movimentação da base e do outro lado há tanto o 
botão de ajuste macro como micro. 
 Nunca gire o botão de focalização esquerdo e direito na direção contrária ao mesmo tempo. Nunca utilize 
o botão de ajuste macro quando a base estiver no final do curso de remoção. Do contrário isto irá danificar 
o instrumento. 

 

Operação detalhada 

A amostra poderá ser prensada quando a objetiva de 100X for utilizada. Leia cuidadosamente as instruções 
para evitar causar danos à lamina ou à objetiva. 

1 Coloque a objetiva 10X ou 4X no trajeto óptico. 

2 Mova a base para cima rotacionando o botão de ajuste macro. 

3 Observe através da ocular e gire o botão de ajuste macro lentamente para elevar ou baixar a base até 
obter uma imagem nítida. 

4 Rotacione o botão de ajuste micro para ajustar o foco. Utilize a objetiva 10X ou a objetiva 4X antes da 
objetiva 40X e 100X. Rotacione o botão de ajuste micro para ajustar o foco. 
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5. Anel de ajuste das oculares 

Ajuste o anel das oculares de acordo com a visão do usuário para o olho esquerdo e direito. Esta função 
poderá aproveitar totalmente as vantagens das objetivas. Entretanto isto também pode influenciar na 
focalização. 

 
1 Coloque a objetiva 40X no trajeto óptico e rotacione os botões de ajuste macro e micro para ajustar o 
foco. 

2 Coloque a objetiva 10X (ou 4X) no trajeto óptico. 

3 Observe com o olho esquerdo através da ocular esquerda e ajuste o foco pelo anel de ajuste na ocular 
esquerda. 

4 Repita as etapas acima até que a imagem seja visualizada nitidamente e observada tanto pela ocular 
esquerda quanto pela direita ao mesmo tempo. 

 

6. Ajuste da posição vertical do condensador 

Rotacione o botão de elevação do condensador até que ele alcance a posição superior até alcançar o 
melhor ajuste. Se houver dispersão da imagem no campo de visão, mova o condensador para cima ou para 
baixo até a dispersão da imagem desaparecer. 

 

7. Objetivas 

Gire a peça rotacional para selecionar a objetiva e ajuste o diafragma do campo de visão e 
consequentemente a abertura 

 

8. Diafragma do campo de visão 

Ajuste o diafragma do campo de visão de acordo com a objetiva até que a imagem toque a margem do 
campo de visão, isto poderá eliminar a luz externa e aumentar o contraste da imagem. 

 

Aviso: Quando a objetiva de 100x for utilizada ajuste o diafragma para o seu diâmetro mínimo. 

Centralização do diafragma do campo de visão 

1 Utilize a objetiva de 10X e focalize a imagem. Rotacione o anel de ajuste do diafragma do campo de visão 
e reduza o diâmetro do diafragma. 

Rotacione o botão de elevação do condensador para focalizar a imagem do campo de visão. 
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Rotacione os dois parafusos de centralização do condensador e coloque a imagem no centro do campo de 
visão. 

Verifique a centralização e efetue a abertura do diafragma do campo de visão até que a imagem do 
diafragma toque a margem do campo de visão. Faça a centralização novamente caso a imagem do 
diafragma não tocar a margem do campo de visão. 

Abra o diafragma e torne a sua imagem, um pouco maior que o campo de visão. 

 

9. Ajuste do diafragma de abertura 

Ajuste o diafragma de abertura ajustando o eixo do condensador até que a posição represente a ampliação 
da objetiva. 

1) O brilho e a resolução diminuirão enquanto o contraste e a profundidade da visualização aumentarão 
quando o diâmetro do diafragma de abertura for reduzido. 

2 Ajuste o valor do diafragma de abertura para 70%-80% do valor da A.N. da objetiva. 

3 O diafragma de abertura pode controlar a A.N. do condensador. Não Utilize enquanto estiver ajustando o 
brilho como botão de ajuste. 

4 A A.N. é marcada em cada objetiva. 

Por exemplo, 40X/0.65 significa que a ampliação é 40X e a A.N. é 0.65. 

5 Remova a ocular e observe diretamente através dos tubos oculares. 

A A.N. do condensador poderá dizer ao usuário a posição do eixo de ajuste do diafragma na ampliação 
correspondente. (Ou seja, o valor do diafragma deverá ser 70% e 80% da A.N. da objetiva quando o eixo de 
ajuste do diafragma de abertura encontrar a mesma posição). Caso a objetiva for alterada, mova o eixo 
para a posição com o mesmo valor que está marcado na objetiva, no trajeto óptico, isto dará o contraste 
ideal. 
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10. Observação com óleo de imersão 

Há uma indicação “óleo”, na objetiva utilizada com óleo de imersão. Utilize o óleo de imersão fornecido 
entre a objetiva e a lamina. 

