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Você adquiriu um produto da House of Zeiss. Antes de utilizar o 
instrumento pela primeira vez, leia este manual para manter a 
qualidade elevada do instrumento e garantir um serviço confiável 
com ele por um longo tempo. 
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O conhecimento deste manual é necessário para a operação do instrumento. Portanto, se 
familiarize com os conteúdos deste manual e preste uma atenção especial às dicas com relação à 
operação segura do instrumento. 
 
As especificações estão sujeitas à alteração; o manual não é coberto por um serviço de 
atualização. 
 
© A menos que expressamente autorizado, o envio e cópia deste documento, assim como a 

utilização e comunicação de seu conteúdo não são permitidos. As violações envolverão uma 
obrigação para pagar uma indenização. 

 
Todos os direitos reservados no evento de concessão de patentes ou registro de um modelo de 
utilidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emitido por: Carl Zeiss MicroImaging GmbH 
 
 Caixa Postal 4041, 37030 Göttingen, Alemanha 
 Fone: +49 (0) 551 5060 660 
 Fax: +49 (0) 551 5060 464 
 E-mail: micro@zeiss.de 
 
 www.zeiss.de 
 
 
 
 
 
 
Número deste Manual de Operação: M60-2-0041 e 
Data de emissão: Versão 4; 30/03/2008 
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1 INTRODUÇÃO 
 
1.1 Geral 
 
Os estereomicroscópios SteREO Discovery foram projetados, produzidos e testados em 
conformidade com as regulamentações de segurança do padrão DIN EN 61010-1 (IEC 61010-1) e 
IEC 61010-2-101 para medição elétrica, controle e instrumentos laboratoriais. 
 
Os instrumentos atendem aos requerimentos da Diretiva Europeia IvDD 98/79/EC (Diretiva dos 

Agentes de Diagnóstico In vitro) e portam a marca . 
 
Este manual de operação inclui as informações e alertas que devem ser observados pelo usuário. 
 
Os símbolos de alerta e informações a seguir são utilizados neste manual: 
 

 
OBSERVAÇÃO 
Este símbolo se refere a um conselho que você deve observar sob todas as 
circunstâncias. 

  

 

CUIDADO 
Este símbolo indica um possível risco ao instrumento ou sistema. 

  

 

CUIDADO 
Este símbolo indica um possível risco ao usuário do instrumento. 

  

 

CUIDADO 
Desconecte o instrumento da linha de energia antes de abri-lo! 

  

 

CUIDADO 
Risco de esmagamento! 

  

 

CUIDADO 
Emissão de radiação UV! 
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1.2 Observações sobre a segurança do instrumento 
 

 

Os estereomicroscópios SteREO Discovery, incluindo acessórios originais, não devem 
ser utilizados para aplicações além das descritas neste manual. O fabricante não pode 
presumir nenhuma responsabilidade para outras aplicações, incluindo as dos módulos 
individuais ou componentes unitários. Isto também se aplica a qualquer serviço ou 
conserto que não seja conduzido por funcionários do serviço autorizado. Em caso de não 
conformidade, todas as reivindicações de garantia devem ser perdidas. 
O instrumento e os equipamentos operados em combinação com ele somente podem ser 
modificados e consertados por técnicos do serviço empregados ou autorizados pela Carl 
Zeiss. O fabricante não é responsável pela avaria causada por pessoas não autorizadas 
adulterando o instrumento; a referida falsificação também irá perder quaisquer direitos à 
reivindicação sob garantia. 

 
 

 
 

 

Os instrumentos somente podem ser operados por funcionários treinados que devem 
estar cientes dos possíveis perigos envolvidos na microscopia e a aplicação particular 
relacionada. O estereomicroscópio é um instrumento de precisão elevada, que pode ser 
prejudicado em seu desempenho ou até mesmo destruído quando manuseado de forma 
inadequada. 

 
 

 

O cabo de energia deve ser inserido em uma tomada com um contato de aterramento 
(terra). A capacidade protetora não deve ser tornada ineficaz utilizando um cabo de 
extensão sem um fio terra. 

 
 

 

Caso seja determinado que medidas de proteção não são mais eficazes, o instrumento 
deve ser desligado e garantido contra uma operação inadvertida. Entre em contato com 
uma agência de serviço da Zeiss ou com o Serviço de Microscopia da Carl Zeiss para ter 
o instrumento consertado. 

 
 

 
 

 

Antes de ligar o instrumento, verifique se ele é adequado para a tensão de linha 
disponível. 
Sempre desconecte o instrumento da tomada antes de abri-lo e troque os fusíveis. 
Somente use fusíveis apropriados para a corrente nominal conforme especificado nos 
Dados técnicos. O uso de fusíveis temporários e curto circuito dos suportes do fusível 
não são permitidos. 

 
 

 
 

 

Nos suportes com acionamento de foco motorizado, há o risco de esmagamento da 
mão ao abaixar o corpo do microscópio. 
- Antes de ligar o aparelho, verifique se o joystick sobre o SYCOP está na posição zero e 
não deslocado. 
- Não busque com suas mãos nessa área de operação ou sob o acionamento de foco 
motorizado. 
- Você pode parar o movimento automático do acionamento, pressionando o botão 
STOP no acionamento de foco (Fig. 4/15) ou movendo o joystick sobre o SYCOP para 
cima ou para baixo, girando a roda serrilhada sobre o HIP ou pressionando as teclas de 
Memória 1/2. 
- Para prevenir que a objetiva colida com a unidade de estágio ou amostra, certifique-se 
em ajustar a chave de limite inferior do acionamento de foco motorizado (consulte Seção 
3.11). 
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Lâmpadas de descarga de gás, por exemplo, HBO 100, emitem radiação ultravioleta, 
que pode causar queimaduras nos olhos e pele. Portanto, nunca olhe diretamente para a 
luz dessas lâmpadas e evite a incidência direta e desprotegida de sua luz em sua pele. 
Ao utilizar o microscópio, sempre use os aparelhos de proteção que pertencem ao 
instrumento (por exemplo, filtros de atenuação especial ou a proteção contra 
fluorescência). Quando estiverem quentes, as lâmpadas de descarga de gás estão sob 
pressão interna elevada. Portanto, troque-as somente que tiverem resfriado e certifique-
se em utilizar luvas de proteção e uma proteção para a face. 

 
 

 

Evite encostar no suporte da lâmpada quente. Sempre puxe o cabo de energia antes de 
trocar as lâmpadas e deixe o instrumento esfriar por 15 minutos. 

 
 

 

Ao trabalhar com luz de excitação UV, a superfície do objeto é exposta à radiação 
ultravioleta. Certifique-se em evitar uma exposição direta da pele. Tome as precauções 
apropriadas para manipulações no plano do objeto (por exemplo, uso de estágio de 
deslizamento, luvas e pomada de proteção contra UV, etc.). 

 
 

 

Ao utilizar excitação por fluorescência, há um risco de ser ofuscado. Evite estritamente o 
ofuscamento de seus olhos, particularmente por luz de excitação UV invisível. Instale o 
protetor contra ofuscamento e observe a superfície da amostra somente por meio do 
protetor contra ofuscamento! 
Feche o obturador quando a excitação não for necessária. 

 
 

 
 

 

Os instrumentos não são equipados com nenhum aparelho para proteção especial contra 
substâncias corrosivas, potencialmente infecciosas, tóxicas e radioativas ou outras 
substâncias que podem ser perigosas à saúde. Certifique-se em observar todas as 
regulamentações legais ao manusear as referidas substâncias, particularmente as 
regulamentações contra prevenção de acidente nacionais relevantes. 

 
 

 

Não opere os equipamentos fornecidos em atmosferas potencialmente explosivas, na 
presença de anestésicos voláteis ou solventes inflamáveis, como álcool, benzina ou 
produtos químicas similares. 

 
 

 

Não ligue o instrumento, a menos que todas as conexões de cabo tenham sido 
estabelecidas; desligue-o antes de desconectar quaisquer cabos. 

 
 

 

O sistema de iluminação por LED é um aparelho a laser Classe 1. Evite olhar 
diretamente para a luz de LED. Balance o protetor contra ofuscamento para evitar 
ofuscamento nas aplicações de luz transmitida. 

 
 

 

Caso você utilize uma fonte de luz fria externa (energia elevada) para o SteREO 
Discovery, nunca olhe diretamente para a saída da guia de luz da fonte de luz fria, para 
evitar o risco de ser ofuscado e ficar cego. 
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Troque as lâmpadas da fonte de luz fria de acordo com as instruções de operação do 
fabricante. A não observância das instruções relevantes pode levar a queimaduras e 
explosão ao trocar a lâmpada. 

 
 

 

Nunca olhe para um raio de luz - independente de ser com ou sem instrumentos óticos, 
e não observe simplesmente a amostra. Em caso de não observância, seus olhos 
podem ser lesionados! 

 
 

 

Tome as medidas de proteção apropriadas caso a amostra libere gases nocivos, poeira e 
vapores, irradiação secundária ou substâncias explosivas, como resultado de radiação 
UV! 

 
 

 

Poeira e sujeira podem prejudicar o desempenho do instrumento. Portanto, o instrumento 
deve ser protegido o máximo possível das referidas influências e coberto com a capa 
contra poeira quando não estiver sendo utilizado. Sempre verifique se o instrumento está 
desligado antes de cobri-lo. Evite grandes variações de temperatura, exposição direta à 
luz do sol e vibrações. 

 
 

 

Palhetas de ventilação obstruídas ou cobertas pode levar ao desenvolvimento de um 
aquecimento que irá danificar o instrumento e, em casos extremos, causar um incêndio. 
Sempre mantenha as palhetas de ventilação limpas e certifique-se que nenhum objeto 
entre no instrumento por meio das palhetas de ventilação. Configure todas as unidades 
elétricas e componentes pelo menos 15 cm de distância de objetos inflamáveis e 
paredes. 

 
 

 
Para o transporte do aparelho em distâncias maiores, ele deve ser desmontado e 
embalado em sua embalagem original. Para o transporte de distância curta, observe a 
Seção 3.12. 

 
 

 

Os microscópios com defeito não devem ser descartados com o lixo doméstico, mas sim 
em conformidade com os requerimentos legais relevantes (vide Seção 5.5). 
As amostras também devem ser descartadas adequadamente em conformidade com os 
requerimentos legais válidos e instruções de trabalho internas. 
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Fig. 1 Rótulos de alerta e informações no instrumento 
 
 

 
 
Fig. 2 Rótulo de alerta no iluminador vertical PentaFluar S 
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1.3 Observações sobre garantia 
 
O fabricante garante que o instrumento está livre de defeito material ou de fabricação quando 
entregue. Possíveis defeitos devem ser notificados a nós imediatamente e alguns passos devem 
ser tomados para minimizar o dano. Se notificado o referido defeito, o fabricante é obrigado a 
retificar a seu critério, seja consertando o instrumento ou entregando uma substituição intacta. 
Nenhuma garantia é fornecida para defeitos causados por desgaste natural (peças desgastadas 
em particular) e uso inadequado. 
 
O fabricante do instrumento não deve ser responsável por nenhuma avaria causada por operação 
com falha, negligência ou qualquer outra adulteração com o instrumento, particularmente a 
remoção ou substituição dos componentes do instrumento, ou o uso de acessórios de outros 
fabricantes. Qualquer referida ação deve levar à perda de todas as reivindicações da garantia. 
 
Com exceção do serviço especificado neste manual, nenhuma manutenção ou conserto do 
instrumento pode ser realizada. Consertos somente podem ser conduzidos pela equipe de serviço 
da Carl Zeiss ou pessoas expressamente autorizadas pela Carl Zeiss. Em caso de qualquer mau 
funcionamento do aparelho, entre em contato com a agência de serviço responsável da Carl Zeiss. 
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1.4 Uso geral dos estereomicroscópios 
 
Os estereomicroscópios SteREO Discovery são microscópios projetados para observação 3D de 
pequenos objetos em ampliação simultânea. 
 
Os equipamentos básicos dos estereomicroscópios apresentam ampliações totais relativamente 
baixas (aproximadamente 5x a 60x), campos amplos de objeto (de até aproximadamente 30 mm) 
e distâncias maiores de trabalho (aproximadamente 80 mm) entre o objeto e a ótica frontal do 
microscópio. 
 
Preparo especial das amostras não é necessário para os estereomicroscópios, o que os torna 
adequados para a observação, preparo, classificação, manipulação e documentação das 
amostras das mais diversas naturezas e composição. 
 
Os estereomicroscópios SteREO Discovery são projetados de acordo com o princípio do 
telescópio com ambas as vias óticas utilizando uma objetiva principal comum (CMO = Objetiva 
Principal Comum). 
 
A designação “V8“ significa uma ampliação da ótica de zoom variável por um fator de 8 e cobrindo 
uma variação de ampliação de 1,0x a 8,0x. A ampliação é alterada manualmente por meio de um 
botão giratório. 
 
A designação “V12“ significa uma ampliação da ótica de zoom variável por um fator de 12,5x e 
cobrindo uma variação de ampliação de 0,8x a 10x. A ampliação é alterada motorizada por meio 
do Painel de Interface Humano (HIP) ou o Painel de Controle do Sistema (SYCOP). 
 
Da mesma forma, o fator da ótica de zoom do SteREO Discovery.V20 é 20x, um atributo 
incomparável em todo o mundo. A variação da ampliação variável se estende de 7,5x a 15x. 
Também neste caso, a mudança da ampliação é motorizada e efetuada por meio do painel de 
controle HIP ou SYCOP. 
 
O alterador de ampliação pancrática garante um contraste elevado, imagens focadas em toda a 
variação de zoom. Após o ajuste básico do estereomicroscópio, a imagem permanece exatamente 
no foco. 
 
Os sistemas óticos acopláveis (objetivas, lentes e adaptadores de câmera) permitem a ampliação 
total a ser variada adicionalmente conforme requerido. 
 
Fontes de luz fria progressiva, um sistema de iluminação por LED inovador e lâmpadas de 
descarga de gás fornecem a seguinte escolha de técnicas: 
 
Luz transmitida: Luz refletida: 
- Campo brilhante - Campo brilhante 
- Campo escuro - Campo escuro 
- Iluminação oblíqua - Iluminação oblíqua 
 - Excitação por fluorescência 
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Dentro da família de produto dos estereomicroscópios da Carl Zeiss, os estereomicroscópios 
SteREO Discovery se classificam conforme segue: 
 
Design Greenough Estereomicroscópio Stemi DV4 
 Estereomicroscópio Stemi DV 4 SPOT 
 Estereomicroscópio Stemi 2000 
 Estereomicroscópio Stemi 2000 C 
 Estereomicroscópio Stemi 2000 CS 
 
Design de telescópio Estereomicroscópio SteREO Discovery.V8 
 Estereomicroscópio SteREO Discovery.V12 
 Estereomicroscópio SteREO Discovery.V20 
 Estereomicroscópio por Fluorescência SteREO Lumar.V12 
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2 DESCRIÇÃO 
 
2.1 Uso pretendido 
 
Designação do fabricante: Estereomicroscópio SteREO Discovery.V8 
 Estereomicroscópio SteREO Discovery.V12 
 Estereomicroscópio SteREO Discovery.V20 
 
Os Estereomicroscópios SteREO Discovery são universalmente aplicáveis aos 
estereomicroscópios de tipo telescópio que apresentam uma qualidade de imagem ótica elevada e 
design modular com interfaces de mecânica que atendem aos padrões internacionais. Além da 
observação estereoscópica visual, ele fornece diversas opções de documentação por imagem 
fotomicrográfica e vídeo em conexão com a porta da câmera opcionalmente encaixada. 
 
O requerimento básico para a utilização dos aparelhos SteREO Discovery conforme pretendido é 
que o ambiente relevante e as condições de operação são atendidos (vide Seção 2.5, Dados 
técnicos). 
 
Os microscópios SteREO Discovery são destinados para uma observação ampliada, 
tridimensional de pequenos objetos. Eles foram projetados para serem utilizados em laboratórios 
biomédicos e institutos material-científico, assim como na pesquisa industrial, desenvolvimento, 
garantia da qualidade e fabricação. 
 
 
As principais aplicações do instrumento incluem: 
 
Biologia e medicina -Biologia de desenvolvimento 
 - Microbiologia 
 - Anatomia 
 
Engenharia de materiais e ciências - Teste de materiais 
 - Indústria de semicondutor 
 - Engenharia de fibra de Vidro 
 
Diversos - Medicina forense 
 - Restauração 
 - Educação 
 
O estereomicroscópio é projetado para aplicações em biologia e medicina para o exame de 
sangue e/ou amostras teciduais retiradas do corpo humano. As aplicações no campo de medicina 
diagnóstica são expressamente descartadas, exceto para o campo da pesquisa medical. 
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Os estereomicroscópios SteREO Discovery, incluindo acessórios originais, não devem 
ser utilizados para aplicações além das descritas neste manual. O fabricante não pode 
assumir nenhuma responsabilidade para outras aplicações, incluindo as dos módulos 
individuais ou componentes unitários. Isto também se aplica a qualquer serviço ou 
conserto que não seja conduzido por funcionários do serviço autorizado. 
Em caso de não conformidade, todas as reivindicações de garantia devem ser perdidas. 

 
 

 

Os instrumentos somente podem ser operados por funcionários treinados que devem 
estar cientes dos possíveis perigos envolvidos com a microscopia e a aplicação particular 
relacionada. 

 
 

 

O estereomicroscópio é um instrumento de precisão elevada, que pode ser danificado 
em seu desempenho ou mesmo destruído quando manuseado de forma inadequada. Ele 
somente pode ser utilizado em conformidade com as condições ambiente especificadas 
em salas fechadas, livres de poeira, que estejam livres de vapores gordurosos e outros 
vapores químicos (vide Seção 2.5). 
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2.2 Descrição do instrumento 
 

 
As configurações do microscópio mostradas aqui podem diferir das configurações de seu 
microscópio! 

 
 
2.2.1 Estereomicroscópio SteREO Discovery.V8 
 

 
 
1 Tubo binocular S 35° para a acomodação das lentes 
2 Fototubo intermediário S, esquerdo 100/100 
3 Corpo do microscópio SteREO Discovery.V8 
4 Placa de suporte 450, Perfil S, com placa de inserção 
5 Placa B/W à prova de arranhão, d=120 mm, para amostras de suporte 
6 Iluminador ECO do anel de corte 
7 Botão de controle para mudança de ampliação (zoom) 
8 Fonte de luz fria Zeiss CL 1500 ECO 
9 Controle de foco fino 
10 Controle de foco grosso 
11 Montagem em S com d=76 mm suporte para corpo do microscópio e objetiva 
12 Acionamento grosso / fino com coluna de Perfil em S 

 
Fig. 3 Controle principal e elementos funcionais no SteREO Discovery.V8 
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2.2.2 Estereomicroscópio SteREO Discovery.V12/V20 
 

 
 
1 Tubo binocular para segurar lentes e uma câmera por meio do adaptador 
2 Corpo do microscópio SteREO Discovery.V12/V20 
3 Protetor contra ofuscamento, do tipo giratório; fornece microscopia livre de ofuscamento na luz transmitida 
4 Equipamentos de luz transmitida em combinação com a fonte de luz fria 
5 Suporte (120 mm de diâmetro) para amostras de suporte ou estágios de montagem por meio de 84 mm/120 mm do 

adaptador de estágio 
6 Suporte para placa de vidro opala dos equipamentos de luz transmitida (84 mm de diâmetro) 
7 Protetor para o nariz da objetiva, codificado, para suporte de até três objetivas e o corpo do microscópio; permite uma 

posição estéreo ou vertical das objetivas e a conexão da guia dos iluminadores sem luz do anel de corte de movimento 
acoplado; 
De forma alternativa (sem figura): montagem em S (diâmetro: 76 mm) para manter o corpo do microscópio equipado 
com uma objetiva 
8 Sistema com luz incidente oblíqua com guia de luz flexível e acoplamento de foco (de forma alternativa, diversas guias 

de luz para luz refletida estão disponíveis) 
9 Controle de intensidade da luz para microscopia de luz transmitida 
10 Painel de Controle do Sistema SYCOP 
11 Pedal para controle de zoom ou de foco 
12 Módulo eletrônico EMS-2 (parte de SYCOP); fornece conexão de diversas unidades funcionais 
13 Fonte de luz fria KL 2500 LCD para luz refletida; controlável por meio do EMS-2/SYCOP; para instalação e operação, 

vide o manual separado 
14 Fonte de luz fria KL 2500 LCD para luz transmitida, para fornecer os equipamentos de luz transmitida S (Fig. 4/4) 

com luz; controlável por meio de EMS-2/SYCOP; para instalação e operação, vide o manual separado 
15 Acionamento de foco motorizado na coluna com o botão STOP para um desligamento rápido do acionamento do 

foco 
Unidades de controle de forma alternativa ou adicionalmente em EMS-2/SYCOP: 
16 Unidade de controle de foco HIP (Painel de Interface Humana); unidade de energia de plug-in para operação sem 

EMS-2/SYCOP incluída no escopo do fornecimento 
17 Unidade de controle de zoom HIP (Painel de Interface Humana); unidade de energia de plug-in para operação sem 

EMS-2/SYCOP incluída no escopo do fornecimento 
18 Controle Giratório Manual MaRC, para operação sensível do foco do motor utilizando a roda e operando o foco do 

motor e zoom do motor utilizando os botões de pressão; pode ser montado ao invés do aparelho HIP ao corpo do 
microscópio, foco do motor ou base superior da mesa para MaRC 
19 Base superior da mesa para MaRC 

 
Fig. 4 Controle e elementos funcionais sobre SteREO Discovery.V12/V20 

 
A visão geral do sistema é exibida nas páginas a seguir. 
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2.3 Visão geral do sistema 

 
 

Fig. 5 Visão geral do sistema (página 1) 

Adaptador de 
estágio 84/120. 

417095-9050-000 

Fonte de alimentação 100...240 V, 
50...60 Hz para VisiLED 

417095-9010-000 
Controlador MC 750 
para VisiLED 

417095-9000-000 
Controlador Múltiplo 
MC 1500 para VisiLED 

417095-9020-000 (sem fig.) 
Pedal para MC 1500 

435515-9901-000 

Estágio ACT de contraste 
de transiluminação 
VisiLED, d=120 mm 

417095-9400-000 
Transiluminação BF 
VisiLED, d=84 mm 

455140-0111-000 (sem fig.) 
Diafragma de estágio d=84/40 mm 
455140-0110-000 

Diafragma de estágio d=84/25 mm 

475290-9901-000 
Placa plástica P/B, 
d=84 mm 

475265-0001-000 

Placa de vidro 
transparente, d=84 mm 

435461-9001-000 

Estrutura de montagem 
116x116 / 84 mm 

435460-0000-000 
Estágio mecânico 
100x100 S, d=120 mm 

453545-0000-000 (sem fig.) 
Estrutura de montagem universal 
para placas Petri e lâminas 
433411-0000-000 (sem fig.) 
Suporte da amostra A 

432025-9902-000  
(sem fig.) 
Estágio mecânico 75x50 mot. 
padrão; CAN 

432909-0000-000  
(sem fig.) 

