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1. Instalação e Manutenção
1. Instale a lâmpada magnificente e prenda-a com o parafuso.
2. Utilize tensão alternada de 110V para ligá-la.
3. Movimente a lupa para encontrar um ponto focal adequado
para observar o objeto desejado.
4. Este instrumento pode ser utilizado por leitores, clínicos,
engenheiros, etc...
5. As partes óticas deste instrumento são feitas de material ótico
importado. Utilize um papel de fibra ótica profissional para
limpar o instrumento.
6. Os acessórios óticos incluindo o tubo circular fluorescente de
22W pertencem ao consumidor e não a lista de manutenção.
Ao efetuar substituições utilize sempre partes originais de
fábrica caso sejam danificadas.
7. Caso as partes eletrônicas sejam danificadas, não abra o
instrumento, envie-o imediatamente à fábrica para
manutenção.

2. Lista de Acessórios
Acessórios fornecidos
• Fixador de bancada
• Manual de instruções
Acessórios Opcionais
• Lâmpada Fluorescente mod. LB-100

3. Descrição
- Estrutura Metálica
- Braço Regulável e articulável
- Fixação: Fixador pata bancada tipo morsa
- Iluminação: Lâmpada fluorescente de cor branca protegida por acrílico
- Fator de ampliação: 8x (oito vezes)
- Potência: 22Watts
- Alimentação: 110 Volts
- Diâmetro da lente: 127,3
- Cor do Conjunto: Branca
- Peso: 2,6 Kg
- Medidas: 120 x 800 x 340m
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Termos de Garantia
O instrumento assim como todos os acessórios que o acompanham,
foram
cuidadosamente ajustados e inspecionados individualmente pelo nosso
controle de qualidade, para maior segurança e garantia do seu perfeito
funcionamento.
Este aparelho é garantido contra possíveis defeitos de fabricação ou
danos, que se verificar por uso correto do equipamento, no período de 6
meses a partir da data da compra.
A garantia não abrange fusíveis, pilhas, baterias e acessórios como
pontas de prova, bolsa de transporte, sensores, etc.
Excluem-se de garantia os seguintes casos:
a) Uso incorreto, contrariando as instruções;
b) Violação do aparelho por técnicos não autorizados;
c) Queda e exposição a ambientes inadequados.
Observações:
• Ao enviar o equipamento para assistência técnica e o mesmo possuir
certificado de calibração, deve ser encaminhada uma carta junto com o
equipamento, autorizando a abertura do mesmo pela assistência técnica
da Instrutherm.
• Caso a empresa possua Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma
nota fiscal de simples remessa do equipamento para fins de trânsito.
• No caso de pessoa física ou jurídica possuindo isenção de Inscrição
Estadual, esta deve encaminhar uma carta discriminando sua isenção e
informando que os equipamentos foram encaminhados a fins exclusivos
de manutenção ou emissão de certificado de calibração.
• Ao solicitar qualquer informação técnica sobre este equipamento, tenha
sempre em mãos o n.º da nota fiscal de venda da Instrutherm, código de
barras e n.º de série do equipamento.
• Todas as despesas de frete (dentro ou fora do período de garantia)
e riscos correm por conta do comprador.

O manual pode sofrer alterações sem prévio aviso.
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