 

1) Operação 

Condensador 

Remova a lâmina traseira e recue o condensador. 

Utilize uma gota de óleo na parte superior do condensador através da abertura longa da base. 

Mova a lâmina para frente e erga o condensador.  

Objetivas 

Rotacione a peça rotacional e posicione a objetiva para fora do trajeto óptico. Coloque uma gota de óleo 
sobre lâmina e então rotacione o condensador lentamente e monte a objetiva. 

 

2) Bolhas de ar no óleo de imersão 

a) Nunca deixe o óleo de imersão tocar em seus olhos.Caso aconteça: Use sabão ou água limpa para lavar 
cuidadosamente os olhos. 

Lave os olhos com água limpa (pelo menos durante 15 minutos) e procure atendimento médico 
imediatamente. 

b) Não exponha o óleo de imersão diretamente ao sol ou à radiação ultravioleta. 

Como as bolhas de ar no óleo de imersão afetarão negativamente a qualidade da imagem, certifique-se de 
que não haja bolhas de ar no óleo de imersão antes de usar. Verifique a existência de bolhas de ar como, 
remova as oculares e abra completamente o diafragma do campo de visão e o diafragma de abertura e 
então observe a pupila de saída que é clara. 

c) Remova as bolhas de ar : 

Gire a peça rotacional lentamente e alterne a objetiva com óleo de imersão uma ou duas vezes. 

Rotacione o botão de elevação do condensador lentamente e desloque-o para cima e para baixo. 
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Aumente a quantidade de óleo de imersão ou troque-o por um novo. 

 

3_Operação com o óleo de imersão 

Utilize a menor quantidade possível de óleo de imersão. O óleo de imersão irá aderir à base ao 
condensador e um efeito negativo no desempenho caso houver grandes quantidades. Limpe o óleo 
excedente na objetiva e no condensador após concluir a observação, caso contrário a imagem será 
afetada. Use éter para limpar o óleo e depois use álcool (etanol ou carbinol) para limpar completamente. 
Repita a limpeza três ou quatro vezes. 

 

4_Atenção 
1) Mantenha o frasco de óleo de imersão vedado e verifique-o periodicamente. 

2) Nunca pressione demasiadamente o frasco, pois isto poderá fazer com que o óleo esguiche para fora do 
frasco. 

3) Limpe o óleo restante na superfície externa do frasco. 

 

11. Ajuste da tensão do botão de focalização macro. 

A tensão do botão de focalização macro é ajustável. Rotacione o anel de controle da tensão do botão de 
focalização macro no sentido horário e a tensão será aumentada. Este anel fica próximo do botão de 
focalização macro. Caso deseje diminuir a tensão, rotacione o anel de ajuste. A base irá descer 
rapidamente se a tensão do anel for diminuída em excesso. 
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VII. Eliminação de problemas 

 

Se forem encontradas dificuldades durante a operação, e nenhum defeito maior do instrumento puder ser 
inicialmente detectado, verifique novamente os sintomas, consultando a tabela fornecida abaixo, antes de 
contatar o representante do departamento de serviços. 

• Óptica 
 

Sintomas Possíveis causas Soluções 

Penumbra nos periféricos, 
ou brilho irregular do 
campo de visão. 

Peça rotacional não está na posição 
de parada (objetiva não centralizada 
no trajeto óptico). 

Rotacione a peça rotacional para a 
posição de parada (coloque a 
objetiva corretamente no trajeto 
óptico). 

A imagem da amostra não está 
centralizada. 

Centralizar 

Sujeira ou poeira na lente 
(condensador, objetiva, ocular ou 
coletor). 

Limpeza 

Sujeira ou poeira no campo 
de visão. 

Sujeira ou poeira na lente 
(condensador, objetiva, ocular ou 
coletor). 

Limpeza 

Sujeira ou poeira na lâmina.  Limpeza 

Posição do condensador muito 
baixa. 

Corrigir a posição 
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Qualidade insatisfatória da 
imagem (resolução baixa, 
pouco contraste). 

Sem lamina na amostra Coloque a lamina 

Lâmina muito grossa ou fina. Utilize uma lamina de espessura 
0,17 mm. 

Lâmina de cabeça para baixo. Vire a lâmina 

Óleo de imersão na objetiva seca 
(especialmente a 40X). 

Limpeza 

Sem óleo de imersão na objetiva de 
imersão. 

Utilize óleo de imersão 

Sujeira ou poeira na lente 
(condensador, objetiva, ocular ou 
coletor). 