Conversor CAN - USB 
com fonte de alimentação 
de plug-in 

432311-9901-000 (sem fig.) 
Estrutura de montagem universal 
para placas Petri e lâminas 
432302-0000-000 (sem fig.) 
Suporte da amostra, luz refletida, 
para estágio mecânico 75x50 
 
 
432024-9903-000 

Estágio mecânico 75x50 mot; CAN 
 

Placa de plástico 
P&B, d=120 mm. 
 435498-0000-000 

Transportador do 
estágio S, 85 mm de 
altura, d=120 mm 

432904-9901-000 

Acionamento Coaxial 
Eletrônico; CAN 

Estrutura de 
montagem 
160x116 por 
escolha 

432901-9902-000 (sem fig.) 
Controlador de estágio XY 
PIEZO USB 
432903-9902-000 (sem fig.) 

Joystick XY USB 

455140-0111-000 (sem fig.) 

Diafragma de estágio d=84/40 mm 
455140-0110-000 

Diafragma de estágio d=84/25 mm 

475265-0001-000 
Placa de vidro 
transparente, d=84 mm 

432022-0000-000 (sem fig.) 
Estágio de varredura 130x85; PIEZO 

435499-9901-000 
Adaptador S para 
estágio piezo 130x85, 
d=120 mm 

455122-0000-000 
Estágio de deslizamento 

Adaptador 
de estágio 
84/120 

435461-9001-000 (sem fig.) 

Estrutura de montagem 
116x116 / 84 mm 

435461-0000-000 
Estágio de deslizamento 
110x110, d=120 mm 

Placa de vidro 
transparente, d=120 mm. 
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Fig. 6 Visão geral do sistema (página 2) 

435430-9901-000 
Base de suporte 450 para o Perfil S com 
- Adaptador de estágio 84/120 
- Placa de inserção 
- Placa de plástico B&P, d=120 mm 

434303-0000-000 

Conjunto de Proteção contra Poeira M 

Estação de Trabalho 
de PC com o 
software AxioVision 

435600-9902-000 
Painel de Controle do Sistema 
SYCOP com EMS-2, 100...240 
V, 50...60 Hz, 230 VA 

435602-0000-000 

Pedal em S 

435400-0000-000 

Acionamento áspero / 
fino com coluna em 
Perfil S 

435401-9901-000 

Motor de foco com a 
coluna em Perfil S 

435604-9010-000 

Base da parte superior 
de mesa para MARC 

435604-0000-000 
Controle Giratório Manual MARC 

435601-0000-000 
Painel de Interface Humana HIP 
com unidade de energia de plug-in 
100...240 V, 50...60 Hz 
 
ou/e 
Painel de Controle do Sistema 
SYCOP com EMS-2 
 
e 
Controle Giratório Manual MARC 

Placa de inserção 

435531-0000-000 
Polarizador S, d=84 mm 

435501-0002-000 (sem fig.) 
Placa de vidro transparente, 
d=120 mm 
417095-9400-000 

Transiluminação BF VisiLED, 
d=84 mm 

para fonte de 
luz fria 

417095-9010-000 (sem fig.) 
Controlador MC 750 para VisiLED 
 
 
417095-9050-000 (sem fig.) 

Fonte de alimentação 100...240 V, 
50...60 Hz para VisiLED 

435501-0000-000 
Equipamento de luz transmitida S com 
- Placa de vidro transparente, d=120 mm 
- Placa de vidro opaca, d=84 mm 
- Diafragma de inserção 52/84 
- Cobertura anti-brilho de luz transmitida 
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Fig. 7 Visão geral do sistema (página 3) 

455029-9901-000 
Sistema de lentes frontais 
Vario 0,3x - 0,5x 

435000-0000-000 
Corpo do microscópio 
SteREO Discovery.V8 

435001-0000-000 
Corpo do microscópio 
SteREO Discovery.V12 

435601-0000-000 
Painel de Interface Humana 
HIP com unidade de energia 
de plug-in 100...240 V, 
50...60 Hz 
 
ou/e 
Painel de Controle do 
Sistema SYCOP com EMS-2 
e 
Controle Giratório Manual 
MARC 

435003-0000-000 

Corpo do 
microscópio SteREO 
Discovery.V20 

para  
a fonte de luz fria 

435402-0000-000 

Montagem em S com suporte de 
76 mm de diâmetro 

455094-0000-000 
Montagem Stemi com acionamento 
para coluna 32 
ou: 
455094-9801-000 (sem fig.) 

Montagem Stemi com acionamento 
áspero / fino para coluna 32 

417075-9004-000 
Guia de luz flexível, 2 
divisões 4,5/1000 mm 

435112-0000-000 
Epi-iluminação coaxial em S 

435302-0000-000 
Protetor para o nariz da 
objetiva em S/doc, 3x, 
6x cód. 
 
para equipamento com 
máx. 3 objetivas 
parfocalizadas 
marcadas com * ou ** 

435112-9010-000 
Lambda/4 Cap S, d=66 mm 

435301-0000-000 
Deslizador da objetiva 
S/doc 

435250-0000-000 

Plano da Objetiva Apo S 3,5x 
mono FWD 16 mm 

417063-9901-000 
Guia de luz 
flexível, 1 divisão, 
8/1000 mm 

ou: 

417072-0000-000 

Guia de luz flexível 2x 5,6/1000 mm 

435250-0000-000 
** Plano da 
Objetiva Apo S 
3,5x mono FWD 
16 mm 

435304-0000-000 
Anéis intermediários para 
a objetiva mono em S 

435511-0000-000 
Haste condutora 
de luz 13 mm 

435512-0000-000 

Haste condutora de 
luz 51 mm 

535506-0000-000 
Iluminador do anel de fenda d=66 
mm sem guia de luz 
 
435307-0000-000 (sem fig.) 
Anel de espaçamento M62, d=66x16 
mm para Achromat S com M62x0,75 

435306-9000-000 
Anéis para protetor 
de nariz 6x cod. + 
mono-objetiva 

435226-0000-000 
* Plano Apo da 
Objetiva em S 1,5x 
FWD 30 mm 

435228-9901-000 
** Objetiva 
Achromat S 1,5x 
FWD 28 mm 

435220-0000-000 
** Objetiva 
Achromat S 1,25x 
FWD 50 mm 

435203-0000-000 
* Plano Apo da 
Objetiva em S 1,0x 
FWD 60 mm 

435200-0000-000 

* Plano da Objetiva 
em S 1,0x FWD 81 
mm 

435217-9901-000 
** Objetiva 
Achromat S 1,0x 
FWD 63 mm 

435202-0000-000 
* Plano Apo da 
Objetiva em S 0,63x 
FWD 81 mm 

435216-9901-000 

* Objetiva Achromat S 
0,63x FWD 107 mm 

435224-0000-000 

Plano Apo da Objetiva 
em S 2,3x FWD 10 mm 
 
Luz do anel VisiLED S 
80-25 BF não utilizável 

435530-0000-000 

Analisador em S, 
giratório, d=66 mm 

435298-9901-
000 (sem fig.) 

Objeto do teste 
de resolução 
3000 

435215-9901-000 
Objetiva Achromat S 
0,5x FWD 134 mm 
 
 
435214-9901-000 

Objetiva Achromat S 
0,3x FWD 236 mm 

435246-9001-000 (sem fig.) 
Anel de suporte d=66 mm para 
lentes vario 0,3x - 0,5x 
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Fig. 8 Visão geral do sistema (página 4) 

000000-0496-214 
Controle remoto do obturador para HXP 120 

474066-9901-000 
Micrômetro de linha 
cruzada 10:100, 
d=26 mm 

455044-9901-000 
Lente W-PL 10x/23 Br. foc. 

444801-0000-000 

Visor da lente 

435100-0000-000 
Ergofototubo binocular S 5-45º 

455046-9901-000 
Lente W 25x/10 foc. 
 
444801-0000-000 

Visor da lente 
435114-0000-000 
Tubo binocular S 35º 

435104-0000-000 

Tubo binocular S 20º 
435107-0000-000 
Fototubo binocular S 20º 

434011-0000-000 
Micrômetro 
10:100, d=21 mm 

444054-0000-000 
Lente PL16x/16 Br. foc 

435102-0000-000 
Tubo intermediário 
S, fixo 40 mm 435108-9901-000 

Fototubo intermediário 
S, esquerdo 100/100 

dois tubos intermediários 
permitidos 

435111-0000-000 
Desenho do tubo 
intermediário S, permutável 

435109-0000-000 
Fototubo intermediário 
com 2 portas 50:50 

435118-0000-000 
Fototubo 
intermediário S 
mot, direito 
100/100 

435117-0000-000 
Tubo intermediário Y S, 
permutável 

incluindo 
adaptador ao foco 
motorizado 

435116-0000-000 
Equipamentos de co-observação 
para SteREO Discovery 

000000-0482-730 
(sem fig.) 
Lâmpada HXP 

120, sobressalente 

000000-0482-760 
Guia de luz HXP 120 
com enchimento 
líquido, 2 m 

435115-0000-000 

Iluminador vertical PentaFluar S/X-
Cite 
- Proteção Anti-brilho FL S, M8 
- Anel de grampeamento 2x M8 
- Transportador do iluminador S, 
M8-M8 

432605-9901-000 (sem fig.) 
Controle da Lâmpada de intensidade 
variável FluoArc para HBO 100 
432905-0000-000 (sem fig.) 
Painel de controle com tela em LCD 
 
ou: 
432604-9901-000 (sem fig.) 

Unidade da fonte de alimentação para 
HBO 100, 90...250 V, 50...60 Hz, 265 
VA 
380301-9350-000 (sem fig.) 

Lâmpada de mercúrio com super-
pressão HBO 103 W/2 
423011-9901-000 (sem fig.) 

Iluminador HBO 100, auto-ajuste com 
montagem de lâmpada e coletor 
 
ou 
423010-0000-000 (sem fig.) 

Iluminador HBO 100 com montagem de 
lâmpada e coletor 

423013-0000-000 

Iluminador HXP 120 

435113-0000-000 

Iluminador vertical PentaFluar 
S/HBO 
- Proteção Anti-brilho FL S, M8 
- Anel de grampeamento 2x M8 
- Transportador do iluminador S, 
M8-M8 máximo 5 cubos de 

filtro de inserção 
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Fig. 9 Visão geral do sistema (página 5) 

417095-9500-000 
Conjunto para fixação 
simultânea de VisiLED BF+DF 

Câmera digital compacta Câmera com montagem em C 
Câmera com baioneta em SLR 

426104-0000-000 
Adaptador da Câmera T2-C 1” 
1.0x 
426105-0000-000 (sem fig.) 

Adaptador da Câmera T2-C 1” 
1.0x, ajustável 
VisiLED BF+DF 
 
456108-0000-000 (sem fig.) 
Adaptador de Vídeo 
60 C 1/3” 0,4x 
426112-0000-000 (sem fig.) 

Adaptador de Câmera 
60N-C 2/3” 0,5x 
426113-0000-000 (sem fig.) 
Adaptador de Câmera 
60N-C 2/3” 0,63x 
426114-0000-000 

Adaptador de Câmera 
60N-C 1” 1,0x 
 

Adaptador T2 para a 
Câmera SLR 
por exemplo, 
416013-0000-000 

426125-0000-000 
Adaptador de Câmera 
Digital de Ponta 44 
M52x0,75 Variável 

426126-0000-000 
Adaptador de Câmera 
Digital Universal d30 
M37/52x0,75 

426115-0000-000 (sem fig.) 
Adaptador de Câmera 
T2-T2 DSLR 1,6x 
426116-0000-000 
Adaptador de Câmera 
T2-T2 SLR 2,5x 

426101-0000-000 

Adaptador 60N 
para câmera do microscópio, 
d=30 mm 

426102-0000-000 
Adaptador 60N-44 

426103-0000-000 
Adaptador 60N-T2 1,0x 

Adaptador de Câmera 
para interface 44 

417095-9050-000 

Fonte de alimentação 
100...240 V, 50...60 Hz para 
VisiLED 

417095-9020-000 (sem fig.) 
Pedal para MC 1500 

417095-9000-000 
Controlador Múltiplo MC 1500 
para VisiLED (para um máx. 
de 2 luzes VisiLED) 

426102-0000-000 
Adaptador 60N - 44 

426141-0000-000 

Adaptador Duplo 
60N - 2x 60N 1,0x 

Adaptador de Câmera para 
interface 60, por exemplo, 
456108-0000-000 
60 C 1/3” 0,4x 

426142-0000-000 (sem fig.) 
Adaptador Duplo para P&C; T2 - 2x 60N 

426103-0000-000 
Adaptador 60N - T2 1,0x 

417095-9225-000 
Luz do anel VisiLED S 
80-55 BF, d=66 mm 

417095-9510-000 
Suporte d=66 mm 
para VisiLED DF 

417095-9300-000 
Luz do anel VisiLED S 40-
10 DF, d=66 mm 

417095-9255-000 
Luz do anel VisiLED S 80-25 
BF, d=66 mm 

417095-9550-000 
(sem fig.) 
Conjunto do filtro 
de polarização S 
VisiLED 
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Fig. 10 Visão geral do sistema (página 6) 

417090-9002-000 
Acoplamento para foco 
para 000000-1063-292 

435444-0000-000 

Anel de grampeamento 
2x M8 para a coluna 32 

435440-0000-000 
Haste de 
espaçamento S 

435443-0000-000 
Braço articulado em 
S, M8-M8 

435442-0000-000 
Grampo S à guia 
de luz 

435441-0000-000 

Transportador do 
iluminador S, M8-M8 

417069-9001-000 (sem fig.) 
Guia de luz flexível, 1 divisão, 
5/2000 mm 
417063-9901-000 
Guia de luz flexível, 1 divisão, 
8/1000 mm 
 
 
417072-0000-000 

Guia de luz flexível 2x 
5,6/1000 mm 
 
 
435540-9002-000 
Guia de luz flexível ECO, 2x 
4,5/1000 mm 
 
 
 
435540-9001 

Guia de luz flexível ECO, 
4,5/800 mm 
 
 
435540-9004 

Guia de luz com pescoço de 
ganso ECO, 2x 4,5/800 mm 
 
 
455145-0000-000 

Guia de luz com acoplamento 
de foco 
 
 
000000-1063-307 

Luz de linha S, l=50 mm 
 
 
 
435508-0000-000 

Luz de face difusa M8 com 
guia de luz 
 
 
000000-1063-292 

Guia de luz flexível, 1 divisão, 
15/1000 mm a KL 2500 LCD 
 
 
 
417075-9011-000 
Iluminador de anel para 
campo escuro de luz incidente 
 
 
 
 
435507-0000-000 
Difusor S, telescópico, d=66 
mm 
 
 
435540-9006-000 (sem fig.) 

Iluminador do anel de ranhura 
ECO 9/2000 mm 
435540-9005-000 

Iluminador do anel de ranhura 
ECO d=66 mm, 9/1000 mm 
 
 
 
417090-9001-000 

Iluminador do anel de ranhura, 
d=66 mm a KL 2500 LCD 

417065-0000-000 
Filtro de polarização 

417089-0000-000 
Acoplamento do foco para 
diâmetro ativo 8 mm 

417059-9901-000 
Acoplamento de foco 
sem filtros 

417060-9901-000 
Acoplamento do foco 
e conjunto do filtro 

435540-0000-000 
Fonte de luz fria ZEISS CL 
1500 ECO 
417053-0000-000 (sem fig) 
Lâmpada de halogênio 15 V 
150 W 

000000-1063-181 

KL 1500 LCD (230 V) 
Fonte de luz fria 
000000-1063-182 (sem fig.) 
KL 1500 LCD (115 V) 
Fonte de luz fria 
417053-0000-000 (sem fig.) 

Lâmpada de halogênio 15 V 150 W 

000000-1063-306. 
Filtro de conversão S. 

000000-1063-317 
Filtro de conversão, 
d=28 mm 

 

000000-1063-183 

KL 2500 LCD (230 V) 
Fonte de luz fria 
000000-1063-184 (sem fig.) 
KL 2500 LCD (115 V) 
Fonte de luz fria 
000000-0300-271 (sem fig.) 

Lâmpada de halogênio 24 V 250 W 

435448-0000-000 
Anel de 
espaçamento S, 
d=66x57 mm 
435449-0000-000 
(sem fig.) 
Anel de 
espaçamento S, 
d=66x40 mm 

417075-9009-000 
Conjunto do filtro de polarização 
S, d=66 mm 
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Fig. 11 Visão geral do sistema (página 7) 

435412-0000-000 
Base de suporte SDA 
350x350x50 mm 

475269-0000-000 
Iluminação de luz 
transmitida de campo 
brilhante / campo escuro 

para a fonte de luz fria 

417068-0000-000 
Iluminador de anel 
de ranhura, d=58 mm como peça 

sobressalente: 
475288-0000-000 
Placa aderentemente 
revestida, d=84 mm 

455123-0000-000 
Estágio de bola e 
encaixe 

435540-9001 
Guia de luz flexível 
ECO, 4,5/800 mm 

000000-1112-419 
Acessório de 
transiluminação d=84 mm 

473371-9902-000 
Grampos de estágio 
 
 
 
475265-0001-000 
Placa de vidro transparente 
 
475291-0000-000 

Placa de vidro triturado, 
d=84 mm 
 
000000-1055-602 

Placa de vidro opaco d=84 
mm com diafragma 40 mm 

455172-0000-000 

Placa Lambda no 
deslizador 

455122-0000-000 

Estágio de deslizamento 

435531-0000-000 
Polarizador S, d=84 mm 

413455-0000-000 
Guia da amostra 28x75 mm 
 
 
 
 
 
 
como peça sobressalente: 
473378-0000-000 
Placa de vidro d=72 mm para 
estágios da amostra 
 
 
 
 
455120-9901-000 

Estágio Pol Giratório para 
estereomicroscópios 
 
 
 
 
 
 
455174-0000-000 
Polarizador S 

455094-9801-000 (sem fig.) 

Montagem Stemi com 
acionamento áspero / fino para 
coluna 32 
ou: 
455094-0000-000 
Montagem Stemi com 
acionamento para coluna 32 

455149-0000-000 
Adaptador para 
iluminador embutido 

455187-0000-000 (sem fig.) 
Suporte da guia de luz d=15 para 
montagens Stemi 

417085-9002-000 
Suporte para guia de 
luz para montagens 
Stemi 

459306-0000-000 
Capa contra poeira G 

435411-0000-000 

Lança dupla DAS 200-530 mm 
- coluna SDA 40/610 mm 
- anel de parada vertical 
- lança dupla com cabeçote de inclinação 
/ giratório 
- cabeçote de suporte 32/200 mm 413458-0000-000 

Estágio com transportador 32 

413458-9001-000 
Suporte da amostra com estrutura 
de montagem e placa de vidro 
(estruturas de suporte adicionais 
disponíveis sob pedido) 

para fonte de luz fria 

455137-0000-000 

Acessório de transiluminação 
com placa d=140 mm 

000000-1003-877 
Unidade de luz 
transmitida em S para 
KL 1500 LCD 

455104-0000-000 

Suporte em S com coluna 
de 260 mm 

455107-0000-000 
Suporte em N com 350 mm de coluna 
e base 370x440 mm 
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2.4 Interfaces mecânicas sobre o SteREO Discovery 
 

 
Legenda: 
Lentes 10x foc. 
Adaptador para câmera para imagem plana 
 
Fig. 12 Interfaces mecânicas sobre o SteREO Discovery 
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2.5 Dados técnicos 
 
Dimensões de SteREO Discovery.V8 
 

 
 
Peso de SteREO Discovery.V8 
Corpo do microscópio ..............................................................................................................1,4 kg 
Tubo binocular S 35° ...............................................................................................................1,1 kg 
Acionamento grosso / fino com Coluna de perfil em S .............................................................9,3 kg 
Placa de suporte, Perfil S .........................................................................................................9,1 kg 
Peso total .............................................................................................................................. ≥ 25 kg 



Carl Zeiss SteREO Discovery 
 

 

 

29 435001-7844-001 M60-2-0041 e 03/2009 

Dimensões do SteREO Discovery.V12/V20 
 

 
 
Peso do SteREO Discovery.V12/V20 
Corpo do microscópio V12 .......................................................................................................2,0 kg 
Corpo do microscópio V20 .......................................................................................................2,0 kg 
Fototubo ergo binocular ...........................................................................................................2,0 kg 
Sistema de foco motorizado com Coluna em perfil “S” .............................................................9,5 kg 
Base do suporte, Perfil S .........................................................................................................9,1 kg 
Peso total .............................................................................................................................. ≥ 30 kg 
 
 
Condições ambiente para SteREO Discovery 
 
Armazenagem (na embalagem) 
Temperatura ambiente permitida ................................................................................. +10 a +40 °C 
Umidade relativa permitida ............................................. máx. 75 % em +35 °C (sem condensação) 
 
Transporte (na embalagem) 
Temperatura ambiente permitida .................................................................................. -40 a +70 °C 
 
Operação 
Temperatura ambiente permitida ................................................................................. +10 a +40 °C 
Umidade relativa permitida .............................................................................................. máx. 75 % 
Pressão atmosférica ......................................................................................... 800 hPa a 1060 hPa 
Grau de poluição............................................................................................................................. 2 
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Dados operacionais 
 
1.) Módulo Eletrônico EMS-2 como parte do SYCOP 
Classe de proteção elétrica .............................................................................................................. I 
Tipo de proteção ....................................................................................................................... IP 20 
Segurança elétrica .......................................... em conformidade com EN 61010-1 (IEC 1010-1) sob 

consideração de CSA e UL diretivas 
Categoria de sobretensão ............................................................................................................... II 
Supressão da interferência de rádio................................ em conformidade com EN 55011 classe B 
Imunidade contra ruído .................................................................. em conformidade com EN 61326 
Tensão de linha (entrada ampla) ........................................................................ 100 a 240 V ±10 % 
Frequência de linha ......................................................................................................... 50 a 60 Hz 
Consumo de energia .............................................................................................................. 230 VA 
Fusíveis ............................................................................................. 2x T 2,5 A/E, 250 V, 5x20 mm 
Tensão de saída ....................................................................... 24 V DC, estabilizado, 4,5 A, 108 W 
 
2.) Unidade de energia de plug-in como parte do HIP 
Classe de proteção elétrica ............................................................................................................. II 
Tipo de proteção ....................................................................................................................... IP 40 
Tensão de linha (entrada ampla) ........................................................................ 100 a 240 V ±10 % 
Frequência de linha ......................................................................................................... 50 a 60 Hz 
Consumo de energia ............................................................................................................. 700 mA 
Tensão de saída ....................................................................... 24 V DC; estabilizado; 1,25 A; 30 W 
 
Acionamento do foco 
Percurso .............................................................................................................................. 340 mm 
Altura máxima da amostra (incluindo os equipamentos do estágio e objetiva parfocalizada) ao 
utilizar 
Protetor para o nariz da objetiva .......................................................................................... 200 mm 
Suporte com a montagem de 76 mm, inferior ...................................................................... 205 mm 
Suporte com montagem de 76 mm, superior ....................................................................... 300 mm 
Redução da altura máxima da amostra pelos equipamentos de luz transmitida .................... 55 mm 
Percurso por revolução do acionamento manual do foco 
Acionamento grosso do foco ............................................................................................... 27,9 mm 
Acionamento fino do foco ...................................................................................................... 2,2 mm 
Tamanho do passo do acionamento de foco motorizado ..................................................... 0,35 μm 
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Dados óticos do SteREO Discovery.V8 
 

Objetiva…  
… com lente 

WPL 10x/23 Br. foc 
 

… com lente 
PL 16x/16 Br. foc 

 
… com lente 
W 25x/10 foc 

 Fator 
FWD 

1) 

em mm  Ampliação 
Campo de 

objeto em mm 
 Ampliação 

Campo de 
objeto em mm 

 Ampliação 
Campo de 

objeto em mm 

PlanApo S* 0,63x 81  6,3x … 50,4x 36,5 … 4,6  10,1x … 80,6x 25,4 … 3,2  15,8x … 126x 15,9 … 2,0 

PlanApo S* 1,0x 60  10x … 80x 23,0 … 2,9  16x … 128x 16,0 … 2,0  25x … 200x 10,0 … 1,3 

PlanApo S* 1,5x 30  15x … 120x 15,3 … 1,9  24x … 192x 10,7 … 1,3  37,5x … 300x 6,7 … 0,8 

PlanApo S 2,3x 10  23x … 184x 10,0 … 1,3  37x … 294x 7,0 … 0,9  57,5x … 460x 4,3 … 0,6 

PlanApo S ** 
 *** 

3,5x 
mono 

16 
 

35x … 280x 6,6 … 0,8  56x … 448x 4,1 … 0,51  87,5x … 700x 2,6 … 0,33 

Plan S* 1,0x 81  10x … 80x 23,0 … 2,9  16x … 128x 16,0 … 2,0  25x … 200x 10,0 … 1,3 

Achromat S 0,3x 236  3x … 24x 76,7 … 9,6  4,8x … 38,4x 53,3 … 6,7  7,5x … 60x 33,3 … 4,2 

Achromat S 0,5x 134  5x … 40x 46,0 … 5,8  8x … 64x 32,0 … 4,0  12,5x … 100x 20,0 … 2,5 

Achromat S* 0,63x 107  6,3x … 50,4x 36,5 … 4,6  10,1x … 80,6x 25,4 … 3,2  15,8x … 126x 15,9 … 2,0 

Achromat S** 1,0x 63  10x … 80x 23,0 … 2,9  16x … 128x 16,0 … 2,0  25x … 200x 10,0 … 1,3 

Achromat S** 1,25x 50  12,5x … 100x 18,4 … 2,3  20x … 160x 12,8 … 1,6  31,3x … 250x 8,0 … 1,0 

Achromat S** 1,5x 28  15x … 120x 15,3 … 1,9  24x … 192x 10,7 … 1,3  37,5x … 300x 6,7 … 0,8 
1)

 FWD - Distância de Serviço Livre 
* para protetor para o nariz da objetiva S/doc, 3x, 6x cod. objetivas parfocalizadas com distância parfocal 137 mm 
** para protetor para o nariz da objetiva S/doc, 3x, 6x cod. objetivas parfocalizadas com distância parfocal 93 mm 
*** A mono objetiva PlanApo S 3,5x pode ser utilizada exclusivamente no deslizador da objetiva S/doc ou no protetor 
para o nariz da objetiva S/doc, 3x, 6x cod. para imagem de um canal. Observação estereoscópica não é possível. 