Limpeza 

Bolhas de ar no óleo de imersão.  Remova as bolhas de ar 

Foi utilizado óleo de imersão não 
especificado 

Utilize o óleo de imersão 
especificado 

Abertura do condensador e 
diafragma de campo 
excessivamente aberta. 

Feche corretamente 

Sujeira ou poeira na lente de 
entrada. 

Limpeza 

Posição do condensador muito 
baixa. 

Erga para a posição onde a 
imagem do diafragma de campo 
está focalizada. 

O condensador não está no centro 
do campo de visão ou o 
condensador está inclinado. 

Reinstale o condensador e ajuste 
cuidadosamente com os 
parafusos de centralização. 
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Imagem deslocada em um 
lado. 

Peça giratória não está na posição 
de parada. 

Ajuste e centralize a peça 
rotacional. 

Amostra flutuando. Prenda firmemente. 

Imagem deslocando durante 
a focalização 

Amostra subindo da superfície da 
base. 

Estabilize-a 

Peça rotacional não está na posição 
de parada. 

Rotacione-a até a posição de 
parada. 

Imagem amarelada Não esta sendo utilizado o filtro azul. Utilize o filtro azul. 

Brilho insuficiente da 
iluminação. 

Abertura do condensador muito 
pequena. 

Ajuste novamente a abertura. 

Posição do condensador muito 
baixa. 

Corrija o posicionamento 
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1. Mecânicos 
 

Sintomas Causas Contramedidas 

Imagem não focalizável com 
objetivas de alta potência. 

Lâmina de cabeça para baixo. Vire-a. 

Lamina muito grossa. Utilize uma lamina da espessura 
especificada (0,17 mm). 

Objetivas de alta potência 
tocam na lâmina quando 
substituem objetivas de baixa 
potência.  

Lâmina de cabeça para baixo. Vire-a. 

Lamina muito grossa. Utilize uma lamina da espessura 
especificada (0,17 mm). 

Movimento irregular da 
amostra. 

Base mecânica não está presa 
firmemente. 

Prenda-a. 

Imagens no binocular não 
estão integradas.  

A distância interpupilar não está 
ajustada corretamente.  

Ajustar 

Fadiga excessiva dos olhos. 

Ajuste dióptrico incorreto. Ajuste corretamente. 

Brilho ou iluminação inadequado. Ajuste o brilho com o botão de 
controle. 
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1. Elétricos 
 

Sintomas  Possíveis Causas Solução 

A lâmpada não acende 
quando é ligada. 

Falta de energia elétrica.  Verifique a conexão do cabo de 
energia. 

Lâmpada não inserida corretamente. Insira-a corretamente. 

Falha da lâmpada. Substituição 

Falha repentina da lâmpada. 
Foi utilizada lâmpada não 
especificada ou a tensão de entrada 
é muito baixa. 

Contate o Fabricante 

Brilho insuficiente da 
iluminação. 

Foi utilizada lâmpada não 
especificada. 

Substitua pela lâmpada 
especificada. Contate o 
fabricante 

Voltagem muito baixa. Aumente o brilho com o botão de 
controle. 

Brilho da lâmpada piscando 
ou instável.  

Lâmpada prestes a falhar. Substituição. Contate o 
fabricante 

A lâmpada não está inserida 
corretamente no soquete. 

Verifique a conexão correta. 
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VIII. Precauções e manutenção 

 

1. Limpeza das lentes 

A poeira pode ser removida com uma escova ou gaze macia. 

Sujeiras mais persistentes, tais como, impressões digitais, gordura ou óleo podem ser removidos com um 
algodão macio, lenços de papel para lentes ou gaze levemente umedecida com álcool absoluto (etílico ou 
metílico). 
 

Para limpar óleo das objetivas, utilize lenços de papel para lentes, algodão macio ou gaze umedecidos 
levemente com benzina. 

Não utilize benzina para limpar a entrada da lente na parte inferior do tubo ocular ou a superfície do 
prisma dentro do tubo ocular. 

O álcool absoluto e a benzina são inflamáveis. Tenha cuidado ao manuseá-los e ao ligar ou desligar o 
equipamento.. 

 

2. Limpeza das superfícies pintadas ou de plástico. 

Evite utilizar solventes orgânicos (tais com álcool, éter, tíner, etc.) para limpar as superfícies pintadas ou de 
plástico do instrumento. Recomendamos o uso de tecido. 

Sujeira mais persistente pode ser limpa com solução de detergente neutro. 

As superfícies plásticas impressas deverão ser limpas somente com tecido macio umedecido com água. 

 

3. Quando não estiver em operação 

Quando o microscópio não estiver em operação, cubra-o com a capa contra poeira, e guarde-o em um 
local seco não sujeito a mofo. 

 

4. Inspeção periódica 

Para manter o desempenho do microscópio, é recomendada a inspeção periódica. 
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