 
Dados óticos do SteREO Discovery.V12 
(para energia de resolução e profundidade de foco, vide display HIP ou SYCOP) 
 

Objetiva…  
… com lente 

WPL 10x/23 Br. foc 
 

… com lente 
PL 16x/16 Br. foc 

 
… com lente 
W 25x/10 foc 

 Fator 
FWD 

1) 

em mm  Ampliação 
Campo de 

objeto em mm 
 Ampliação 

Campo de 
objeto em mm 

 Ampliação 
Campo de 

objeto em mm 

PlanApo S* 0,63x 81  5,0x … 63x 46 … 3,7  8,1x … 101x 32 … 2,5  12,6x … 158x 20 … 1,6 

PlanApo S* 1,0x 60  8,0x … 100x 29 … 2,3  12,8x … 160x 20 … 1,6  20x … 250x 12,5 … 1,0 

PlanApo S* 1,5x 30  12,0x … 150x 19 … 1,5  19,2x … 240x 13,3 … 1,1  30x … 375x 8,3 … 0,7 

PlanApo S 2,3x 10  18,4x … 230x 12 … 1,0  29,4x … 368x 8,7 … 0,7  46x … 575x 5,4 … 0,4 

PlanApo S ** 
 *** 

3,5x 
mono 

16 
 

35x … 280x 6,6 … 0,8  56x … 448x 4,1 … 0,51  87,5x … 700x 2,6 … 0,33 

Plan S* 1,0x 81  8,0x … 100x 29 … 2,3  12,8x … 160x 20 … 1,6  20x … 250x 12,5 … 1,0 

Achromat S 0,3x 236  2,4x … 30x 96 … 7,7  3,8x … 48x 66,7 … 5,3  6,0x … 75x 41,7 … 3,3 

Achromat S 0,5x 134  4,0x … 50x 58 … 4,6  6,4x … 80x 40,0 … 3,2  10x … 125x 25,0 … 2,0 

Achromat S* 0,63x 107  5,0x … 63x 46 … 3,7  8,1x … 101x 32 … 2,5  12,6x … 158x 20 … 1,6 

Achromat S** 1,0x 63  8,0x … 100x 29 … 2,3  12,8x … 160x 20 … 1,6  20x … 250x 12,5 … 1,0 

Achromat S** 1,25x 50  10x … 120x 124 … 1,8  16x … 200x 16 … 1,3  25x … 313x 10 … 0,8 

Achromat S** 1,5x 28  12,0x … 150x 19 … 1,5  19,2x … 240x 13,3 … 1,2  30x … 375x 8,3 … 0,7 
1)

 FWD - Distância de Serviço Livre 
* para protetor para o nariz da objetiva S/doc, 3x, 6x cod. objetivas parfocalizadas com distância parfocal 137 mm 
** para protetor para o nariz da objetiva S/doc, 3x, 6x cod. objetivas parfocalizadas com distância parfocal 93 mm 
*** A mono objetiva PlanApo S 3,5x pode ser utilizada exclusivamente no deslizador da objetiva S/doc ou no protetor 
para o nariz da objetiva S/doc, 3x, 6x cod. para imagem de um canal. Observação estereoscópica não é possível. 
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Dados óticos do SteREO Discovery.V20 
(para energia de resolução e profundidade de foco, vide display HIP ou SYCOP) 
 

Objetiva…  
… com lente 

WPL 10x/23 Br. foc 
 

… com lente 
PL 16x/16 Br. foc 

 
… com lente 

W 25x/10 foc**** 

 Fator 
FWD 

1) 

em mm  Ampliação 
Campo de 

objeto em mm 
 Ampliação 

Campo de 
objeto em mm 

 Ampliação 
Campo de 

objeto em mm 

PlanApo S* 0,63x 81  4,7x … 94,5x 48,7 … 2,4  7,6x … 151x 33,9 … 1,7  11,8x … 236x 21,1 … 1,1 

PlanApo S* 1,0x 60  7,5x … 150x 30,7 … 1,5  12x … 240x 21,3 … 1,1  18,8x … 375x 13,3 … 0,7 

PlanApo S* 1,5x 30  11,3x … 225x 20,4 … 1,0  18x … 360x 14,2 … 0,7  28,1x … 563x 8,9 … 0,4 

PlanApo S 2,3x 10  17,3x … 345x 13,3 … 0,7  27,6x … 552x 9,3 … 0,5  43,1x … 863x 5,8 … 0,3 

PlanApo S ** 
 *** 

3,5x 
mono 

16 
 

26,3x … 525x 8,8 … 0,4  42x … 840x 5,5 … 0,27  
65,6x … 
1312,5x 

3,5 … 0,18 

Plan S* 1,0x 81  7,5x … 150x 30,7 … 1,5  12x … 240x 21,3 … 1,1  18,8x … 375x 13,3 … 0,7 

Achromat S 0,3x 236  2,3x … 45x 102 … 5,1  3,6x … 72x 71,1 … 3,6  5,6x … 113x 44,4 … 2,2 

Achromat S 0,5x 134  3,8x … 75x 61,3 … 3,1  6x … 120x 42,7 … 2,1  9,4x … 188x 26,7 … 1,3 

Achromat S* 0,63x 107  4,7x … 94,5x 48,7 … 2,4  7,6x … 151x 33,9 … 1,7  11,8x … 236x 21,1 … 1,1 

Achromat S** 1,0x 63  7,5x … 150x 30,7 … 1,5  12x … 240x 21,3 … 1,1  18,8x … 375x 13,3 … 0,7 

Achromat S** 1,25x 50  9,4x … 188x 24,6 … 1,2  15x … 192x 17,0 … 0,9  23,5x … 469x 10,6 … 0,6 

Achromat S** 1,5x 28  11,3x … 225x 20,4 … 1,0  18x … 360x 14,2 … 0,7  28,1x … 563x 8,9 … 0,4 
1)

 FWD - Distância de Serviço Livre 
* para protetor para o nariz da objetiva S/doc, 3x, 6x cod. objetivas parfocalizadas com distância parfocal 137 mm 
** para protetor para o nariz da objetiva S/doc, 3x, 6x cod. objetivas parfocalizadas com distância parfocal 93 mm 
*** A mono objetiva PlanApo S 3,5x pode ser utilizada exclusivamente no deslizador da objetiva S/doc ou no protetor 
para o nariz da objetiva S/doc, 3x, 6x cod. para imagem de um canal. Observação estereoscópica não é possível. 
**** Quando a lente W25/10x foc for utilizada, uma vai claramente além da variação de ampliação útil. Um contraste de 
imagem reduzido devido a uma ampliação vazia pode resultar. 

 
 
Dados óticos do conversor S 1,5x mono 
 
Cada objetivo Stereo Discovery pode ser combinada com o conversor S 1,5x mono. O conversor é 
parafusado entre o corpo do microscópio e a objetiva. Ele efetua um aumento na ampliação e 
resolução pelo fator de 1,5x, com relação à única objetiva, e uma diminuição na profundidade do 
foco pelo fator de 2,25x. A distância de trabalho da objetiva stereo permanece inalterada, a 
distância parfocal, no entanto, aumenta em 51 mm. 
 
A correção da objetiva não muda da mesma forma, ou seja, a combinação de uma objetiva 
apocromática com o conversor é apocromaticamente corrigida e a combinação de uma objetiva 
acromática com o conversor é acromaticamente corrigida. 
 
Exemplo: 
Combinar a objetiva PlanApo S 1,0x - Distância de Serviço Livre 60 mm e distância parfocal 137 
mm - com o conversor S 1,5 mono irá render uma ampliação total da objetiva de 1,5x, a Distância 
de Serviço Livre de 60 mm e uma distância parfocal de 188 mm com correção apocromática. A 
resolução irá aumentar em 1,5x. 
 
A combinação das objetivas stereo e do conversor somente é possível no deslizador da objetiva 
S/doc ou no protetor para o nariz da objetiva S/doc, 3x, 6x cod. na posição mono para observação 
de canal único. 
Para observações binoculares, recomendamos a combinação com o tubo intermediário Y S, 
permutável. 
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Objetiva…  
… com lente 

WPL 10x/23 Br. foc 
 

… com lente 
PL 16x/16 Br. foc 

 
… com lente 

W 25x/10 foc**** 

 Fator 
Conver-

sor  Ampliação 
Campo de 

objeto em mm 
 Ampliação 

Campo de 
objeto em mm 

 Ampliação 
Campo de 

objeto em mm 

PlanApo S* 0,63x 1,5x  9,5x … 75,6x 24,3 … 3,0  15,1x … 121x 16,9 … 2,1  23,6x … 189x 10,6 … 1,3 

PlanApo S* 1,0x 1,5x  15x … 120x 15,3 … 1,9  24x … 192x 10,7 … 1,3  37,5x … 300x 6,7 … 0,8 

PlanApo S* 1,5x 1,5x  22,5x … 180x 10,2 … 1,3  36x … 288x 7,1 … 0,9  56,3x … 450x 4,4 … 0,6 

PlanApo S 2,3x 1,5x  34,5x … 276x 6,7 … 0,8  55,2x … 441,6x 4,6 … 0,6  86,3x … 690x 2,9 … 0,4 

PlanApo S ** 
 *** 

3,5x 
mono 

1,5x 
 

52,5x … 420x 4,4 … 0,5  84x … 672x 3,0 … 0,4  
131,3x … 

1050x 
1,9 … 0,24 

Plan S* 1,0x 1,5x  9,5x … 75,6x 15,3 … 1,9  24x … 192x 10,7 … 1,3  37,5x … 300x 6,7 … 0,7 

Achromat S 0,3x 1,5x  4,5x … 36x 51,1 … 6,4  7,2x … 57,6x 35,5 … 4,4  11,3x … 90x 22,2 … 2,8 

Achromat S 0,5x 1,5x  7,5x … 60x 30,7 … 3,8  12x … 96x 21,3 … 2,7  18,8x … 150x 13,3 … 1,7 

Achromat S* 0,63x 1,5x  9,5x … 75,6x 24,3 … 3,0  15,1x … 121x 16,9 … 2,1  23,6x … 189x 10,6 … 1,3 

Achromat S** 1,0x 1,5x  15x … 120x 15,3 … 1,9  24x … 192x 10,7 … 1,3  37,5x … 300x 6,7 … 0,8 

Achromat S** 1,25x 1,5x  18,8x … 150x 12,3 … 1,5  30x … 240x 8,5 … 1,1  46,9x … 375x 5,3 ... 0,7 

Achromat S** 1,5x 1,5x  22,5x ... 180x 10,2 ... 1,3  36x ... 288x 7,1 ... 0,9  56,3x ... 450x 4,4 ... 0,6 
1)

 FWD - Distância de Serviço Livre 
* para protetor para o nariz da objetiva S/doc, 3x, 6x cod. objetivas parfocalizadas com distância parfocal 137 mm 
** para protetor para o nariz da objetiva S/doc, 3x, 6x cod. objetivas parfocalizadas com distância parfocal 93 mm 
*** A mono objetiva PlanApo S 3,5x pode ser utilizada exclusivamente no deslizador da objetiva S/doc ou no protetor 
para o nariz da objetiva S/doc, 3x, 6x cod. para imagem de um canal. Observação estereoscópica não é possível. 
**** Quando a lente W25/10x foc for utilizada, uma vai claramente além da variação de ampliação útil. Um contraste de 
imagem reduzido devido a uma ampliação vazia pode resultar. 

 
 

Dados óticos do sistema de lentes frontais Vario 0,3x - 0,5x 
 

Sistema de lentes frontais Vario 0,3x - 0,5x para Fator FWD 
1)

 in mm 

Achromat S 0,5x 0,04x - 0,14x 1500 - 300 

Achromat S 0,63x 0,14x - 0,26x 404 - 141 
1)

 FWD - Distância de Serviço Livre 
 
 

Sistema de 
lentes frontais 
Vario 0,3x - 0,5x 
para 

Fator 
SteREO Discovery.V8 

com lente WPL 10x/23 Br. 
foc 

SteREO Discovery.V12 
com lente WPL 10x/23 Br. 

foc 

SteREO Discovery.V20 
com lente WPL 10x/23 Br. 

foc 

  Ampliação 
Campo de 

objeto em mm 
Ampliação 

Campo de 
objeto em mm 

Ampliação 
Campo de 

objeto em mm 

Achromat S 0,5x 0,14x 1,4x - 11,0x 167 - 21 1,1x - 13,8x 208 - 17 1,0x - 20,6x 223 - 11 

 0,04x 0,4x - 3,2x 575 - 72 0,32x - 4,0x 719 - 58 0,3x - 6,0x 767 - 38 

Achromat S 0,63x 0,26x 2,7x - 21,8x 84 - 11 2,1x - 26,5x 108 - 8,7 2,0x - 40x 115 - 5,8 

 0,14x 1,4x - 10,8x 170 - 21 1,1x - 13,5x 213 - 17 1,0x - 20,3x 227 - 11 
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3 INICIALIZAÇÃO 
 
3.1 Instalação 
 
Por causa da complexidade dos equipamentos, e para garantir o funcionamento perfeito, o serviço 
Carl Zeiss irá instalar e inicializar o instrumento pela primeira vez. 
Os serviços em particular incluem o seguinte: 
- Instalação e ajuste de todos os componentes 
- Estabelecimento das conexões de cabo e conexão dos cabos de fornecimento 
- Instalação do firmware (configurado por fábrica) e configuração 
- Introdução à operação do instrumento 
 
 

 
Antes da instalação e inicialização, certifique-se em ler as Observações sobre a 
segurança do instrumento cuidadosamente (consulte Seção 1.2). 

 
 

 

A coluna é fornecida com o acionamento do foco instalado. Não levante ou carregue a 
coluna no acionamento do foco! 

 
 

 

Não transporte o sistema de suporte instalado, ereto em grandes distâncias. Evite 
choques pesados ao acionamento do foco, pois isto pode danificar a prateleira da coluna. 
Para isto, vide Seção 3.12. 

 
 

 
Após ter instalado e conectado o instrumento, você deve ajustar as paradas da 
extremidade mecânica para o percurso do acionamento de foco motorizado (vide Seção 
3.11). 

 
 

 
Forneça um espaço suficiente para a configuração das unidades adicionadas (a área de 
bancada necessária é de aproximadamente L x P: 800 x 800 mm). 

 
 
O SteREO Discovery, incluindo ferramentas necessárias e acessórios opcionais, é fornecido 
embalado para padrões comerciais em diversas embalagens. 
 
 Remova todas as unidades da embalagem e verifique se todas as peças especificadas na nota 

de embarque estão presentes. 
 Remova quaisquer travas de transporte (fitas adesivas ou itens similares). 
 Mantenha a embalagem original para quaisquer períodos estendidos de não uso ou devolva ao 

fabricante ou descarte-a em conformidade com as regulamentações relevantes. 
 Alguns componentes são fornecidos em embalagem especial, por exemplo, a objetiva Plan Apo 

S. Você é fortemente aconselhado a utilizar a embalagem especial para armazenamento 
desses componentes em períodos prolongados de não uso ou para seu transporte. 
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3.1.1 Instalação dos componentes do suporte 
 

 
A configuração do microscópio exibida aqui pode diferir da configuração de seu 
microscópio! 

 
 

 

Para evitar qualquer avaria ao acionamento de foco motorizado (Fig. 13/A), abaixe 
somente na parte posterior da coluna (Fig. 13/a) utilizando blocos de suporte 
suficientemente elevados (Fig. 13/c) (não coloque na prateleira lateral). A unidade de 
foco (Fig. 13/b) do acionamento do foco não deve ser utilizada como suporte. Não 
levante ou transporte o acionamento do foco segurando-o pela unidade de foco (Fig. 
13/b)! Evite choques pesados ao acionamento do foco. 

 

 
 
Fig. 13 Configurando o suporte 


 Acople a coluna dos acionamentos de foco motorizado (Fig. 13/3) na superfície de montagem 

direita da base do suporte (Fig. 13/7) ou a coluna do acionamento manual do foco (Fig. 13/1) 
na superfície de montagem esquerda e deixe os dois parafusos de localização clicarem no 
local. 

 Parafuse na coluna bem firme, parafusando quatro parafusos Allen (SW 8) por meio da base do 
suporte (Fig. 13/7). 

 Configure a base do suporte (Fig. 13/7) parafusando a coluna. 
 

 
Consulte a Seção 3.1.2 caso pretenda utilizar os equipamentos de luz transmitida S 
opcionais. 

 

 Prossiga para a Seção 3.1.3 caso pretenda utilizar um estágio. 
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 Coloque o transportador (Fig. 13/4) ou protetor para o nariz da objetiva (Fig. 13/5) no 
acionamento do foco, deixando os dois parafusos de localização clicarem no local e mantendo 
preso na respectiva unidade, até que o primeiro parafuso tenha sido apertado. 

 

 
Monte o transportador (Fig. 13/4) girado em 180° caso deseje examinar amostras 
maiores. 

 
 Parafuse todos os quatro parafusos Allen (SW 5). Use a perna maior da chave Allen (Fig. 13/6) 

para parafusar os parafusos e a perna menor para apertá-los à mão. 
 Insira a placa plástica 120 mm B/W (Fig. 13/8); pressione em sua beira traseira para removê-la 

novamente. 
 
Ajustando o percurso do acionamento de foco motorizado 
Vide Seção 3.11, página 61. 
 
Ajustando o torque do acionamento manual do foco 
Reajustar o torque do acionamento manual dos focos se torna necessário, caso o acionamento se 
mova por si próprio (por exemplo, por causa de uma carga adicional no corpo do microscópio ou o 
protetor para o nariz da objetiva). Neste caso, o torque do acionamento do foco deve ser 
aumentado. O torque foi ajustado corretamente caso o acionamento não se mova mais por si 
próprio. Com cargas adicionais de 10 kg ou mais no transportador ou o protetor para o nariz, é 
aconselhável utilizar o acionamento de foco motorizado. 
Caso o movimento do acionamento estiver muito rígido, o torque também pode ser reduzido para 
aprimorar a movimentação do acionamento. 
 Insira a chave de fenda de cabeça redonda fornecida com SW 3 mm (Fig. 13/2) em um dos 

suportes que são radialmente dispostos no anel ajustado por torque. 
 Para aumentar o torque (força de frenagem), segure o botão de foco grosso firme com sua mão 

e gire o anel ajustado por torque no sentido horário. Para reduzir o torque do acionamento do 
foco, gire o anel ajustado por torque no sentido anti-horário. 

 
 
Trabalho de conversão 
 Caso o anel adaptador (Fig. 14/4) não seja montado (por exemplo, após a remoção do 

equipamento de luz transmitida S), use três parafusos Allen (SW 3) para apertá-lo à base do 
suporte (Fig. 14/5); depois, coloque a placa de inserção (Fig. 14/3) na base. 

 
 Aperte a placa de inserção (Fig. 14/3) sem o adaptador de estágio ao anel adaptador (Fig. 14/4) 

por meio de três parafusos Allen curtos (Fig. 14/2). 
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3.1.2 Instalação dos equipamentos opcionais de luz transmitida S 
 
 Remova a placa de inserção (Fig. 14/3). Para este fim, afrouxe os três parafusos Allen curtos 

(Fig. 14/2), levante a placa de inserção (utilizando o cabo oco na beira direita da base do 
suporte (Fig. 14/5)) e, segurando-a com ambas as mãos, remova-a com segurança. 

 Afrouxe os três parafusos Allen (SW 3) do anel adaptador (Fig. 14/4) com a chave de fenda de 
cabeça redonda e remova o anel adaptador. 

 Coloque os equipamentos de luz transmitida S (Fig. 14/6) lateralmente correto na base do 
suporte. Verifique se os dois pinos de plástico grandes finos na parte inferior dos equipamentos 
de luz transmitida S se encaixam com os respectivos orifícios da base do suporte. 

 Use a chave de fenda de cabeça redonda (Fig. 14/9) para parafusar os quatro parafusos Allen 
embutidos (SW 3) à mão nos equipamentos de luz transmitida S. 

 Coloque a placa de inserção (Fig. 14/3) nos equipamentos de luz transmitida S (Fig. 14/6). 
 Insira a placa de vidro opala Ø 84 mm (Fig. 14/8) para evitar que os parafusos e outras partes 

pequenas se percam durante outro serviço de instalação. 
 Utilizando os três parafusos Allen curtos (Fig. 14/2), aperte a placa de inserção (Fig. 14/3) (sem 

estágio - adaptador) aos equipamentos de luz transmitida S. 
 

 Consulte a Seção 3.1.3 caso pretenda utilizar um estágio. 

 
 Substitua a placa de vidro opala Ø 84 mm (Fig. 14/8) pela inserção 52/84 (Fig. 14/7). 
 Insira a placa de vidro 120 mm (Fig. 14/1); para removê-la novamente, pressione sua beira 

traseira. 
 

 
 
Fig. 14 Instalação dos equipamentos de luz transmitida S 
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3.1.3 Montagem da placa de inserção ferromagnética opcional 450 e da placa de inserção 
ferromagnética aquecida 450 
 
Caso esteja trabalhando com manipuladores com pés magnéticos (por exemplo, conjunto de 
manipulador YOU-1, suporte magnético GJ-1 ou suporte de Narishige magnético TSA-Z), a placa 
de inserção ferromagnética 450 (Fig. 14/10) pode ser inserida de forma alternativa à placa de 
suporte de inserção (Fig. 14/3). 
De forma alternativa à placa de inserção ferromagnética 450, a placa de inserção ferromagnética 
aquecida 450 pode ser inserida e fixada. A placa de inserção ferromagnética aquecida 450 é uma 
peça componente da unidade de vendas "aparelho de aquecimento S 450" e inclui uma inserção 
de vidro aquecido. Também incluído no escopo de fornecimento do aparelho de aquecimento S 
450 encontra-se o controlador SC 300. 
 
 
Montagem da placa de inserção aos equipamentos de luz transmitida S: 
 
 Aperte a placa de inserção ferromagnética 450 (Fig. 14/10) com três parafusos Allen curtos (Fig. 

14/2) (sem adaptador de estágio 84/120 mm) aos equipamentos de luz transmitida S (Fig. 14/6). 
 Caso você utilize a placa de inserção ferromagnética aquecida 450, passe os dois cabos de 

aquecimento por meio da cavidade lateral (Fig. 14/12) nos equipamentos de luz transmitida S e 
então para fora. 

 Aperte a placa de inserção ferromagnética aquecida 450 (Fig. 14/10) com três parafusos Allen 
curtos (Fig. 14/2) (sem adaptador de estágio 84/120 mm) aos equipamentos de luz transmitida 
S. 

 Insira a inserção de vidro aquecido ao diâmetro externo de 120 mm. 
 Conecte os dois cabos de aquecimento ao controlador SC 300. 
 
 

 
Para instalação e operação do controlador SC 300, vide o manual incluído 
separadamente no fornecimento. 

 
 

 
 

 

Atenção, risco de esmagamento! 
Ao inserir e remover a placa de inserção ferromagnética 450 ou a placa de inserção 
ferromagnética aquecida 450, use o material plástico plano incluído no fornecimento para 
evitar risco de espremer seus dedos. 

 
 

 

Para montar ou desmontar a placa de inserção ferromagnética aquecida 450, o 
controlador SC 300 deve ser desligado. 

 
 

 

Antes de remover a placa de inserção ferromagnética aquecida 450, deixe-a resfriar a 
uma temperatura ambiente. 
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Montagem da placa de inserção à placa de suporte: 
 
 Aperte a placa de inserção ferromagnética 450 (Fig. 14/10) com três parafusos Allen curtos (Fig. 

14/2) (sem adaptador de estágio 84/120 mm) ao anel adaptador (Fig. 14/4) da placa de suporte 
(Fig. 14/5). 

 Caso você utilize a placa de inserção ferromagnética aquecida 450, passe os dois cabos de 
aquecimento por meio do recesso (Fig. 14/11) formado na placa de suporte e depois para o 
lado externo. 

 Aperte a placa de inserção ferromagnética aquecida 450 (Fig. 14/10) com três parafusos Allen 
curtos (Fig. 14/2) (sem adaptador de estágio 84/120 mm) ao anel adaptador (Fig. 14/4) da placa 
de suporte (Fig. 14/5). 

 Conecte os dois cabos de aquecimento ao controlador SC 300. 
 
 

 
Para instalação e operação do controlador SC 300, vide o manual incluído 
separadamente no fornecimento. 

 
 

 
 

 

Atenção, risco de esmagamento! 
Ao inserir e remover a placa de inserção ferromagnética 450 ou a placa de inserção 
ferromagnética aquecida 450, use o material plástico plano incluído no fornecimento para 
evitar risco de espremer seus dedos. 

 
 

 

Para montar ou desmontar a placa de inserção ferromagnética aquecida 450, o 
controlador SC 300 deve ser desligado. 

 
 

 

Antes de remover a placa de inserção ferromagnética aquecida 450, deixe-a resfriar a 
uma temperatura ambiente. 
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3.1.4 Instalação do estágio 
 

 
 
Fig. 15 Instalação do estágio 

 
 
Estágios com interface de 84 mm 
 

 
Estágios com interface de 84 mm devem ser apertados à base do suporte por meio do 
adaptador de estágio 84/120 mm (Fig. 15/4). 

 
 Desparafuse três parafusos Allen curtos (SW 3) da placa de inserção (Fig. 15/5). 
 Use três parafusos Allen mais longos (SW 3) para parafusar o adaptador de estágio (Fig. 15/4) 

à mão por meio da placa de inserção. 
 Coloque o estágio (Fig. 15/2) no adaptador de estágio e alinhe-o. 
 Empurre a alavanca de grampeamento excêntrica (Fig. 15/3) para grampear o estágio no 

adaptador de estágio. 
 Coloque a placa redonda de 84 mm (Fig. 15/1) na interface do estágio. 
 
 
Estágios com interface de 120 mm 
 

 
Estágios com interface de 120 mm (Fig. 15/6) devem ser apertados na placa de inserção 
(Fig. 15/9) por meio do anel de grampeamento de estágio montado sobre o estágio (Fig. 
15/7). Não remova o anel de grampeamento do estágio. 

 
 Coloque o estágio com o anel de grampeamento de estágio instalado (Fig. 15/6 e 7) na placa 

de inserção (Fig. 15/9) e alinhe-o. 
 Grampeie o anel de grampeamento de estágio na placa de inserção girando o parafuso Allen 

(SW 3) (Fig. 15/8) no sentido horário. 
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3.1.5 Instalação do microscópio SteREO 
 

 
 
Fig. 16 Instalação do microscópio 
 
 

 Verifique se o parafuso de agarre (SW 3) no transportador ou protetor para o nariz da objetiva 
(Fig. 16/9) não se projeta para a abertura do suporte. Gire-o no sentido anti-horário com 
algumas voltas, se necessário, utilizando a chave de fenda de cabeça redonda (porém não 
desparafuse completamente!). 

 Coloque o corpo do microscópio (Fig. 16/3) na montagem (Ø 76 mm) do transportador ou 
protetor para o nariz da objetiva (Fig. 16/4) e alinhe-o. 

 Aperte o parafuso de aperto (Fig. 16/9) no transportador ou protetor para o nariz da objetiva 
com as mãos. 

 

 

Sempre segure a objetiva com ambas as mãos, para garantir uma instalação segura. Ao 
instalar a objetiva, use sua tampa de proteção da lente! Sempre armazene as objetivas 
na embalagem especial. 

 

 
Ordem da instalação: Em primeiro lugar, instale a objetiva mais curta (Fig. 16/6), depois a 
média (Fig. 16/7) e por fim a maior (Fig. 16/8). Para remover as objetivas, prossiga de 
forma reversa. 

 
 Pegue a objetiva (Fig. 16/6) com ambas as mãos e parafuse-a no sentido anti-horário ao corpo 

do microscópio ou protetor para o nariz da objetiva (rosca direita invertida). 
 Insira o tubo binocular (Fig. 16/1) na montagem de encaixe e grampeie parafusando o parafuso 

Allen (Fig. 16/10) à mão, utilizando a chave de fenda de cabeça redonda. 
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Você pode utilizar até dois tubos intermediários elevados de 40 mm (Fig. 16/2) para 
aumentar a altura de visualização em um máximo de 80 mm. Grampeie-os da mesma 
forma que o tubo binocular. 

 
 

 

Para evitar ser ofuscado na luz transmitida, fixe o protetor contra ofuscamento (Fig. 16/5) 
ao transportador ou o protetor para o nariz da objetiva (Fig. 16/4) e balance-o. 

 
 

 
Caso o microscópio montado no acionamento manual do foco venha para baixo por seu 
próprio peso, reajuste o torque do acionamento (vide página 36). 

 
 
3.1.6 Encaixe do tubo binocular 
 

 
Fig. 17 Inserindo a retícula da lente 

Inserindo as lentes 
 Remova ambas as tampas contra poeira do tubo. 
 Insira ambas as lentes no tubo, empurrando até a 

parada. 
 
Acoplando os visores dobrados 
As lentes possuem um anel de borracha cada, para 
proteger as lentes dos óculos contra arranhões. Os 
anéis de proteção podem ser substituídos por visores 
dobrados (Fig. 17/1) quando necessário. 
 Remova os anéis de proteção (Fig. 17/2) das lentes 

e acoples os visores (Fig. 17/1). 
 Às vezes os anéis de proteção dos óculos estão 

assentados com muita força na ranhura da lente, 
de forma que você talvez precise de um objeto 
cego (preso) para espetá-los. 

 
 
Inserindo as retículas da lente 
 
As lentes de foco são destinadas a serem utilizadas com as retículas da lente. 
O eixo de imagem leve causado pela via adicional por meio do vidro é considerado na escala do 
diopter pelo fato que a posição de ponto zero é indicada não pelo ponto branco (Fig. 17/W), mas 
pelo ponto vermelho (Fig. 17/R). 
Na lente W-PL 10x/23 Br. foc. (455043-0000-000) e E-PL 10x/20 Br. Foc. (444132-9902-000), as 
retículas da lente (Fig. 17/3) foram aderidas para as montagens parafusadas (Fig. 17/4) pelo 
fabricante, para uma fácil substituição. As montagens completas com as retículas aderidas podem 
ser solicitadas diretamente da Zeiss. 
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Para trocar a montagem, prossiga conforme segue: 
 Desparafuse a montagem existente (Fig. 17/4) com a retícula da lente (Fig. 17/3) da lente, sem 

exercer uma pressão radial pesada na unidade do diafragma, para evitar deformação e 
emperramento. Substitua-a por uma montagem nova contendo a retícula da lente necessária. 

 

 
Ao inserir uma retícula da lente na montagem desparafusada, considere que sua escrita 
apareça reversa antes e não reversa depois de ter aparafusado a parte posterior da 
montagem na lente. 

 
 
Instalação dos adaptadores de câmera 
 

 
No SteREO Discovery, um novo tipo de porta, "interface 60N", é utilizado para as 
câmeras de conexão. No entanto, você pode continuar a utilizar os adaptadores 
"interface 60" bem conhecidos (30 mm de diâmetro interno). 

 
As câmeras a seguir podem ser conectadas à porta da câmera: câmeras de microscópio (por 
exemplo, Carl Zeiss AxioCam), câmeras SLR comerciais (Reflexo de Lente Única; filme de 35 mm 
ou digital) ou câmeras digitais compactas. 
 

 
Somente use combinações de câmera / adaptador recomendadas pela Carl Zeiss! De 
outra forma, um esboço claramente visível irá aparecer (áreas marginais escuras da 
imagem). 

 

 
Adicionalmente, observe as instruções separadas de operação das câmeras utilizadas ao 
trabalhar com equipamentos fotomicrográficos. 

 
 
Adaptador para interface 60N (rosca externa M52 x 1) 
 

 
Antes de utilizar a interface 60N-T2 1x (426103-0000-000) para câmera SLR, verifique se 
esses corpos de tamanho grande da câmera (com um sensor diagonal de menos de 18 
mm) não batem contra o tubo. Use um adaptador da câmera adicional com uma 
ampliação adicional, se necessário. 

 
 Acople o adaptador da câmera "60N" (Fig. 18/1; 2) à câmera. 
 Remova a tampa contra poeira da porta da câmera. 
 

 
Observe: Os três parafusos sem cabeça (SW 3) (Fig. 18/5) na porta da câmera não 
devem projetar para a rosca externa nem para a abertura interna. 

 
 Coloque a unidade pré-montada na porta da câmera (Fig. 18/4 ou 6), alinhe-a e aperte a luva 

roscada do adaptador (Fig. 18/1 ou 2) com as mãos. 
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Adaptador para interface 60 (diâmetro interno de 30 mm) 
 
 Acople o adaptador da câmera "60" (Fig. 18/3) à câmera. 
 Remova a tampa contra poeira da porta da câmera. 
 Coloque a unidade pré-montada na porta da câmera (Fig. 18/4 ou 6). Tome cuidado para que 

os três parafusos sem cabeça (Fig. 18/5) não se projetem muito para a abertura interna; 
desparafuse-os levemente, se necessário. 

 Gire os três parafusos sem cabeça (SW 3) no tubo (Fig. 18/5) no sentido anti-horário, até que o 
adaptador esteja firmemente assentado. 

 

 
 
Fig. 18 Utilizando adaptadores de câmera 
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3.1.7 Instalação dos iluminadores de luz de incidente 
 

 
- Guia de luz flexível com acoplamento de foco (Fig. 19/3 e 6): 
A ser apertado ao protetor para o nariz da objetiva, transportador do microscópio ou base 
do suporte (Fig. 19/8) por meio do braço articulado e do grampo. 
- Iluminadores do anel de fibra óptica e iluminadores do anel de LED (Fig. 19/10): 
Os iluminadores do anel de corte de fibra óptica sem guia de luz são utilizados para fins 
de iluminação em objetivas montadas ao protetor para o nariz da objetiva, vide Seção 
3.6. Também é possível acoplar um iluminador ECO do anel de corte a uma objetiva. 
Com cada mudança da objetiva, no entanto, é necessário desacoplar este iluminador e 
acoplá-lo novamente à então objetiva utilizada. 

 

 
 
Fig. 19 Instalação do iluminador de luz incidente 

 
 
Instalação da guia de luz flexível com acoplamento de foco 
 
 Parafuse na haste de espaçamento (Fig. 19/7), se necessário. 
 Mantenha o braço articulado (Fig. 19/4) de forma que o rótulo esteja corretamente legível. 

Depois, parafuse o grampo para a guia de luz (Fig. 19/5), a luz de linha ou os acoplamentos de 
foco apropriados (Fig. 19/6) na extremidade superior do braço articulado. 

 Parafuse a extremidade inferior do braço articulado (Fig. 19/4) na haste de espaçamento ou um 
dos orifícios batidos no suporte. Aperte o parafuso de tensão no braço articulado, de forma que 
o último possa ser utilizado como uma alavanca. 

 Grampeie sucessivamente as três juntas do braço articulado da parte inferior à parte superior 
por meio do parafuso de grampeamento; afrouxando as juntas na ordem reversa, ou seja, da 
parte superior para a parte inferior. 

 Conecte a guia de luz (Fig. 19/3) à fonte de luz fria (Fig. 19/2). 
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O braço articulado também pode ser fixado na base do suporte (Fig. 19/8). Para este fim, 
parafuse no espaçador (Fig. 19/9). 

 
 
Instalação dos iluminadores do anel de corte de fibra ótica (Ø 66 mm) 
 
 Empurre o iluminador do anel de corte (Fig. 19/10) na objetiva e grampeie-o por meio do 

parafuso serrilhado. 
 Conecte a guia de luz à fonte de luz fria (Fig. 19/2). 
 

 Não olhe diretamente à fonte de luz e evite reflexões nas superfícies de reflexão. 

 
 

Instalação dos Iluminadores do anel de LED (Ø66 mm) 
 
 Empurre o iluminador do anel de LED na objetiva e grampeie-o por meio do parafuso serrilhado. 
 

 
Para a instalação e operação do VisiLEDs MC Series, observe as instruções de operação 
correspondentes separadas. 

 

 

O iluminador em LED é um aparelho de LED classe 1. Evite visualizar diretamente a luz 
de LED. 

 
 

 
Fig. 20 Iluminação epi coaxial (lado 
inferior) 

3.2 Instalação da epi-iluminação coaxial S 
 A alavanca de troca para posicionamento de guia 

de luz e otimização da iluminação do campo de 
amostra pode opcionalmente ser parafusada na 
parte posterior ou na parte inferior. 

 Preferivelmente em conjunto 
 - com acionamento manual grosso / fino: 
 Parafuse na alavanca de troca na parte inferior 

(Fig. 20/2) após encaixar a unidade à montagem 
em S. 

 - com deslizador da objetiva S/doc: 
 Parafuse na alavanca de troca na parte posterior 

(Fig. 20/1) antes do encaixe da unidade à 
montagem em S. 

 Mova a alavanca de troca para trás na posição D 
(Fig. 20/2a) e prenda-a. 
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 Insira ambos os braços da guia de luz 
cuidadosamente nos orifícios posteriores (Fig. 
20/3), rosquei-os na fenda da guia de luz e 
empurre-os para parar. 

 Aperte os parafusos de grampeamento por meio 
dos orifícios da broca B (Fig. 20/4), utilizando a 
chave Allen de 3 mm. 

 Desparafuse a objetiva (Fig. 23/3) do corpo do 
microscópio. 

 Insira a iluminação epi coaxial S (Fig. 23/2) com o 
pino de guia (Fig. 23/4) virada para cima para o 
orifício da broca abaixo da montagem em S (Fig. 
23/1). 

 Parafuse ambos os parafusos da epi-iluminação 
coaxial (Fig. 23/5) por meio do orifício das brocas 
A (Fig. 23/5) na montagem em S. 

 

 
Fig. 21 Iluminação epi coaxial (parte 
superior) 

 

Atenção durante o desparafusamento: Não 
continue a girar os parafusos após ter 
desparafusado da montagem em S! 
 

 Parafuse a objetiva à epi-iluminação coaxial ou 
monte o deslizador da objetiva S/doc (vide B 46-
0010). 

 

 
Para a observação vertical com o deslizador 
da objetiva S/doc, use a tampa lambda-
quarter posicionada na frente da objetiva e 
grampeie em seus 66 mm de diâmetro 
externo. 

 
 
Para atingir uma iluminação mais homogênea para ampliações iguais ou superiores às indicadas 
na tabela a seguir, você pode ajustar a alavanca na posição frontal C (Fig. 20/2b) sem um esboço 
adicional também para as objetivas S 1,0x. 
 
 

Objetiva S 

Evitar o esboço na posição frontal padrão C acima 

(em unidades da ampliação 
por zoom) 

(ampliação total com lentes 
10x/23) 

Plan Apo S 1,0x 1,1x 11,0x 

Plan S 1,0x 1,4x 13,6x 

Achromat 1,0x 1,8x 17,8x 
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3.3 Instalação e conexão do iluminador vertical PentaFluar 
 
3.3.1 Instalação do iluminador vertical PentaFluar e protetor contra ofuscamento ao corpo 
do microscópio 
 

 
 
Fig. 22 Instalação do PentaFluar S/X-Cite ou S/HBO 

 
 Afrouxe o parafuso de grampeamento (Fig. 22/8) utilizando uma chave Allen SW 3 e remova o 

tubo (Fig. 22/1). Se acoplado, remova o tubo intermediário da mesma forma. 
 Dependendo dos equipamentos escolhidos, acople o iluminador vertical PentaFluar S/X-Cite 

(Fig. 22/2) ou o PentaFluar S/HBO (Fig. 22/3) ao corpo do microscópio (Fig. 22/7), alinhe-o (o 
conector para os equipamentos da iluminação devem apontar para a esquerda) e aperte o 
parafuso de grampeamento (Fig. 22/8). 

 Utilizando a chave de fenda de cabeça redonda plugada por meio de SW 3, parafuse o suporte 
(Fig. 22/4) do protetor contra ofuscamento no orifício M8 batido sobre o transportador do corpo 
do microscópio. 

 

 
O suporte do protetor contra ofuscamento pode ser montado em ambos os lados do 
corpo do microscópio. 

 
 Do outro lado do suporte (Fig. 22/4), parafuse o protetor contra ofuscamento (Fig. 22/5) e aperte 

com a chave de fenda de cabeça redonda SW 3 plugada. 
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 Mova as juntas esféricas do transportador para ajustar o protetor contra ofuscamento de forma 
que você não possa ser ofuscado durante o serviço microscópico. Para este fim, afrouxe 
levemente os parafusos de grampeamento nas juntas esféricas ou o parafuso de 
grampeamento no ofuscamento, se necessário. Após o ajuste, reaperte os parafusos de 
grampeamento. 

 

 
Ao utilizar o protetor contra ofuscamento nos suportes da coluna, antes da instalação da 
montagem Stemi, primeiro deslize o anel de grampeamento (Fig. 22/6) para o protetor 
contra ofuscamento sobre a coluna e fixe-o por meio de seu parafuso de grampeamento. 
O anel de grampeamento possui dois orifícios M8 batidos, nos quais você pode 
opcionalmente parafusar no suporte do protetor contra ofuscamento. 

 
 
3.3.2 Inserindo e trocando os blocos do filtro 
 

 
Fig. 23 Inserindo os blocos do filtro 

 

Certifique-se que a fonte de luz seja 
desligada ou o deslizador do obturador (Fig. 
24/5) seja retirado. 
 

 Desfaça ambos os parafusos (Fig. 23/5) e remova a 
tampa (Fig. 23/4) da abertura de montagem do 
Iluminador vertical PentaFluar (Fig. 23/1). 

 Insira o bloco de filtro (Fig. 23/3) em uma das cinco 
posições da montagem do filtro. Para este fim, 
empurre o bloco de filtro por meio da abertura da 
instalação, até que o aparelho de fixação magnética 
pegue o bloco de filtro e posicione-o no local 
correto. Ao empurrar o bloco de filtro, tome cuidado 
para que os filtros da barreira apontem para cima e 
o filtro do excitador aponte para fora. 

 Ligue a roda do filtro em seu nó (Fig. 23/2) por uma 
posição e insira o próximo bloco de filtro. 

 Insira os outros blocos do filtro da mesma forma. 
 Acople novamente a tampa e aperte os parafusos. 
 
 

 
A posição do filtro girada na via da luz é exibida na janela de leitura (Fig. 23/6). Para 
mover esta posição do filtro na abertura da instalação, ligue a roda do filtro no sentido 
anti-horário em duas posições. 
Afixe os rótulos auto-adesivos fornecidos para as combinações do filtro à tampa (Fig. 
23/4) alocada nos números da posição correspondente. 
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Fig. 24 Conexão da fibra óptica do 
Iluminador X-Cite ao PentaFluar S/X-Cite 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 25 Conexão da fibra óptica ao 
Iluminador X-Cite 

3.3.3 Conexão do Iluminador X-Cite ao iluminador 
vertical PentaFluar S/X-Cite 
 
 Desfaça o parafuso de grampeamento (Fig. 24/3) 

para a fibra óptica sobre a porta de montagem (Fig. 
24/1) do Iluminador vertical PentaFluar S/X-Cite 
utilizando a chave Allen SW 1,5 mm de 
compensação. 

 Empurre a fibra óptica (Fig. 24/2) o tanto quanto ela 
vá para a porta de montagem e grampeie o 
parafuso de grampeamento (Fig. 24/3) utilizando a 
chave SW 1,5 mm. 

 A alavanca (Fig. 24/4) serve para abrir e fechar o 
diafragma da íris. 

 O obturador e deslizador do filtro (Fig. 24/5) 
possuem três posições funcionais: 

 Retirado: Posição de bloco 
 Posição mediana: Abertura livre, posição de 

serviço 
 Puxado: Filtro adicional BG38 para 

atenuação de um fundo 
avermelhado possível 

 Plugue a outra extremidade da fibra óptica (Fig. 
25/2) o tanto quanto ela vá para o iluminador X-Cite 
(Fig. 25/1). 

 Conecte o cabo de energia do iluminador X-Cite à 
tomada. 

 

 

Não ligue o iluminador a menos que ambas 
as extremidades da fibra óptica estejam 
corretamente montadas, para evitar riscos à 
saúde pela radiação UV! 
 

 

A fibra óptica líquida possui um raio de 
dobra mínimo de 40 mm; caso seja muito 
dobrado, ele será destruído! Em clima 
ambiente normal (23 °C, 60 %), a fibra 
óptica possui uma vida útil de quatro anos. A 
vida útil pode ser prolongada por 
armazenagem em local frio e úmido 
(refrigerador). 
 

 
A fibra óptica líquida do HXP 120 pode ser 
conectada à fonte de luz correspondente da 
mesma forma. 
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3.3.4 Conexão do iluminador HBO 100 ao 
iluminador vertical PentaFluar S/HBO 
 
 Afrouxe o parafuso de grampeamento (Fig. 26/3) 

sobre a porta de montagem (Fig. 26/2) do 
iluminador vertical PentaFluar S/HBO. 

 Acople o iluminador HBO 100 (Fig. 26/1) à porta de 
montagem, alinhe-o e aperte o parafuso de 
grampeamento. 

 Conecte o cabo do iluminador HBO 100 a seu 
transformador. 

 Conecte o cabo de energia do transformador à 
tomada. 

 A inicialização e o ajuste do iluminador são 
descritos na Seção 4.1.6 e no Manual de Operação 
do HBO 100. 

 

 
Fig. 26 Conexão do iluminador HBO 100 
ao PentaFluar S/HBO 100 

 

Observe que a radiação UV é emitida ao 
utilizar o bloco de filtro 58 Amarelo Cascata! 
Alinhe o protetor contra ofuscamento com 
cuidados particulares; não olhe para a luz. 
Não deixe suas mãos no compartimento de 
amostra por períodos maiores, ao invés, use 
o estágio do deslizamento. 

 
 

 
O iluminador vertical PentaFluar S/HBO também é equipado com um obturador e 
deslizador do filtro (vide Seção 3.3.3). 
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3.4 Instalação e conexão do Painel de Interface Humana (HIP) 
 
 

 

Você pode girar o HIP em aproximadamente 30 graus aproximadamente de seu eixo 
longitudinal, para ajustá-lo a um ângulo de visualização favorável. Certifique-se em não 
exceder a variação de giro declarada. O giro forçado irá resultar em dano ao aparelho. 

 

 
Caso você conecte as unidades HIP e SYCOP simultaneamente ao sistema, a variação 
funcional do HIP será restrita ao zoom e controle de foco por meio da roda serrilhada e 
teclas de memória. Além disso, você não deve conectar a unidade de energia de plug-in 
a uma tomada, pois, neste caso, o HIP será energizado por meio do corpo do 
microscópio / acionamento do foco. 

 

 
A unidade de energia de plug-in é fornecida com quatro adaptadores de soquete (EURO, 
US, UK, AUS). Antes da conexão a uma tomada, escolha o adaptador apropriado e 
empurre-o para o transformador. 

 
 
Instale o HIP (Fig. 27/3) ao corpo do microscópio (função de zoom) ou ao acionamento de foco 
motorizado (função de foco), seguindo este procedimento: 
 

 
 
Fig. 27 Instalação da unidade de controle HIP 

 
 Remova a tampa (direita) do corpo do microscópio (somente sobre o SteREO 

Discovery.V12/V20) ou o acionamento do foco (Fig. 27/1) e a tampa do HIP (Fig. 27/4). 
 Puxe levemente o cabo de conexão (Fig. 27/7) sem aplicar força e conecte-o ao conector 

correspondente sobre o HIP. 
 Empurre o cabo completamente de volta ao estojo sem dobrá-lo; acople cuidadosamente o HIP, 

de forma que o ruído (Fig. 27/2) sobre o HIP se encaixe com a ranhura fornecida (Fig. 27/8). 
 Parafuse o parafuso Allen (SW 3) (Fig. 27/6) com a chave de fenda de cabeça redonda (Fig. 

27/5) o máximo que ele vá. 
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 Reacople a tampa (Fig. 27/4) ao HIP. 
 Conecte o cabo da unidade de energia de plug-in ao painel traseiro do corpo do microscópio 

(somente no SteREO Discovery.V12/V20) ou o acionamento do foco e conecte a unidade de 
energia de plug-in à tomada. 

 
 
3.5 Montagem e conexão do Controle Giratório Manual (MaRC) 
 
MaRC é um componente utilizado para controlar o foco do motor e zoom, respectivamente, e pode 
ser montado ao acionamento do foco (Fig. 28/1), ao corpo do microscópio (somente no SteREO 
Discovery.V12/V20) ou à base superior da mesa (Fig. 29/1). 
 
 
Montagem MaRC ao corpo do microscópio ou ao acionamento de foco motorizado: 
 

 
Fig. 28 Montagem da unidade de controle MaRC (por exemplo: ao acionamento do foco) 
 
 

 Remova a placa de montagem (Fig. 28/2) da unidade MaRC após afrouxar o parafuso Allan 
(SW 3; Fig. 28/4). 

 Remova a tampa (Fig. 28/7) do acionamento do foco (Fig. 28/1) ou do corpo do microscópio 
(somente no SteREO Discovery.V12/V20). 

 Puxe o cabo de conexão (Fig. 28/8) completamente para trás, para o estojo, sem dobrá-lo. 
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 Parafuse a placa de montagem (Fig. 28/2) com o parafuso (Fig. 28/6) à flange do acionamento 
do foco (Fig. 28/1) (ou o corpo do microscópio), colocando o parafuso por meio do orifício 
esquerdo da placa de montagem. Certifique-se que o pino de orientação (Fig. 28/3) da placa de 
montagem se encaixe à ranhura (Fig. 28/9) fornecida para este fim. 

 Parafuse MaRC por meio do parafuso Allan (SW 3; Fig. 28/4) à placa de montagem fixa (Fig. 
28/2) utilizando a chave de fenda de cabeça redonda (Fig. 28/5). 

 Conecte o cabo de área aos conectores de barramento CAN do MaRC (lado de baixo) e ao 
acionamento do foco motorizado. 

 
 

 
Fig. 29 Montagem da unidade de controle 
MaRC à base superior da mesa 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 30 Conexão do cabo da área ao MaRC 
montado na base superior da mesa 

Montagem do MaRC à base superior da mesa: 
 
 Parafuse a placa de montagem (Fig. 29/2) com o 

parafuso (Fig. 29/3) à base superior da mesa (Fig. 
29/1), colocando o parafuso por meio do orifício 
direito da placa de montagem. 

 Parafuse o MaRC (Fig. 29/4) com o parafuso Allan 
(SW 3; Fig. 29/5) à placa de montagem fixa 
utilizando a chave de fenda de cabeça redonda 
(Fig. 29/6). 

 Conecte o cabo da área (Fig. 30/3) aos conectores 
de barramento CAN do MaRC (por meio do lado de 
baixo da base superior da mesa, Fig. 30/1) e do 
acionamento de foco motorizado. 

 

 
O cabo da área também pode ser conectado 
diretamente a um conector de barramento 
CAN do Módulo Eletrônico EMS. 
 

 Conduza o cabo da área por meio da base da parte 
superior da mesa, curvando-o em um raio o mais 
largo possível (não dobre-o) e passe-o por um dos 
cortes (à direita ou à esquerda, Fig. 30/1) para fora. 

 Coloque a base superior da mesa com MaRC à 
direita ou à esquerda, ao lado do microscópio. 

 

 
Caso o MaRC seja utilizado em um sistema 
sem motor de foco ou EMS, o volante deve 
ser conectado ao corpo de zoom motorizado 
por meio de um cabo da área. A energia é 
então fornecida ao segundo conector de 
barramento de CAN do MaRC por meio da 
conexão do cabo da área da unidade de 
fonte de alimentação fornecida para o painel 
HIP. 
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3.6 Montagem do protetor para o nariz da objetiva S/doc, 3x, 6x cod. 
 
O protetor para o nariz da objetiva S/doc, 3x, 6x cod. é um componente do microscópio para três 
objetivas, que podem ser utilizadas na posição estéreo, assim como no macroscópio / mono / 
posição da documentação (doc). As posições da objetiva são codificadas, permitindo a objetiva 
selecionada e a posição correspondente (3D para estéreo ou 2D para mono) a ser indicada nos 
aparelhos SYCOP e AxioVision. 
Além disso, um elemento de iluminação do anel de corte de fibra óptica especial, o iluminador do 
anel de corte d = 66 mm sem guia de luz, pode ser acoplado às objetivas do protetor para o nariz. 
Se necessário, as hastes condutoras de luz de diferentes extensões podem ser inseridas entre a 
interface de transmissão de luz e o iluminador do anel de corte para adaptar o sistema à altura de 
trabalho necessária. 
 
 
Montagem do protetor para o nariz da objetiva 
S/doc 
 
O protetor para o nariz da objetiva pode ser acoplado 
ao acionamento de foco motorizado com a coluna de 
perfil em S, assim como com o acionamento manual 
grosso / fino do foco com coluna de perfil em S (vide 
também Seção 3.1.1). 
 Acople o protetor para o nariz da objetiva (Fig. 

31/2) ao acionamento do foco da coluna utilizada 
(Fig. 31/1), deixe os dois parafusos de localização 
clicarem no local e prenda a unidade até que o 
primeiro parafuso tenha sido apertado. 

 Parafuse os quatro parafusos Allen (SW 5). Use a 
maior perna da chave Allen de compensação (Fig. 
31/4) para parafusar os parafusos (Fig. 31/3), e a 
perna curta para apertá-los à mão. 

 
Fig. 31 Montagem do protetor para o nariz 
da objetiva à coluna 

 
 
Inserindo as objetivas ao protetor para o nariz da objetiva S/doc 
 O protetor para o nariz da objetiva é adequado para 2 grupos de objetivas parfocalizadas: 
 1. Objetivas com distância parfocal 137 mm: 
 PlanApo S 0,63x; PlanApo S 1,0x; PlanApo S 1,5x; Plan S 1,0x; Achromat 0,63x 
 2. Objetivas com distância parfocal 93 mm: 
 PlanApo S 3,5x mono; Achromat 1,0x; Achromat 1,5x 
 Para inserir o PlanApo S 3.5x mono, o anel adaptador incluído no conjunto de "anéis para o 

protetor para o nariz 6x cod + objetiva mono" é necessário. 
 

 
Observe que a mono objetiva PlanApo S 3,5x pode ser utilizada somente com o protetor 
para o nariz da objetiva, estando na posição do macroscópio. 

 

 

Não insira o PlanApo S 1,5x juntamente com as objetivas tendo uma distância parfocal 
de 93 mm ou o PlanApo S 2,3x ao protetor para o nariz da objetiva para evitar colisão 
com o estágio do microscópio ou a amostra. 
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Fig. 32 Montagem da guia de luz 

Iluminação 
 
Uma montagem de guia de luz é utilizada para 
fornecimento central da luz ao sistema de iluminação 
do anel de corte. Ele permite que a luz vindo de uma 
guia de luz padrão a ser conduzida ao iluminador do 
anel de fibra óptica acoplado à objetiva atualmente 
utilizada. 
Isto significa que a montagem da guia de luz seja 
uma interface de transmissão entre a guia de luz de 
fornecimento e o iluminador do anel de corte para 
baixo. Ao girar outra objetiva para a posição de 
serviço, também outro iluminador do anel será situado 
para baixo da guia de luz. 
A montagem da guia de luz está localizada 
verticalmente na parte superior da placa do protetor 
para o nariz. Ela possui um diâmetro interno de 10 
mm e uma extensão de 10 mm para fixação das 
mangas de extremidade de uma guia de luz padrão 
flexível. Há duas montagens da guia de luz, uma ao 
lado da outra - uma para a posição estéreo e uma 
para a posição do macroscópio. 

 
 Insira a manga da extremidade da guia de luz de uma divisão, ou ambas as mangas da 

extremidade no caso de guia de luz de duas divisões, na montagem da guia de luz 
correspondente. 

- Caso você utilize a guia de luz de uma divisão flexível, ela deve ser reposicionada ao trocar da 
posição estéreo (Fig. 32/3) para a posição do macroscópio (Fig. 32/2). 

- Isto não é necessário caso você utilize a guia de luz de duas divisões flexíveis (Fig. 32/1). 
- Para evitar o reposicionamento, você pode utilizar duas guias de luz de uma divisão, combinada 

com duas fontes de luz. 
 
 
Acoplando iluminadores do anel de corte de fibra ótica ao protetor para o nariz da objetiva 
S/doc 
Adaptadores especiais são necessários para adaptar o iluminador do anel de corte (d = 66 mm 
sem guia de luz) para diferentes alturas de trabalho, condicionado por diferentes extensões da 
objetiva: 
 

Objetiva 
Haste condutora de 

luz 13 mm 
Haste condutora de 

luz 51 mm 
Anel de espaçamento d = 

66x16 mm para Achromat S 

PlanApo S 0,63x    

PlanApo S 1,0x X   

PlanApo S 1,5x  X  

PlanApo S 3,5x mono X   

Plan S 1,0x    

Achromat S 0,3x   X 

Achromat S 0,5x   X 

Achromat S 0,63x   X 

Achromat S 1,0x   X 

Achromat S 1,25x    

Achromat S 1,5x X   

Conversor S 1,5 mono  X*  

 
* Caso as objetivas sejam utilizadas com um conversor S 1,5x mono, para cada um deles uma haste 

condutora de luz adicional de 51 mm é necessária. 
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Caso uma ou duas posições dos protetores para o nariz da objetiva não sejam fornecidas com o 
iluminador do anel de corte d = 66 mm sem guia de luz, a abertura da luz correspondente na placa 
do protetor para o nariz deve ser fechada com uma tampa antes da montagem do protetor para o 
nariz da objetiva ao suporte. 
 
 
Inserindo / Removendo a tampa 
 
 Gire a placa do protetor para o nariz (Fig. 33/3) da 

mesma forma, para tornar a abertura da luz (Fig. 
33/2) da posição do protetor para o nariz 
correspondente acessível na parte posterior do 
protetor para o nariz. 

 Coloque a tampa (Fig. 33/1) de cima no orifício, 
com o orifício fino da tampa virado para baixo. 

 

 
Fig. 33 Inserindo a tampa 
 
 
 
 
 

 
Fig. 34 Iluminador do anel de corte 

 

CUIDADO 
Durante a operação, as tampas podem ficar 
quentes. É por isso que você deve deixar as 
tampas resfriarem por pelo menos 5 minutos 
antes de removê-las do protetor para o nariz 
da objetiva. 

 
 Caso deseje acoplar os iluminadores do anel de 

corte posteriormente, você pode remover a tampa, 
assim como com o protetor para o nariz da objetiva 
permanecendo montado no microscópio. Para este 
fim, levante a tampa da parte de baixo da placa do 
protetor para o nariz utilizando a chave Allan SW 3 
e remova para os lados. 

 
Acoplamento do iluminador do anel de corte d = 
66 mm sem guia de luz 
 
 Coloque as hastes condutoras de luz apropriadas 

(Fig. 34/1; 13 mm ou 51 mm) na entrada da fibra 
(Fig. 34/2) do iluminador do anel de corte (Fig. 
34/3). 

 Se necessário, parafuse um anel de espaçamento 
de baixo da objetiva Achromat. 

 Coloque o iluminador do anel de corte de baixo da 
objetiva correspondente e empurre-o para cima até 
que a haste condutora de luz encoste na parada 
mecânica no orifício correspondente no lado de 
baixo do protetor para o nariz da objetiva (Fig. 
34/5). 

 Fixe o iluminador do anel de corte com o botão 
serrilhado (Fig. 34/4) nesta posição. 

 
Montagem do tubo intermediário Y ao microscópio 
Para obter uma imagem binocular na posição do macroscópio, o tubo intermediário Y S pode ser 
montado entre o corpo do microscópio e o tubo binocular (vide Seção 3.1.5). 
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3.7 Estabelecendo as conexões elétricas por meio de SYCOP 
 

 
Não ligue o microscópio, a menos que todos os cabos tenham sido conectados. 

 

 
 
Fig. 35 Conexão do microscópio SteREO 
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3.7.1 Conexão do acionamento de foco motorizado 
 

 
Sempre conecte o cabo de barramento CAN dos componentes de acionamento, por 
exemplo, o corpo do microscópio, ao painel do conector do acionamento de foco 
motorizado CAN A a CAN D, para evitar qualquer alteração. 

 
 Conecte o cabo de barramento CAN / Energia (Fig. 35/1) na lateral traseira do acionamento do 

foco Power-CAN e prenda-o no local com dois parafusos. 
 Conecte os cabos de barramento CAN ao acionamento do foco em uma ordem livremente 

selecionável de CAN A a CAN D: 
 - Acionamento de zoom do corpo do microscópio (Fig. 35/2) 
 - Outros cabos de barramento CAN em movimento (Fig. 35 / opcional), como o para o protetor 

para o nariz da objetiva. 
 
 
3.7.2 Conexão do Módulo Eletrônico EMS-2 
 

 
O Módulo Eletrônico EMS-2 é parte da Unidade de Controle do Sistema SYCOP. Para a 
instalação do HIP, consulte a Seção 3.4. Caso você utilize o acionamento manual do foco 
somente, conecte todos os cabos do barramento CAN ao EMS-2. 

 
 Conecte os seguintes aparelhos ao painel traseiro do Módulo Eletrônico EMS-2 (Fig. 35): 
 - O cabo de barramento CAN / Energia (Fig. 35/1), que deve ser preso com dois parafusos 
 - SYCOP (Fig. 35/5) a um conector de barramento de CAN livremente selecionável CAN 1 a 

CAN 5 
 - Cabo de controle da fonte de luz fria para luz incidente ao conector RL (Fig. 35/3) 
 - Cabo de controle da fonte de luz fria para luz transmitida ao conector TL (Fig. 35/4) 
 - Pedal para o controle de foco (Fig. 35/8), se utilizado 
 - Pedal para o controle de zoom (Fig. 35/7), se utilizado 
 - Cabo de energia (Fig. 35/9) a ser conectado ao EMS-2 e tomada. 
No Módulo Eletrônico EMS-2, você não precisa ajustar a linha de energia. Ela é ajustada 
automaticamente à linha de energia disponível (variação ampla de entrada 110 V - 240 V). 
 

 
Um PC pode ser conectado à porta USB (Fig. 35/6) do Módulo Eletrônico EMS-2. Para 
mais informações, consulte a descrição correspondente do software. 

 
 
3.7.3 Conexão da fonte de luz fria 
 

 
A fonte de luz fria do tipo KL 2500 LCD pode ser operada por meio da unidade de 
controle SYCOP após a conexão ao Módulo Eletrônico EMS-2. Isto não é possível com 
outros tipos, por exemplo, o KL 1500 LCD. Para inicialização das fontes de luz fria, vide 
as respectivas instruções de operação. 
 Conecte o cabo de controle para luz incidente vindo do conector RL do Módulo 

Eletrônico (Fig. 35/3) à fonte de luz fria KL 2500 LCD. 
 Conecte a guia de luz para luz incidente (RL) à fonte de luz fria (vide Seção 3.1.7 sobre 

como apertá-la). 
 Conecte o cabo de controle para luz transmitida vindo do conector TL sobre o Módulo 

Eletrônico (Fig. 35/4) à segunda fonte de luz fria KL 2500 LCD. 
 Conecte a guia de luz (parte dos equipamentos de luz transmitida "S") para luz 

transmitida (TL) à fonte de luz fria. 



Carl Zeiss SteREO Discovery 
 

 

 

60 435001-7844-001 M60-2-0041 e 03/2009 

3.8 Ligando 
 
Requerimento: O instrumento foi adequadamente instalado e conectado (vide Seções 3.1 e 3.4). 
 

 O procedimento para ligar depende da configuração existente do sistema. 

 
Operação por meio de HIP 
 Pressione brevemente o botão  sobre HIP. 

Operação por meio de SYCOP 
 Antes de ligar o aparelho, verifique se o 

joystick no SYCOP está na posição zero e 
não deslocado. 

 Vire o comutador de energia no painel 
traseiro de EMS-2 para I. 

 Ajuste o(s) comutador(es) de alternância na fonte de luz fria utilizado(s) para I. 
 Caso você pretenda utilizar o Iluminador em LED, configure o comutador no painel traseiro do 

controlador VisiLED para I. 
 
 
3.9 Desligando 
 

 O procedimento para desligar depende da configuração existente do sistema. 

 
Operação por meio de HIP 
 Pressione brevemente o botão  sobre HIP. 
 Desconecte a unidade de energia de plug-in 

da tomada. 

Operação por meio de SYCOP 
 Pressione brevemente o botão (standby) no 

Módulo Eletrônico EMS-2 ou a chave Shut 
Down no SYCOP. 

 Configure a chave de energia no painel 
traseiro do Módulo Eletrônico EMS-2 para O. 

 Configure a(s) chave(s) de alternância na fonte de luz fria utilizada(s) para O. 
 Caso o Iluminador em LED seja utilizado, configure a chave no painel traseiro do controlador 

VisiLED para O. 
O instrumento é agora desligado. Para desligar outros aparelhos utilizados, consulte as 
respectivas instruções de operação. 
 
 
3.10 Modo standby 
 

 
Para paradas e interrupções curtas, pressione o botão  no EMS-2 ou o botão  no HIP. 
Neste caso, o instrumento não é desconectado da linha de energia, ou seja, ele ainda 
está energizado. 
Para reiniciá-lo, pressione o botão  no EMS-2 ou o botão  no HIP mais uma vez. 

 

 
As configurações atuais (por exemplo, coordenada em Z) do SYCOP serão armazenadas 
permanentemente somente após ter pressionado o botão  (standby) ou o botão Salvar 
Configurações ou o botão Desligar. O acionamento imediato da chave de energia ou 
desconexão do cabo de energia irá levar a uma perca de dados das configurações atuais 
do instrumento! 
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3.11 Ajustando o percurso do acionamento de foco motorizado 
 
Após a primeira instalação, a menor chave de limite (Fig. 36/3) na coluna (Fig. 36/1) deve ser 
ajustada da posição de fornecimento a uma posição de serviço apropriado por meio da chave de 
fenda de cabeça redonda. A parada superior (Fig. 36/2) também pode ser reajustada. Ajuste as 
chaves de limite imediatamente, para prevenir que o microscópio seja danificado pelo movimento 
do acionamento de foco motorizado. 
 

 

Quando você move o acionamento de foco motorizado para baixo, há um risco de 
esmagamento da mão na área de operação. Enquanto o acionamento é movido para 
baixo, não pegue com suas mãos a área de operação ou embaixo do acionamento de 
foco motorizado. 

  

 

Tome cuidado para evitar colisão da objetiva com equipamentos do estágio ou a 
amostra! Abaixe o acionamento de foco motorizado somente cuidadosamente, a menos 
que você tenha ajustado a chave de limite inferior. 
O SteREO Discovery fornece uma proteção adicional à amostra auxiliada pelo software, 
para prevenir a colisão entre a objetiva e a amostra. Para isto, consulte a Seção 4.6.3.5. 

  

 A operação do HIP e do SYCOP está descrita nas Seções 4.1.4 e 0. 

 

 
 
Fig. 36 Ajustando o percurso do acionamento do foco 
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O instrumento foi adequadamente instalado, conectado e ligado (vide Seções 3.1 e 3.4). Uma 
folha impressa de papel foi colocada no suporte da amostra: 
Caso você pretenda examinar as amostras que sejam superiores a 20 mm, use a amostra de teste 
plano a ser examinada no local da folha de papel. 
 Ao utilizar o protetor para o nariz da objetiva, balance a objetiva com a maior extensão. 
 Afrouxe o parafuso (SW3) na chave de limite inferior (Fig. 36/3) e empurre a chave para baixo. 

Aperte o parafuso novamente. 
 Mova o joystick no SYCOP ou gire a roda serrilhada no HIP ou o acionamento grosso / fino no 

MaRC para baixo, primeiro sob uma observação direta e depois enquanto observa por meio das 
lentes, até a impressão do papel estar no foco. Pare o movimento do acionamento! 

 Caso a chave de limite inferior se solte muito rapidamente, afrouxe o parafuso (SW3), empurre 
a chave limite um pouco para baixo e reaperte o parafuso. 

 Verifique a posição da chave de limite movendo o acionamento do foco para cima e para baixo. 
 Repita este procedimento até que uma colisão entre a objetiva e o estágio seja eficientemente 

prevenida. 
 Reajuste a posição da chave de limite superior conforme descrito acima, se necessário, para 

prevenir o acionamento de foco motorizado da colisão com objetos à direita ao lado do 
instrumento (prateleiras, etc.). 

 
 
3.12 Transporte de distância curta 
 

 

Não mova o sistema de suporte instalado, ereto em distâncias maiores. Evite choques 
pesados ao acionamento do foco, pois isto pode danificar a prateleira da coluna. 

  

 
Para transportar o aparelho em distâncias maiores, ele deve ser desmontado e 
embalado em sua embalagem original. 

 
Para transporte de distância curta, por exemplo, para realocar o aparelho dentro de um laboratório, 
siga este procedimento: 
 Mova o acionamento do foco para baixo para sua parada mecânica inferior. 
 Desligue o aparelho e desconecte todas as conexões de cabo. 
 Remova o tubo binocular, tubo intermediário, objetiva e corpo do microscópio. Para isto, 

consulte a Seção 3.1.5 (considere que a ordem das operações para desmontagem é reversa). 
 Se utilizado, remova os equipamentos de luz transmitida S. Para isto, consulte a Seção 3.1.2 

(considere que a ordem das operações para desmontagem é reversa). 
 

 
Considere que o centro da massa do aparelho está acima da base do suporte. Portanto, 
não conduza o aparelho em distâncias maiores. Não incline o aparelho. Para levantar e 
abaixar o aparelho, segure-o pelas alças lateralmente dispostas. 

 
 Pegando o aparelho pela alça na base do suporte, levante-o e transporte-o; não segure e 

levante pelo acionamento do foco. 
 Reinstale os componentes desmontados, estabeleça todas as conexões de cabo corretamente 

ao aparelho e ligue-o. 
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4 OPERAÇÃO 
 
4.1 Ajustes 
 
4.1.1 Configuração da iluminação por luz transmitida 
 
 Conecte a guia de luz para luz transmitida (TL) à fonte de luz fria. 
 Para ampliações baixas, insira a placa de vidro opala com Ø 84 mm. 
 Para evitar ofuscamento na luz transmitida, gire o protetor contra ofuscamento. 
 Ligue a fonte de luz fria para luz transmitida (TL) na chave de alternância (posição I). 
 Use as duas teclas da esquerda no SYCOP ou a fonte de luz fria para ajustar a intensidade de 

iluminação conforme necessário. 
 Selecione a técnica desejada por meio do controle de iluminação sobre os equipamentos de luz 

transmitida (Fig. 37). Use posições intermediárias para otimizar o contraste por luz oblíqua. 
 

 
A pilha de luz surge verticalmente (refletor inclinado em 45°) 

 

Inclinação da pilha de luz para o operador 
(risco de ser ofuscado!)  

Inclinação da pilha de luz fora do operador 

 
Pilha de luz surge centralmente 

 

Tradução da pilha da luz em direção ao 
operador 

 

Qualidade de luz difusa por meio da 
superfície do refletor branco  

Qualidade da luz direcionada por meio da 
superfície do refletor especular 

 
Campo brilhante de luz transmitida Campo escuro de luz transmitida Luz oblíqua de luz transmitida 

 
 
Fig. 37 Configuração da iluminação controle sobre os equipamentos de luz transmitida 
 
 

4.1.2 Configuração da iluminação por luz incidente 
 
 Conecte a guia de luz para luz incidente à fonte de luz fria (RL) (vide Seções 3.1.7 e 3.7.3). 

Grampeie o iluminador do anel na única objetiva (não ao protetor para o nariz). 
 Ligue a fonte de luz fria para luz incidente (RL). 
 Ajuste a guia de luz à amostra. 
 Use as duas chaves da direita sobre o SYCOP ou fonte de luz fria para ajustar a intensidade da 

iluminação conforme requerido. 
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Fig. 38 Ajustando o estereomicroscópio 
(zoom e foco motorizado) 
 
 

 
Fig. 39 Ajustando o estereomicroscópio 
(zoom e foco manual, por exemplo, 
SteREO Discovery.V8) 

4.1.3 Ajustando o estereomicroscópio 
 

 
Antes de utilizar o acionamento de foco 
motorizado pela primeira vez, você deve 
ajustar a parada mecânica para a variação 
do percurso (vide Seção 3.11). 
 

O estereomicroscópio foi conectado e ligado. O foco e 
zoom podem ser controlados por meio do HIP ou 
SYCOP. Vide Seção 4.2 ou 0 para mais informações. 
1. Coloque a amostra no centro da inserção redonda 

do estágio (Fig. 38/3). 
2. Coloque o anel de configuração do diopter nas 

lentes do foco (Fig. 38/2) ao valor requerido, se 
conhecido, de outra forma coloque-o em "0". 

3. Selecione a altura de visualização desejada, 
girando os soquetes de lente (Fig. 38/1) no máximo 
em 120°; ajuste-os a sua distância interpupilar. 
Você deve ver um círculo não grampeado de luz 
quando olhar para as lentes. 

 

 
Verifique se as lentes foram empurradas 
para baixo no tubo até a parada. 
 

4. Ajuste o ângulo de visualização na variação de 5° 
a 45°, inclinando o corpo binocular. 

5. Gire a roda serrilhada (Fig. 38/4) para abrir o 
diafragma de abertura. 

6. Em primeiro lugar, configure o zoom (Fig. 38/5) 
para a ampliação mínima, para achar o objeto a 
ser examinado. 

7. Foque em um atributo pequeno, proeminente no 
centro da imagem (Fig. 38/6). 

8. Ajuste o valor máximo de zoom (Fig. 38/5). Por 
causa da ampliação elevada, é provável que o 
atributo apareça borrado novamente e fora do 
centro. 

9. Busque um atributo movendo a amostra e 
exatamente foque novamente nela (Fig. 38/6). 

10. Depois, configure o zoom mínimo novamente (Fig. 
38/5) e corrija qualquer borrado existente na 
imagem separadamente, girando os anéis de 
configuração do diopter das lentes de foco (Fig. 
38/2) para compensar a visão com defeito. 
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Quando o microscópio tiver sido ajustado desta forma, a imagem permanecerá focada em toda a 
variação do zoom. 
Se desejado, conecte a câmera de sua escolha à porta da câmera do ergo fototubo (Fig. 38/8). 
Para girar a via de luz, mude a alavanca (Fig. 38/7). A via de luz direita é refletida a 100 %. 
 

 Após o operador ter mudado, as etapas 2 … 4 devem ser repetidas. 

 

 
Após ter mudado a objetiva, repita as etapas 6 a 9. Caso nenhum protetor para o nariz 
da objetiva e nenhum controle por meio de SYCOP seja utilizado, configure a objetiva 
atualmente utilizada sobre o HIP (vide Seção 4.2.2). 
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4.1.4 Iluminação epi coaxial 
A iluminação epi coaxial S é principalmente destinada para iluminação sem reflexão dos objetos 
de reflexão planos. Uma distinção é feita entre a reflexão regular (espelhamento) e reflexão difusa. 
 
 
4.1.4.1 Reflexão difusa 
Em caso de objetos com dispersão difusa, a alavanca de troca para o ajuste da iluminação deve 
ser posicionada para todas as objetivas na posição frontal C (Fig. 40/2), porque, com tais objetos 
no esboço produzidos e a iluminação nesta posição, mais brilhante e homogêneo. 
 
 

 
Fig. 40 Alavanca de troca para otimização 
da iluminação do campo de amostra 
(montado no lado inferior) 

4.1.4.2 Reflexão regular 
Para as objetivas S 1.0x, a alavanca de troca, 
utilizada para otimização da iluminação do campo de 
amostra para diferentes objetivas, deve estar na 
posição posterior D (Fig. 40/1). Para todas as outras 
objetivas, a alavanca deve estar na posição frontal C 
(Fig. 40/2). 
Para atingir uma iluminação mais homogênea para 
ampliações iguais ou maiores às indicadas na tabela 
na página 2, você pode colocar a alavanca na posição 
frontal C (Fig. 40/2) sem um esboço adicional também 
para as objetivas S 1,0x. 

 
 

Objetiva S 
Evitar o esboço na posição frontal padrão C acima 

(nas unidades de ampliação de zoom) (ampliação total com lentes 10x/23) 

Plan Apo S 1,0x 1,1x 11,0x 

Plan S 1,0x 1,4x 13,6x 

Achromat 1,0x 1,8x 17,8x 

 
 

 
Para observação vertical com o deslizador da objetiva S/doc, a tampa lambda-quarter 
deve ser utilizada. 
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Dicas para aplicação com reflexão regular: 
Em caso de reflexão regular, ou seja, com objetos que refletem a luz da fonte de iluminação 
diretamente à objetiva, esboços do campo de visão são possíveis ao utilizar ampliações de zoom 
baixo. 
Utilizando SteREO Discovery.V12/V20 com lentes 10x/23, a objetiva Plan Apo S 1,0x funciona 
quase sem esboço. 
Utilizando SteREO Discovery.V8 com lentes 10x/23, as objetivas Plan Apo S 1,0x, Plan S 1,0x e 
Achromat S 1,5x são quase sem esboço. A documentação permanece inalterada nesses casos. 
Com as objetivas < 1,0x, o campo de amostras máximo é menor que com objetivas 1,0x por 
cauda dos esboços extensos. 
Com objetivas > 1,0x, ampliações maiores e uma melhor resolução pode ser atingida. O esboço, 
no entanto, deve ser considerado ao escolher a lente e a fonte de luz fria KL 1500 LCD deve ser 
utilizada como uma fonte de luz ideal. 
A imagem mais brilhante e mais detalhada será obtida com ótica ativada auxiliar da fonte de luz 
fria KL 1500 LCD, a imagem mais homogênea será obtida sem a ótica auxiliar. A fonte de luz fria 
KL 2500 LCD é recomendada por ser controlada por SYCOP. Ela deve ser utilizada com ótica 
auxiliar desativada. 
 
 
4.1.4.3 Gerenciador de luz 
 
O Gerenciador de Luz pode ser ativado para manter a 
intensidade da luz constante ao utilizar a epi-
iluminação coaxial S com a fonte de luz fria KL 2500. 
Selecione Regular reflection RL MANAGER para 
objetos brilhantes, com reflexão objetos, iluminados 
com a iluminação epi coaxial e ative-o com 
ACTIVATE RL MANAGER . 
Use Diffuse reflection RL MANAGER para todos os 
objetos de reflexão difusos e ative-o com ACTIVATE 
RL MANAGER . 
Use o maior valor de zoom para ajustar a intensidade 
da luz apropriada (por exemplo, máximo) da fonte de 
luz fria. Após ter ativado o Gerenciador de Luz, o 
sistema irá reajustar a intensidade da luz da fonte de 
luz automaticamente ao fazer um zoom, fornecendo 
ao observador uma imagem que possui um brilho 
quase constante em todas as posições de zoom. 

 
Fig. 41 Ativando o Gerenciador de Luz RL 
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4.1.5 Ajustando o iluminador vertical PentaFluar S/X-Cite ou S/HBO 
 
Verifique o ajuste do iluminador HBO 100 do iluminador vertical PentaFluar S/HBO antes de cada 
exame crítico, após cada lâmpada e troca de objetiva. Se necessário, reajuste o iluminador (vide 
Seção 4.1.6). 
 

 

Ao trabalhar com luz de excitação UV, a radiação ultravioleta é incidente na superfície 
do objeto. Evite estritamente a exposição direta à pele. Tome precauções apropriadas 
ao manipular no plano do objeto (por exemplo, estágio de deslizamento, luvas, creme de 
proteção contra UV, etc.). 
Ao trabalhar com luz UV, sempre balance na tela de proteção contra fluorescência 
(protetor contra ofuscamento, Fig. 43/7) em frente da amostra para proteger seus olhos 
da luz dispersa. 
Antes de balançar para outro bloco de filtro, certifique-se em puxar o deslizador (Fig. 
42/1) para o iluminador vertical sempre para a posição mais frontal (posição de bloco). 

 

 
Certifique-se que o estereomicroscópio esteja ajustado de acordo com as Seções 4.1.2 a 
4.1.3. 

 
 

 
Fig. 42 Ajustando o iluminador vertical 

1. Puxe o deslizador (Fig. 42/1) no iluminador vertical 
PentaFluar para a posição mais frontal (posição de 
bloco). 

2. Ligue o iluminador vertical PentaFluar (XCite ou 
HXP 120 sobre o iluminador; HBO sobre o 
transformador) e deixe-o aquecer (X-Cite 
aproximadamente 5 min.; HBO aproximadamente 
10 min.). 

3. Coloque o objeto no centro da inserção de estágio 
redondo (Fig. 38/3). 

4. Gire a roda do filtro (Fig. 43/4) do iluminador 
vertical para mover uma posição do filtro para a via 
da luz. 

5. Empurre o deslizador no iluminador vertical 
PentaFluar na posição mediana (abertura branca) 
ou a posição mais posterior (posição com filtro de 
atenuação vermelha). 

6. Abra o diafragma de íris (Fig. 42/2) do iluminador vertical completamente, empurrando a 
alavanca completamente para trás. 

7. Foque a amostra e escolha a ampliação desejada. 
 

 
Para minimizar o branqueamento da amostra, você pode primeiro focar com a iluminação 
de campo brilhante (se disponível) antes de utilizar o iluminador vertical. 
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4.1.6 Ajustando o HBO 100 do iluminador vertical PentaFluar S/HBO 
 
O ajuste do iluminador HBO 100 do iluminador vertical PentaFluar S/HBO deve ser verificado 
antes de cada exame crítico, após cada lâmpada e mudança de objetiva e o iluminador reajustado, 
se necessário. 
 

 
O ajuste do iluminador HBO 100 é estritamente necessário após qualquer troca de 
lâmpada. A troca de lâmpada é descrita no Manual de Operação B 46-0063. 

 

 

Ao trabalhar com o bloco de filtro 58, a radiação ultravioleta é incidente sobre a 
superfície do objeto. Evite estritamente a exposição direta à pele. Tome precauções 
apropriadas ao manipular o plano do objeto (por exemplo, uso do estágio de 
deslizamento, luvas, creme de proteção contra UV, etc.). Certifique-se em balançar a 
tela contra fluorescência (protetor contra ofuscamento, Fig. 43/7) novamente após cada 
alteração da objetiva! 

 

 
Certifique-se que o estereomicroscópio tenha sido ajustado de acordo com as Seções 
4.1.2 a 4.1.3. 

 
 Puxe o deslizador (Fig. 42/1) sobre o iluminador vertical em sua posição mais frontal (posição 

do bloco). 
 Ligue o iluminador HBO 100 sobre o transformador e deixe-o aquecer por aproximadamente 10 

min. 
 Coloque uma amostra de fluorescência adequada no estágio. 
 Ideal são essas amostras que possuem áreas bem estruturadas e áreas de fundo suficientes 

não estruturadas na variação da ampliação que você prefere. Com este tipo de amostra, a 
homogeneidade de iluminação pode ser avaliada mais facilmente. 

 Sobre a roda do filtro, balance um bloco de filtro para uma fluorescência forte, de contraste, à 
via de luz. 

 

 
 
Fig. 43 Ajustando o iluminador HBO 100 
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 Empurre o deslizador sobre o Iluminador vertical PentaFluar (Fig. 42/1) na posição mediana 
(posição de trabalho). 

 Abra o diafragma da íris (Fig. 42/2) do iluminador vertical completamente, empurrando a 
alavanca completamente para trás. 

 Escolha a maior ampliação (valor de zoom) e abra completamente o diafragma da íris sobre o 
corpo do microscópio. 

 Foque sobre a amostra. 
 Remova a amostra e coloque o círculo de ajuste, d = 120 mm (Fig. 43/6), para o estágio (vide 

página 120 para uma descrição do círculo de ajuste). 
 Escolha o menor estágio de ampliação (valor de zoom). 
 Segurando a objetiva (Fig. 43/5) seguramente com ambas as mãos, desparafuse-a do corpo 

do microscópio ou do protetor para o nariz da objetiva. 
 Gire o botão do coletor (Fig. 43/3) sobre o HBO 100 até que uma imagem focada do arco da 

lâmpada / imagem refletida apareça sobre o círculo de ajuste. 
 Gire o parafuso para ajuste vertical (Fig. 43/1) até que o arco da lâmpada e sua imagem 

refletida apareçam no mesmo nível (Fig. 43/A). 
 Gire o parafuso para ajuste horizontal (Fig. 43/2) de forma que o arco da lâmpada e sua 

imagem refletida apareçam, se possível, em ambos os lados da linha vertical no mesmo nível 
(Fig. 43/A). 

 Segurando a objetiva (Fig. 43/5) com ambas as mãos, gire-a para o corpo do microscópio ou o 
protetor para o nariz da objetiva. 

 Gire o botão do coletor (Fig. 43/3) para ajustar a iluminação homogênea. 
 Remova o círculo de ajuste (Fig. 43/6) e coloque a amostra da fluorescência sobre o estágio. 
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4.2 Painel de Interface Humana (HIP) 
 
A unidade de controle HIP pode ser utilizada para 
operar o microscópio (sem SYCOP). Um HIP controla 
o acionamento de foco motorizado (Fig. 4/15), ao 
passo que o segundo controla o corpo do microscópio 
(Fig. 4/17). Com a unidade de SYCOP conectada, o 
HIP não é necessário e utilizável somente a uma 
extensão limitada. 
O HIP contém um display de duas linhas. 
Além disso, ele possui quatro teclas de função: 
Mode,  (Standby), Mem1 e Mem2. 
A roda serrilhada pode ser movida para cima e para 
baixo e pressionada. 
Dois modos são selecionáveis: Basic Mode para a 
operação do microscópio e o Setting Mode para 
ajuste dos parâmetros específicos. 

 
Fig. 44 Design da unidade de controle HIP 

 
 
4.2.1 Elementos funcionais sobre HIP 
 

Unidade de controle de zoom Unidade de controle de foco 

Tela de duas linhas 
- Tela de ampliação (Mag) na linha superior 
- Pressione a tecla Mode brevemente para 

exibir mais parâmetros. 
- No Modo de Configuração: Exibição dos 

parâmetros e o valor corrente ou selecionado 
 
Roda serrilhada   
-  Ajuste de um valor maior de zoom 
-  Ajuste de um valor menor de zoom 
 
 
-   No Modo de Configuração: Seleciona a 

entrada de lista 
 
Teclas Mem1 / Mem2 
- Pressione brevemente para configurar o valor 

armazenado de zoom 
- Pressione por dois segundos (beep de 

confirmação) para armazenar o valor de 
zoom atualmente configurado 

Tela de duas linhas 
- Tela da posição de foco Z na linha superior 
- Pressione a tecla Mode brevemente, para 

configurar o valor do foco para zero. 
- No Modo de Configuração: Exibição dos 

parâmetros e o valor atual ou selecionado 
 
Roda serrilhada   com função de tecla 
-  Move o acionamento do foco para cima 
-  Move o acionamento do foco para baixo 
- Pressione brevemente: Muda entre diversos 

modos de foco (vide Seção 4.6.3.1) 
-   No Modo de Configuração: Seleciona a 

entrada de lista 
 
Teclas Mem1 / Mem2 
- Pressione brevemente para configurar a 

posição de foco armazenada 
- Pressione por dois segundos (beep de 

confirmação) para armazenar a posição de 
foco atualmente configurada 
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Unidade de controle de zoom Unidade de controle de foco 

Tecla Mode 
- Pressione brevemente esta tecla, de forma 

repetida, para exibir o tamanho do campo 
(Field), energia de resolução (Resol) e 
profundidade do foco (Depth) 
sucessivamente. 

- Pressione-a por dois segundos para mudar 
para o Modo de Configuração 

- No Modo de Configuração: Pressione-a 
brevemente para selecionar os parâmetros 

 
OBSERVAÇÃO: Pressione a tecla por dois 
segundos, para mudar para o Modo Básico e 
armazenar permanentemente os valores de 
parâmetro recentemente selecionados. 
 
Tecla  
 Liga / Desliga o HIP (Standby) 

Tecla Mode 
- Pressione a tecla Mode brevemente para 

restaurar o valor do foco para zero. 
 
 
 
- Pressione-a por dois segundos para mudar 

para o Modo de Configuração 
- No Modo de Configuração: Pressione-a 

brevemente para selecionar os parâmetros 
do foco 

OBSERVAÇÃO: Pressione a tecla por dois 
segundos para mudar para o Modo Básico e 
armazenar permanentemente os valores de 
parâmetro recentemente selecionados. 
 
Tecla  
- Liga / Desliga o HIP (Standby) 

 
 
4.2.2 Diretriz do menu in Modo de Configuração 
 

 
Os parâmetros da unidade de controle de zoom são parcialmente diferentes dos da 
unidade de controle de foco (vide a tabela de parâmetros a seguir). 
Para confirmação acústica dos novos valores, ative a função Beep Level. 

 
Para mudar quaisquer parâmetros, mude do Modo Básico para o Modo de Configuração. 
 Para este fim, pressione a tecla Mode por dois segundos, até que um beep de confirmação (2x 

brevemente) seja gerado e a display mude. 
Na tela, o primeiro parâmetro e o valor correspondente são exibidos, por exemplo: 
Set Lens 1x 

 Pressione a tecla Mode diversas vezes para selecionar o parâmetro desejado. 
 Para alterar o valor do parâmetro selecionado, mova a roda serrilhada para cima ou para baixo 

( ) até que o valor desejado seja exibido, por exemplo: 
 Set Lens 0.63x  1x  1.5x 

 Pressione a tecla Mode mais uma vez, para selecionar o próximo parâmetro. 
Caso você tenha configurado todos os parâmetros, você pode voltar para o Modo Básico. 
 Para este fim, pressione a tecla Mode por dois segundos, até que um beep de confirmação (1x 

longo) seja gerado e a tela seja exibida. Todos os valores alterados estão agora sendo 
armazenados. 

 

 
Os novos valores serão armazenados permanentemente somente após a troca para o 
Modo Básico. Desligar o aparelho na tecla  ou desconectar o fornecimento de energia 
no Modo de Configuração resultará na perca dos valores alterados. 
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Parâmetros Gerais Valores Observações 

Luz posterior Ajuste da luz posterior da 
tela 

barra de progresso de 
12 estágios 

 Aumenta o brilho do fundo 

 Reduz brilho do fundo 

Nível de Beep Liga / Desliga o beep de 
confirmação 

Liga  Desliga A ativação é recomendada 

 

Parâmetros de Zoom (Somente unidade de 
controle de zoom) 

Valores Observações 

Configuração das 
Lentes 

Muda a ampliação da 
objetiva 

Achro 1,5x 
Achro 1,25x 
Achro 1,0x 
Achro 0,63x 
Achro 0,5x 
Achro 0,3x 
PlanApo 3,5x 
PlanApo 2,3x 
PlanApo 1,5x 
PlanApo 1,0x 
PlanApo 0,63x 
Plan 1,0x 

Necessário para a exibição 
correta da ampliação 

Conv. 1,5x ? Conversor 1,5x mono NÃO  SIM Use / não use o conversor S 
1,5x mono 

Configuração da 
Lente 

Mudança da ampliação da 
lente 

25x/10foc 
16x/16Br foc 
10x/23Br foc 
10x/20Br foc 

Necessário para a exibição 
correta da ampliação 

Confirmação Ativa / desativa a fila de 
início 

Liga  Desliga A fila de início é útil somente 
caso as ampliações das 
objetivas / lentes devam ser 
alteradas frequentemente 

Velocidade do 
zoom 

Ajuste da velocidade da 
configuração 

1  2  3 Perfil de velocidade plana  

íngreme 

Restabelecer 
Param? 

Restabelecer para os 
padrões de fábrica 

NÃO  SIM  

 

Parâmetros de foco (Somente unidade de 
controle de foco) 

Valores Observações 

Velocidade de 
Foco 

Ajuste da configuração da 
velocidade 

1  2  3 

Lento  rápido 

Relevante somente para 
Velocidade de Foco, não 
para Foco Fino 

Restabelecer 
Param? 

Restabelecer para os 
padrões de fábrica 

NÃO  SIM  
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4.3 Unidade do Controle Giratório Manual (MaRC) 
 
A unidade MaRC é utilizada para operar o foco do motor e funções de zoom do microscópio 
(também sem SYCOP). 
Somente o motor de foco 2 (435401-9901-000) pode ser controlado, não o motor de foco 1 
(435401-0000-000). 

 
Fig. 45 Unidade de controle MaRC 

MaRC oferece o seguinte escopo de funções: 
- Controle do motor de foco, utilizando o botão de 

acionamento grosso (Fig. 45/8) e fino (Fig. 45/9). 
- Percurso para as posições de clickstop de zoom 

pressionando brevemente as teclas 1 e 2 (Fig. 45/1 
e 2). 

- Zoom rápido nas direções positiva e negativa por 
meio de um par de teclas - pressione e segure as 
teclas 1 e 2 (Fig. 45/1 e 2). 

- Foco rápido nas direções positiva e negativa por 
meio de um par de teclas - pressione e segure as 
teclas 4 e 5 (Fig. 45/4 e 5) 

- Armazenando uma posição de foco - tecla 3 (Fig. 
45/3). 

- Percurso para a posição armazenada - tecla 3 (Fig. 
45/3). 

- Revertendo o sentido de rotação da unidade MaRC 
- tecla 3 (Fig. 45/3). 

 
 
4.3.1 Posição ligada 
Nos sistemas fornecidos com o módulo EMS, MaRC é ligado ao ligar o módulo EMS. Nos 
sistemas sem EMS, MaRC é ligado assim que ele for conectado a um adaptador de energia (cabo 
da área) por meio do barramento CAN. 
Após ligado, a posição armazenada de foco permanecerá inalterada, contanto que uma posição 
de foco tenha sido armazenada e MaRC tenha sido desligado adequadamente por Shut Down 
após ter sido utilizado da última vez. Caso ele não tenha sido desligado adequadamente, a 
posição de foco ligado será configurado como o valor armazenado. 
Caso um motor de foco pronto para operação seja conectado, o LED azul (Fig. 45/7) estará aceso. 
MaRC está imediatamente pronto para operação. 
 
 
4.3.2 Controle do foco motorizado por meio do acionamento grosso e fino 
O foco motorizado pode ser controlado rapidamente ou lentamente, girando o acionamento grosso 
(Fig. 45/8) ou fino (Fig. 45/9). 
Caso um corpo de zoom motorizado seja utilizado, a sensibilidade do acionamento grosso / fino 
depende da configuração de ampliação do zoom e da objetiva configurada. 
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4.3.3 Percurso para as posições do clickstop de zoom 
 
Ao pressionar brevemente (≤ 200 ms) a tecla 1 ou 2 (Fig. 45/1 ou 2), o corpo de zoom irá 
percorrer até a próxima posição inferior ou a próxima posição superior de clickstop. 
Um contador de clickstop será aumentado ou diminuído da mesma forma caso a tecla 2 ou 1 seja 
pressionada brevemente diversas vezes. 
O percurso de clickstop do corpo de zoom se inicia 200 ms após o último toque de tecla. O 
percurso irá parar exatamente na posição da ampliação indicada sobre os painéis HIP / SYCOP 
de acordo com a combinação atual da objetiva / lente. 
 
 
4.3.4 Zoom rápido na direção positiva ou negativa por meio de um par de teclas 
 
Pressionando a tecla 1 ou 2 (Fig. 45/1 ou 2) por mais de 200 ms, o corpo de zoom iniciará o 
percurso e não para até que você libere a respectiva tecla ou o final do percurso seja atingido. 
No início, a velocidade irá aumentar linearmente com a duração do toque de tecla, até que a 
velocidade máxima seja atingida. 
A velocidade máxima atingida depende do perfil de velocidade atualmente ativo configurado por 
meio de HIP / SYCOP. 
 
 
4.3.5 Foco rápido na direção positiva ou negativa por meio de um par de teclas 
 
Pressionando a tecla 4 ou 5 (Fig. 45/4 ou 5), o sistema de foco motorizado iniciará o percurso para 
cima (5) ou para baixo (4) até que você libere a respectiva tecla ou o final do percurso seja 
atingido. 
No início, a velocidade será aumentada linearmente com a duração do toque de tecla até que a 
velocidade máxima seja atingida. 
A velocidade máxima atingida não depende do perfil de velocidade atualmente ativo configurado 
por meio de HIP / SYCOP. 
 
 
4.3.6 Armazenando uma posição de foco 
 
A posição de foco atual será armazenada quando a tecla 3 (Fig. 45/3) estiver sendo pressionada 
entre 2 s e 5 s. 
O LED verde (Fig. 45/6) se acende brevemente e um tom de beep curto no sistema de foco 
motorizado irá indicar a finalização do processo armazenando após 2 s. 
 
 
4.3.7 Percorrendo para a posição de foco armazenada 
 
Ao pressionar a tecla 3 (Fig. 45/3) por menos de 2 s, o sistema de foco motorizado irá percorrer 
para a posição de foco armazenada. 
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4.3.8 Revertendo o sentido de rotação do MaRC 
 
O sentido de rotação será reverso quando a tecla 3 (Fig. 45/3) for pressionada por mais de 5 s. 
O LED verde (Fig. 45/6) se acende brevemente por duas vezes e dois tons curtos de beep sobre 
o sistema de foco motorizado irão indicar que a mudança foi finalizada. 
Isto significa que, em conjunto, a tecla 3 deve ser pressionada até que o diodo verde tenha 
acendido três vezes e três tons de beep tenham sido produzidos pelo sistema de foco motorizado. 
 
 
4.4 Operando o protetor para o nariz da objetiva S/doc, 3x, 6x cod. 
 

 

CUIDADO 
Antes de trocar a objetiva, é essencial desligar o Gerenciador de Parfocalidade (vide 
seção 4.6.3.3 na página 91). 

 
 

 
Fig. 46 Protetor para o nariz da objetiva 
S/doc, 3x, 6x cod.; tubo intermediário Y S 

As objetivas são trocadas girando o protetor para o 
nariz da objetiva (Fig. 46/2) para a posição de 
travamento da objetiva desejada. Recomenda-se 
segurar o protetor para o nariz à direita pelo 
iluminador do anel de corte d = 66 mm sem guia de 
luz. 
Para cada objetiva, uma posição de trava para stereo 
(S) e outra para documentação (doc) encontra-se 
disponível. 
A objetiva selecionada e a posição (3D - stereo ou 2D 
- mono) são exibidas nos módulos SYCOP e 
AxioVision após a primeira configuração. 
Caso um tubo intermediário Y (Fig. 46/1) tenha sido 
acoplado, uma imagem binocular pode ser produzida 
na posição do macroscópio da objetiva empurrando a 
alavanca (Fig. 46/3). 
Para fins de documentação por meio do fototubo 
binocular, recomenda-se utilizar a posição stereo do 
tubo intermediário Y também na posição do 
macroscópio da objetiva, para permitir que a quantia 
plena de luz passe para a câmera. 
Sem o tubo intermediário Y, nenhuma imagem irá 
aparecer na lente esquerda quando a objetiva estiver 
na posição de macroscópio. 

 
 

 

CUIDADO 
Ao operar o protetor para o nariz da objetiva S/doc manualmente com o botão de foco 
grosso esquerdo sem prestar atenção, há um possível risco de lesão, devido às beiras 
do protetor para o nariz S/doc da objetiva. 
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CUIDADO 
Tome cuidado para evitar colidir a objetiva com os equipamentos do estágio ou a 
amostra! Caso utilize o protetor para o nariz da objetiva S/doc, ajuste o percurso do 
acionamento de foco motorizado (vide seção 3.11 na página 61) de forma que haja 
espaço suficiente entre a objetiva com a maior dimensão extremidade a extremidade e o 
estágio do microscópio. 

 
Caso você utilize o protetor para o nariz da objetiva, nem todas as objetivas podem ser 
combinadas entre si. A tabela a seguir lhe mostra possíveis combinações com e sem o conversor 
S 1,5x mono: 
 

Combinação das 
objetivas com / 
sem conversor ao 
utilizar o protetor 
de nariz da 
objetiva 
combinável 
não combinável P

la
n

A
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o
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PlanApo S 0,63x X                       
PlanApo S 1,0x  X                      
PlanApo S 1,5x   X                     
PlanApo S 2,3x    X                    
PlanApo S 3,5x     X                   
Plan S 1,0x      X                  
Achromat S 0,3x       X                 
Achromat S 0,5x        X                
Achromat S 0,63x         X               
Achromat S 1,0x          X              
Achromat S 1,25x           X             
Achromat S 1,5x            X            
C1,5x PA 0,63x             X           
C1,5x PA 1,0x              X          
C1,5x PA 1,5x               X         
C1,5x PA 2,3x                X        
C1,5x Plan 1,0x                 X       
C1,5x A 0,3x                  X      
C1,5x A 0,5x                   X     
C1,5x A 0,63x                    X    
C1,5x A 1,0x                     X   
C1,5x A 1,25x                      X  
C1,5x A 1,5x                       X 
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4.5 Equipamentos para documentação 
 
4.5.1 Deslizador da objetiva S/doc 
 

 

CUIDADO 
O deslizador da objetiva pode ser utilizado somente em combinação com a montagem 
em S (com Ø 76 mm de suporte). Ele é não operacional em combinação com o protetor 
para o nariz da objetiva S/doc, 3x. 

 

 

CUIDADO 
Após a montagem do deslizador da objetiva, a chave de menor limite no acionamento de 
foco motorizado deve ser reajustada (vide seção 3.11 na página 61). 

 
 
Equipamentos mínimos requeridos para pilhas de imagem em Z na luz refletida e para 
profundidade prolongada de nitidez: 
- Acionamento de foco motorizado 
- Iluminador do anel de luz refletida 
- AxioCam 
- SYCOP 
- PC incl. software AxioVision 4 
 
Equipamentos mínimos necessários para medição dos contornos da amostra no campo brilhante 
da luz transmitida: 
- Acionamento grosso / fino 
- VisiLED da unidade de luz transmitida 
- Micrômetro do estágio MC 750 
- AxioCam MR 
- PC incl. software AxioVision 4 
 
Os seguintes fototubos e fototubos intermediários podem ser utilizados em combinação com o 
deslizador da objetiva S/doc: 
- Fototubo ergo binocular S (4351000-0000-000) 
- Fototubo binocular S (435107-0000-000) 
- Fototubo intermediário S mot., direita 100/100 (435118-0000-000) 
- Fototubo intermediário S, esquerda 100/100 (415108-9901-000) 
- Fototubo intermediário S com duas portas de saída 50/50 (435109-0000-000) 
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4.5.1.1 Montagem 
 
 Mova o acionamento do foco para cima, para criar um espaço livre de aproximadamente 20 cm. 
 Desparafuse a objetiva (Fig. 47/5) do corpo do microscópio (Fig. 47/1). Acople a tampa de 

proteção da lente. 
 Aperte à mão o parafuso de grampeamento (Fig. 47/4) para o deslizador da objetiva. 
 Prenda o deslizador da objetiva (Fig. 47/3) com ambas as mãos e parafuse-o no corpo do 

microscópio (Fig. 47/1) o máximo que der. 
 Parafuse a objetiva (Fig. 47/5) ao deslizador da objetiva (Fig. 47/3) o máximo que for. Remova a 

tampa protetora da lente novamente. 
 Afrouxe os parafusos de grampeamento (Fig. 47/2 e 4). 
 Alinhe o parafuso de grampeamento (Fig. 47/4) do deslizador da objetiva e a junta do corpo do 

microscópio (Fig. 47/1) com o parafuso de grampeamento (Fig. 47/2) (Fig. 47/6). 
 Aperte à mão o parafuso de grampeamentos (Fig. 47/2 e 4). 
 

 
 
Fig. 47 Montagem do deslizador da objetiva S/doc 
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4.5.1.2 Operação 
 
O deslizador da objetiva permite que você posicione a objetiva nas seguintes três posições de 
click-stop: 
 
 ESQUERDO: 
para imagem vertical e 
monocular, por meio da via de 
luz esquerda, de um detalhe de 
amostra 12 mm para a esquerda 
da posição A (Fig. 48). 

MEIO: 
para imagem estereoscópica 
do detalhe da amostra (A). 

DIREITO 

Para imagem vertical e 
monocular, por meio da via de 
luz direita, de um detalhe de 
amostra de 12 mm à direita da 
posição A (Fig. 49). 

 
 

 
Fig. 48 Deslizador da objetiva S/doc com 
fototubo intermediário 
 
 

 
Fig. 49 Deslizador da objetiva S/doc com 
ergo fototubo 

Documentação utilizando os fototubos intermediários: 
 Empurre o botão de deslizamento (Fig. 48/1) para a 

posição de parada frontal, para desviar o raio de luz 
para a porta da câmera. 

 Mova a objetiva cuidadosamente para a posição de 
parada esquerda do deslizador da objetiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentação utilizando ergo fototubos: 
 Gire a alavanca (Fig. 49/1) para a posição 

posterior, para desviar o raio de luz para a porta da 
câmera. 

 Mova a objetiva cuidadosamente para a posição de 
parada direita do deslizador da objetiva. 
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4.5.2 Fototubo intermediário S mot., direita 
100/100 
 
Utilizando o tubo intermediário S mot., direita 100/100, 
uma câmera pode ser conectada do lado direito do 
corpo do microscópio. 
 
 Monte o fototubo intermediário entre o corpo do 

microscópio e o tubo binocular (vide Seção 3.1.5). 
 Link a porta de barramento CAN do tubo 

intermediário (no verso) com: 
 - conector de barramento CAN do motor de foco ou 
 - conector de barramento CAN do Módulo 

Eletrônico EMS ou 
 - um conector de barramento CAN livre de outro 

componente acessório de barramento CAN ou 
 unidade de energia de plug-in HIP (diretamente). 
 Mude a via de raio entre a porta da câmera (doc) e 

o tubo binocular, pressionando brevemente o botão 
(Fig. 50/2). Caso a porta da câmera esteja ativa, o 
LED azul (Fig. 50/1) na parte frontal do fototubo 
intermediário está aceso. 

 
O fototubo intermediário também pode ser mudado 
por meio de SYCOP ou AxioVision. 

 
Fig. 50 Fototubo intermediário S mot., 
direita 100/100 

 
 
4.5.3 Tubo intermediário Y S 
 
Com a ajuda do tubo intermediário Y S, uma imagem binocular pode ser gerada. 
Ela é preferivelmente utilizada com o protetor para o nariz da objetiva S/doc, 3x, 6x cod. estando 
na posição do macroscópio. 
 Empurre na haste de deslizamento (Fig. 46/3) no tubo intermediário Y (Fig. 46/1), para obter 

uma imagem binocular na posição do macroscópio. 
 Retire a haste de deslizamento (Fig. 46/3) para observação estereoscópica. 
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Fig. 51 Tubo intermediário S mot. com 
analisador 

4.5.4 Tubo intermediário S mot mono com 
analisador 
 
Utilizando o tubo intermediário S mot mono, um filtro 
de polarização pode ser girado para dentro / fora do 
canal estéreo direito. 
 
 Monte o tubo intermediário entre o corpo do 

microscópio e o tubo binocular (vide seção 3.1.5). 
 Link a porta de barramento CAN do tubo 

intermediário (no verso) com: 
 - conector de barramento CAN do foco do motor, 
 - conector de barramento CAN do módulo 

eletrônico, 
 - EMS ou um conector de barramento CAN livre de 

outro componente de acessório de barramento 
CAN ou unidade de energia de plug-in HIP 
(diretamente) 

 Pressione o botão (Fig. 51/2) brevemente para 
balançar o filtro de polarização dentro / fora da via 
de luz. Caso o filtro esteja ativo, o LED azul (Fig. 
51/1) na frente do tubo intermediário com 
analisador está aceso. 

 
O filtro também pode ser girado para dentro / fora da 
via de luz por meio de SYCOP ou AxioVision. 
A direção da transmissão do tubo intermediário com o 
analisador é leste-oeste. 
Os polarizadores do aparelho associado de luz 
refletida / luz transmitida têm de ser ajustados com 
relação ao tubo intermediário com o analisador. 
Como componentes adicionais para a observação 
binocular, o deslizador da objetiva S/doc ou o protetor 
para o nariz da objetiva S/doc, 3x, 6x cod. e o tubo 
intermediário Y S são recomendados. 
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4.6 Painel de Controle do Sistema (SYCOP) 
 
O Painel de Controle do Sistema SYCOP combina 
três elementos funcionais em uma única unidade (Fig. 
52): 
(1) Tela sensível ao toque (resumindo: touch screen) 
(2) Quatro botões de pressão para o controle de 
intensidade da luz 
(3) Joystick para a operação do zoom motorizado e 
funções de foco 
SYCOP é operado com uma mão. Você pode operar 
o joystick e os quatro botões de pressão sem a 
necessidade de desviar os olhos da amostra. 
Por meio da tela sensível ao toque, por um lado você 
consegue visualizar parâmetros ópticos significativos 
de uma vez, e por outro lado, ativar e armazenar 
diferentes configurações dos microscópios. 
As funções correspondem à atribuição padrão 
(configuração de fábrica) do SYCOP. Você pode 
alterar a atribuição, se necessário, ou restabelecê-la 
para a configuração padrão (vide Seção 4.6.6.4). 
O SYCOP inclui o Módulo Eletrônico EMS-2 (Fig. 
52/4), que serve como unidade central de conexão 
para todos os outros componentes do sistema. 
 
 
4.6.1 Elementos funcionais 
 
4.6.1.1 Botão STOP 
 
O Botão STOP serve para um desligamento rápido do 
acionamento do foco em movimento, para prevenir 
colisões com o estágio ou a amostra sobre o estágio. 
 Empurre o botão STOP (Fig. 53/1) para desligar o 

acionamento do foco. 
O botão STOP dá um estalo. O movimento é 
instantaneamente interrompido. Para reutilizar o 
acionamento do foco, o botão STOP deve ser 
destravado. 
 Para destravar o botão STOP, puxe-o para fora 

novamente. 

 
Fig. 52 Design do SYCOP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 53 Botão STOP 
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Fig. 54 Elementos funcionais do SYCOP 

4.6.1.2 Joystick 

 

Move para a esquerda para reduzir o valor 
de zoom 

 

Move para a direita para aumentar o valor do 
zoom 

▲ 
Move para cima para mover o acionamento 
do foco para cima 

▼ 
Move para baixo para mover o acionamento 
do foco para baixo 

O deslocamento completo do joystick ativa a maior 
velocidade. O menor deslocamento corresponde à 
menor velocidade. 

 
 

 

Quando o acionamento de foco motorizado for movido para baixo, há um risco de 
esmagamento da mão na área de operação: 
- Desligue o acionamento do foco com o botão STOP, se necessário. 
- Enquanto o acionamento estiver sendo movido para baixo, não pegue com suas mãos 

na área de operação ou sob o acionamento de foco motorizado. 
- Ajuste a posição da chave de limites conforme requerido (vide Seção 3.11), para 

prevenir dano ao instrumento. 
- Use a função de proteção à amostra para prevenir dano à amostra (vide Seção 

4.6.3.5). 
 
 
4.6.1.3 Botões de pressão para controle de intensidade da luz (para KL 2500 LCD somente) 
 

 
Os quatro botões de pressão podem ser utilizados somente ao ajustar a intensidade da 
luz das fontes de luz fria do tipo KL 2500 LCD. 

 
Com os dois botões de pressão da esquerda, você pode ajustar a intensidade da iluminação por 
luz transmitida (Fig. 54/TL), com os dois botões de pressão da direita, o da iluminação por luz 
incidente (Fig. 54/RL). 
A intensidade da luz ajustada pode ser lida da tela sensível ao toque. 

– Reduzido o brilho / click duplo desliga a iluminação. 
+ Aumenta o brilho ou liga a iluminação novamente. 

 
 

 
As funções dos botões de joystick e botões de pressão para intensidade da luz podem 
ser alteradas (vide Seção 4.6.6.4). 
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4.6.1.4 Tela sensível ao toque - Menu principal 
 
A tela sensível ao toque é um painel sensível ao 
toque. Para ativar uma função específica, bata com 
seu dedo na tecla correspondente. 
Após ligar, o menu principal mostra as seguintes 
configurações: 
 - Hora e data (pode ser editado por meio de 

SETUP - Date / Time) 
 - Ampliação visual total (MAG) 
 - Objetiva selecionada (Obj), posição stereo (3D) 

ou mono (2D) (2D ou 3D será indicada somente se 
o protetor para o nariz da objetiva S/doc, 3x, 6x 
cod. for conectado e configurado) e lente (Eyep). 

 

 
Fig. 55 Tela sensível ao toque - Menu 
principal 

 

 
Fig. 56 Mensagem de erro "Posição 
proibida" 

 
Caso a objetiva PlanApo 3,5x seja utilizada 
em combinação com o conversor S 1,5x 
mono, somente a posição 2D pode ser 
utilizada. Ao mover a objetiva para a posição 
3D, uma mensagem de erro aparecerá (Fig. 
56). 
A mensagem de erro desaparecerá 
novamente assim que a objetiva for movida 
de volta para a posição 2D. 

 
 - Conversor S 1,5x mono selecionado / não 

selecionado (Con) 
 - Tamanho do field of view, Resolution e Depth 

of focus 
 - Posição Z atual (posição de foco) 
 - Quatro teclas de menu (FUNCTION, MEMORY, STATUS, SETUP) 
 - Duas teclas de função (SAVE SETTINGS, SHUT DOWN) 
 - Intensidade da iluminação como barra progressiva com configuração atual na porcentagem e 

temperatura da cor em Kelvin para luz incidente (RL) e luz transmitida (TL) 
 

 
A ampliação visual total (Mag) é calculada da combinação de objetiva / lente. Portanto, 
tome cuidado para que a objetiva e os dados da lente inseridos sejam corretos. Em caso 
negativo, insira os dados dos componentes realmente utilizados por meio de SETUP - 
Objective (Nosepiece) / (Eyepiece) (vide Seção 4.6.6). Ampliação total não será 
exibida, a menos que as objetivas e lentes tenham sido definidas. 
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Os campos com beira em azul são teclas que respondem aos toques: 
 - Toque a tecla Z para configurar a posição atual de foco para zero. 
 - Toque a tecla SAVE SETTINGS para gravar as configurações atuais de SYCOP. 
 - Toque a tecla SHUT DOWN para mudar o sistema para o modo standby. Ligue-o novamente 

por meio da tecla (standby) no EMS-2; as configurações atuais são gravadas automaticamente. 
 - Pressionar as teclas FUNCTION, MEMORY, STATUS ou SETUP ativa outros menus (vide 

Seção 4.6.2). 
 

 
Os valores exibidos da energia de resolução (Resolution) e profundidade de foco 
(Depth of focus) são obtidos somente sob condições ideais, ou seja, em iluminação 
ideal e diafragma de abertura aberta. Para informações sobre o ajuste correto do 
microscópio, consulte as Seções 4.1.1 a 4.1.3. 
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4.6.2 Visão geral da diretriz do menu 
 

FUNÇÃO 
Tela e ajuste das funções 
dependentes do sistema 

MEMÓRIA 
Ativação / armazenagem das 
configurações do microscópio 

específicas ao usuário 

STATUS 
Informações do usuário sobre o 

status atual do sistema 

CONFIGURAÇÃO 
Exibindo e editando os 

parâmetros do instrumento 

Velocidade do foco 
Seleção do perfil de velocidade 
(lento, médio, rápido ou Foco 
Fino) do gerenciador de foco 

M1 a M8 
Posições de armazenagem 

 

Sem protetor para o nariz 
codificado: 
Objetiva 

selecionando a objetiva da lista 
Com protetor para o nariz 

codificado: 
Protetor para o nariz 

atribuindo objetivas da lista 
para 3 montagens do protetor 

para o nariz 

Início 
Chama a posição de 
armazenagem real 

Gerenciador de Luz 
Ativação / desativação do 

controle automático de 
incidente e/ou fonte de luz 

transmitida por meio de 
SYCOP 

 
Lente 

Seleção da lente utilizada da 
lista 

Mag 
Armazena / exclui a ampliação 

individual 

Parfocalidade 
Gerenciador de parfocalidade e 

Assistente de parfocalidade 

Z-pos 
Armazena / exclui a posição 

individual de Z  

Usuário 
Seleção de quatro 

configurações específicas ao 
usuário, editando nomes do 

usuário 
RL 

Armazena / exclui as 
intensidades individuais de luz 

incidente Foto-Tubo 
Controle do fototubo 

intermediário motorizado e 
registro de imagem 

 

Configurações da Tecla 
Exibe e edita a atribuição da 
função das 4 teclas SYCOP, 
pedais e o botão do joystick 

TL 
Armazena / exclui as 

intensidades individuais de luz 
transmitida 

Tubo Pol 
Controle do tubo analisador 

intermediário motorizado 

Phot 
Armazena / exclui a posição de 

mudança do fototubo 
 

Alterar Configurações 
Altera a atribuição da função 

das teclas 

Proteção da Amostra 
Acionamento para a posição de 
foco mais lenta, livre de colisão 

e ativação da proteção da 
amostra 

Pol 
Armazena / exclui as 

configurações de polarização 
individual 

 
Configura Padrão 

Ativação das funções da tecla 
padrão 

FocSp 
Armazena / exclui a velocidade 

do foco 
 

Luz posterior / Contraste / 
Beep 

Ajuste do brilho e contraste de 
SYCOP, ativação / desativação 

do beep de confirmação 

Clickstop de Zoom 
Seleção das ampliações de 

padrão de zoom (combinação 
de objetiva / lente / zoom) 

ZoomSp 
Armazena / exclui a velocidade 

do zoom 
 

Data / Hora 
Configuração da data / hora 

Restabelecimento 
Exclui a posição de 

armazenagem selecionada 
 

Restabelece Parâmetro 
Configuração de todos os 

parâmetros para os padrões 
de fábrica 

Velocidade do Zoom 
Seleção do perfil de velocidade 

(lento, médio, rápido) 
  

Tela 
Seleção da janela inicial após 

a inicialização 

   
Info 

Exibe as informações sobre 
os componentes do sistema 
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Pressione esta tecla (Back) para voltar para o menu anterior. 

  

 

Pressione esta tecla (Home) para voltar para o Menu principal. 

  

 

Pressione essas teclas para aumentar ou reduzir o valor do parâmetro 
selecionado, ou também para ativar e desativar uma função. 

  

 

Pressione essas teclas para rolar para cima ou para baixo por meio da lista de 
seleção para exibir todas as entradas da lista. 

 
 
4.6.3 Menu FUNCTION 
 
O menu FUNCTION fornece acesso a funções 
importantes necessárias para a operação: 
 - Clickstops de Zoom (ampliações padrão) 
 - Função de proteção à amostra 
 - Gerenciador de luz 
 - Perfil de velocidade para acionamento do 

foco 
 - Perfil de velocidade para acionamento de 

zoom 
 - Controle do fototubo intermediário 

motorizado 
 - Controle do tubo motorizado intermediário 

com analisador 
 Pressione a tecla FUNCTION para ativar este 

submenu. 
As funções acessíveis são descritas a seguir. 
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4.6.3.1 Configuração do perfil de velocidade do acionamento de foco motorizado 
(Velocidade do foco) 
 
A velocidade da configuração do acionamento 
de foco motorizado pode ser ajustada em 
etapas. Além disso, os modos Focus Manager 
ou Fine Focus podem ser selecionados. 
A velocidade do acionamento é influenciada 
pelo grau de deslocamento do joystick / roda 
serrilhada: 
 - Deslocamento parcial: A velocidade 

depende do deslocamento angular e o perfil 
da velocidade ajustada. 

 - Deslocamento completo: Após um curto 
delay, o acionamento é acelerado a uma 
velocidade máxima do perfil. 

 Pressione a tecla FOCUS SPEED para ativar 
o submenu correspondente. 

 Pressione a tecla FOCUS SPEED 1  para 
configurar o perfil de velocidade mais lento. 

 - VELOCIDADE DO FOCO 1: Lento 
 - VELOCIDADE DO FOCO 2: Médio 
 - VELOCIDADE DO FOCO 3: Rápido 
Ou: 
 Pressione a tecla FOCUS MANAGER para 

ativar ou desativar esta função. 
 
O Focus Manager liga a velocidade do foco à 
ampliação (zoom). A uma baixa ampliação de 
12x, por exemplo, a velocidade de foco é mais 
rápida que a uma ampliação elevada (150x). 

 
 

 
 Pressione a tecla FINE ON (f) ou a tecla FINE OFF para ativar ou desativar a subfunção de 

Focus Speed ou Focus Manager. 
Com o Fine Focus sendo ativado, uma velocidade de foco muito baixa é configurada para garantir 
um foco preciso por percursos muito pequenos. 
O início do processo de foco fino é indicado por um sinal acústico. 
 

 
Uma rápida troca entre as funções Focus Speed / Focus Manager e Fine Focus é 
realizada pressionando o joystick no SYCOP ou a roda serrilhada no HIP. 
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4.6.3.2 Gerenciador de Luz 
 
O Gerenciador de Luz fornece uma adaptação 
automática da intensidade da luz da fonte de 
luz fria KL 2500 LCD enquanto a ampliação 
(zoom) é mudada. Desta forma, a impressão do 
brilho na imagem permanece quase constante. 
A função pode ser ativada / desativada 
separadamente para as fontes de luz fria da luz 
transmitida (TL) e luz incidente (RL). 
 Pressione a tecla LIGHT MANAGER. 
 

 

 
A função do Gerenciador de Luz está 
disponível somente para a fonte de luz 
fria do tipo KL 2500 LCD. 
 

A parte superior da tela mostra se o respectivo 
Gerenciador de Luz está ativo ou não. 
 Para ativar o Gerenciador de Luz, pressione 

a respectiva tecla ACTIVATE RL 
MANAGER. O rótulo da tecla mudará da 
mesma forma. 

O Gerenciador de Luz RL está sendo ativado. 
Para desativá-lo novamente, pressione a tecla 
mais uma vez. 
 

 
A função do Gerenciador de Luz 
possui um efeito sobre a temperatura 
da cor. 
 

Selecione o Regular reflection RL MANAGER 
para objetos com brilho, com reflexão, 
iluminados com a iluminação epi coaxial e ative-
o com ACTIVATE RL MANAGER. 
Use o Diffuse reflection RL MANAGER para 
todos os objetos com reflexão difusa e ative-o 
com ACTIVATE RL MANAGER. 
Use o valor mais elevado de zoom para ajustar 
a intensidade da luz apropriada (por exemplo, 
máximo) da fonte de luz fria. Após ter ativado o 
Gerenciador de Luz, o sistema irá reajustar a 
intensidade da luz da fonte de luz 
automaticamente ao fazer o zoom, fornecendo 
ao observador uma imagem que possui um 
brilho quase constante em todas as posições de 
zoom. 
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4.6.3.3 Gerenciador de Parfocalidade 
 

 

 
O Gerenciador de Parfocalidade está 
disponível somente caso o protetor 
para o nariz da objetiva S/doc, 3x, 6x 
cod. esteja sendo utilizado. 
 

A função PARFOCALITY permite que você 
ligue e desligue o Gerenciador de 
Parfocalidade. 
Com o Gerenciador de Parfocalidade ligado, a 
posição em Z será adaptada automaticamente 
ao mover outra objetiva para a via de luz. O 
objeto permanece no foco. 
O Assistente de Parfocalidade é utilizado para 
configurar o Gerenciador de Parfocalidade. 
 
Como proceder: 
 Pressione a tecla PARFOCALITY para 

chamar o submenu. 
 O Gerenciador de Parfocalidade é ligado e 

desligado pressionando as teclas ON e OFF. 
 

 
Caso você utilize o Gerenciador de 
Parfocalidade pela primeira vez, ou 
caso você utilize-o após ter trocado 
uma objetiva, a tecla ON está 
desativada. 
Neste caso, você deve (re)configurar o 
Gerenciador de Parfocalidade 
primeiro. Para este fim, pressione a 
tecla PARFOCALITY WIZARD e 
prossiga de acordo com a descrição 
na página 91f. 
 

 
Desligue o Gerenciador de 
Parfocalidade antes de trocar uma 
objetiva. 
 

 
Caso o Gerenciador de Parfocalidade 
esteja no estado ligado e outra objetiva 
seja movida para a via de luz, uma fila 
de segurança irá aparecer assim que 
uma nova posição em Z estiver mais 
de 2 mm abaixo da atual. 
 

 Confirme a fila de segurança pressionando a 
tecla YES. A nova posição em Z será 
abordada. 

Pressionando a tecla NO, irá interromper o 
processo e o objeto pode ser focado 
manualmente. 
 
Parfocality Wizard 
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 Verifique todas as objetivas indicadas no 
Assistente de Parfocalidade para 
configuração correta. 

 Pressione a tecla SETUP NOSEPIECE para 
uma alteração na configuração da objetiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Selecione o tipo de objetivas 

correspondentes e confirme pressionando a 
tecla OK. 

 

 

 
Vide seção 4.6.6.1 na página 102 para 
uma descrição detalhada do 
procedimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Algumas objetivas não são compatíveis entre si. 
Caso você tenha seleciona a referida 
combinação, uma mensagem de erro 
aparecerá. 
 Confirme a mensagem de erro com OK. 
 Troque a objetiva. 
 Selecione outro tipo de objetiva. 
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 Pressione a tecla OK caso todas as objetivas 
estejam indicadas corretamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Balance a objetiva com a maior ampliação. 

Esta é a objetiva de referência. 
 Selecione a ampliação máxima e foque o 

objeto. 
 Pressione a tecla SET REF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Agora, balance as outras objetivas uma após 

outra, selecione a ampliação máxima e foque 
no objeto. 

 Pressione a tecla SAVE FOC para cada 
objetiva. As posições relativas em Z com 
relação à objetiva de referência são 
indicadas abaixo da objetiva correspondente. 

 Pressione OK após ter ajustado todas as 
objetivas. O Assistente é concluído e o 
Gerenciador de Parfocalidade pode ser 
utilizado. 
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4.6.3.4 Controlando o fototubo intermediário motorizado e registro de imagem 
 
A função PHOTO TUBE é utilizada para 
controlar o fototubo intermediário motorizado S 
e para adquirir imagens. 
 
Prossiga conforme segue: 
 Pressione a tecla PHOTO TUBE para abrir o 

submenu. 
 A alternância entre a função doc e stereo é 

feita por meio das teclas PHOTO TUBE DOC 
ON e PHOTO TUBE DOC OFF. 

 A tecla ativa é destacada. 
 Pressionando a tecla SNAP, a câmera 

conectada ao microscópio pegará uma figura 
suportada pelo software AxioVision 4.7. 

Antes de a figura ser pega, a posição atual do 
fototubo intermediário é verificada e o sistema é 
movido para a posição doc caso isso ainda não 
esteja lá. 
Após a figura ser pega, o fototubo intermediário 
voltará para sua posição inicial. 
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4.6.3.5 Configurando a função de proteção à amostra (Spec. Protection) 
 
A função de proteção à amostra serve para 
prevenir colisões entre a objetiva e a amostra. 
 

 

 

Enquanto o acionamento estiver se 
movendo para baixo, não pegue com 
suas mãos na área em operação ou 
abaixo do acionamento do foco. 
 

 Coloque uma amostra típica no estágio. 
 Caso você utilize o protetor para o nariz da 

objetiva, balance a maior objetiva. 
 Pressione a tecla SPEC. PROTECTION. 
 Opere o joystick para mover o acionamento 

do foco para baixo, até que o contato de 
menor posição sem amostra tenha sido 
atingido. 

 

 
Para uma velocidade de acionamento 
inferior, desloque o joystick levemente 
para baixo somente. 
 

 Pressione a tecla Activate SPECIMEN 
PROTECTION. A posição está sendo 
armazenada no aparelho. 

 
Ao ativar esta função de proteção, as 
colisões entre objetiva e amostra 
podem ser prevenidas. No entanto, ao 
utilizar outra amostra e/ou objetiva, 
certifique-se em reajustar a posição da 
função de proteção! 

 
 
 
 
Caso você chegue na menor posição de foco no 
serviço do microscópico, dois beeps curtos de 
alerta são gerados e uma mensagem 
correspondente é exibida na tela. O 
acionamento de foco motorizado irá parar 
automaticamente. 
 

 

Caso seja necessário trabalhar abaixo 
da posição de foco configurada, você 
pode desativar a função de proteção 
por meio da tecla Deactivate 
SPECIMEN PROTECTION. Tome 
cuidado para que a objetiva não 
encoste na amostra! 
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4.6.3.6 Configuração das ampliações suportadas (Zoom Clickstop) 
 
Zoom Clickstops são ampliações predefinidas 
padrão (fatores de zoom). 
 
Uma lista de ampliações suportadas é 
firmemente pré-estabelecida. A variação total 
de ampliação fornecida tem como base a lente 
e a objetiva utilizada. O submenu de Zoom 
Clickstop exibe as ampliações padrão e as 
menores e maiores possíveis ampliações desta 
variação. 
 
Procedimento: 
 
 Pressione a tecla ZOOM CLICKSTOP. A lista 

que aparece mostra todas as ampliações 
suportadas selecionáveis. 

 Escolha a ampliação desejada, por exemplo, 
pressione a tecla 12x. O acionamento de 
zoom do microscópio irá automaticamente 
configurar o fator de zoom selecionado. 

 

 

 
As ampliações suportadas exibidas 
dependem das lentes e objetiva 
utilizadas e, dessa forma, podem diferir 
(vide Seções 4.6.6.1 e 4.6.6.3). 
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4.6.3.7 Configuração do perfil de velocidade do acionamento de zoom (Zoom Speed) 
 
A velocidade da configuração do acionamento 
de zoom pode ser ajustada em etapas. 
 
A velocidade é influenciada pelo grau de 
deslocamento do joystick / roda serrilhada: 
 
 Deslocamento parcial: A velocidade depende 

do perfil de velocidade configurado. 
 
 Deslocamento completo: Após um delay 

curto, o acionamento é acelerado para a 
velocidade máxima independente do perfil 
configurado. 

 
 Pressione a tecla ZOOM SPEED para ativar 

o submenu correspondente. 
 
 Pressione a tecla ZOOM SPEED 1 para 

ativar o perfil de velocidade mais lento. 
 - VELOCIDADE DO ZOOM 1: Lento 
 - VELOCIDADE DO ZOOM 2: Médio 
 - VELOCIDADE DO ZOOM 3: Rápido 
 

 

 
O terceiro perfil é mais que o dobro 
mais rápido que o primeiro. 
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4.6.4 Menu de Memória 
 
O menu MEMORY permite que as 
configurações do instrumento específicos ao 
usuário sejam armazenadas e ativadas para as 
seguintes unidades funcionais: 
 - Ampliação (Mag) 
 - Posição em Z (Z-Pos) 
 - Luz refletida (RL) 
 - Luz transmitida (TL) 
 - Porta do tubo VIS / Câmera (Phot) 
 - Polarização (Pol) 
 - Velocidade do foco (FocSp) 
 - Velocidade do zoom (ZoomSp) 
 Pressione a tecla MEMORY para ativar o 

submenu correspondente. 
A armazenagem e ativação das configurações 
do instrumento específicas ao usuário são 
descritas abaixo. 

 

 
 

 
 
 
 

 

Não pegue com suas mãos na área de operação do acionamento de foco motorizado 
enquanto estiver em movimento - risco de esmagamento da mão. 
Você pode parar o percurso automático do acionamento do foco que foi liberado por uma 
tecla de memória pressionando o botão STOP sobre o acionamento do foco (Fig. 4/16), 
movendo o joystick sobre o SYCOP ou a roda serrilhada sobre o HIP para cima ou para 
baixo, ou pressionando outra tecla de memória do foco. 

 
 
 
4.6.4.1 Armazenando valores 
 
Oito posições de memória estão disponíveis 
para as unidades funcionais mencionadas 
acima. As posições de memória podem conter 
uma ou diversas unidades funcionais 
armazenadas. 
Pelo fato de procedimento de armazenamento 
ser o mesmo para todas as unidades 
funcionais, iremos explicar abaixo somente no 
exemplo da ampliação. 
 Pressione umas das teclas de memória M1 a 

M8. 
 A ampliação configurada atualmente sobre o 

microscópio é indicada na tecla Mag 8.0x 
(aqui 8,0x). 

 Pressione a tecla Mag 8.0x para armazenar 
o valor da ampliação. 

 A tecla está ativa agora. O valor armazenado 
é indicado. 
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4.6.4.2 Buscando valores armazenados 
 
Você pode buscar valores armazenados 
diretamente no menu de MEMÓRIA ou 
pressionando uma tecla definida de antemão no 
submenu das Configurações da Tecla (vide 
Seção 4.6.6.4 na página 107). 
 Pressione as teclas M1 a M8 para selecionar 

uma posição da memória. As unidades 
funcionais armazenadas em cada caso são 
indicadas. 

 Pressione a tecla Start. As unidades 
funcionais armazenadas são buscadas e 
ajustadas no microscópio. 

 A tecla Start converte para M1 active. Isto 
mostra que os valores armazenados foram 
ajustados. 

 

 

 
Quando uma posição em Z 
armazenada for buscada, uma fila de 
segurança aparecerá caso a posição 
em Z buscada for superior a 2 mm 
abaixo da atual. 
 

 Confirme a fila de segurança pressionando a 
tecla YES. A posição em Z armazenada será 
abordada. 

 Pressionando a tecla NO, o processo será 
interrompido. 

 Você pode confirmar a fila de segurança 
também dando um click duplo na tecla 
definida no submenu de Configurações de 
Tecla. 

 

 
Caso você utilize um protetor para o 
nariz da objetiva e a objetiva de 
balanço não seja a objetiva para a qual 
as unidades funcionais tenham sido 
armazenadas, uma mensagem de erro 
aparecerá. 
 

 Confirme a mensagem de erro pressionando 
a tecla OK. 

 Balance a objetiva correta. 
 Pressione a tecla Start novamente. 
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4.6.4.3 Excluindo os valores armazenados 
 
Você pode excluir as unidades funcionais 
individuais, assim como as posições de 
memória completa. 
Como excluir as unidades funcionais 
individuais: 
 Pressione as teclas M1 a M8 para selecionar 

uma posição de memória. As unidades 
funcionais armazenadas em cada caso são 
indicadas. 

 Pressione a tecla da unidade funcional que 
deve ser excluída (por exemplo, a tecla Mag 
8.0x). 

 Agora, a tecla é inativa e o valor foi excluído. 
 
Como excluir a posição de memória completa: 
 Pressione as teclas M1 a M8 para selecionar 

uma posição de memória. As unidades 
funcionais armazenadas em cada caso são 
indicadas. 

 Pressione a tecla Reset. 
 Todas as unidades funcionais da posição de 

memória selecionada são excluídas. 
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4.6.5 Menu de STATUS 
 
O menu STATUS informa ao usuário sobre o 
status atual do sistema. 
 Pressione a tecla STATUS para abrir o 

submenu. 
Na parte esquerda, as informações serão 
exibidas, as quais também são mostradas na 
parte esquerda do menu principal. 
 
Na parte direita, o status das funções a seguir 
será exibido: 
 - Velocidade do zoom, 
 - Velocidade do foco, 
 - Proteção da amostra, 
 - Fototubo intermediário motorizado S, 
 - Protetor para o nariz da objetiva, 
 - Gerenciador de luz, 
 - Intensidade da iluminação - luz transmitida, 
 - Intensidade da iluminação - luz refletida, 
 - Tubo do analisador intermediário 

motorizado S 
 - Gerenciador de Parfocalidade 
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4.6.6 Menu SETUP 
 
No menu SETUP, você pode editar e 
armazenar as configurações mais importantes 
do instrumento. 
 Pressione a tecla SETUP para ativar o 

submenu correspondente. 
As opções individuais de configuração 
fornecidas são descritas nas seções a seguir. 
 

 

 
Para confirmar e gravar as 
configurações e sair do menu de 
configuração, pressione a tecla OK; 
caso você pressione CANCEL, as 
configurações ainda permanecem 
configuradas. Algumas das 
configurações serão armazenadas 
permanentemente somente após o 
desligamento do sistema (vide Seção 
3.9). 
 

 
 
 
4.6.6.1 Selecionando o tipo de objetiva 
 
O procedimento de seleção é o mesmo para o 
protetor para o nariz e as objetivas individuais. 
Para o protetor para o nariz, três posições de 
objetiva devem ser selecionadas. Ao utilizar a 
objetiva individual, você precisa selecionar 
somente a objetiva a ser utilizada. 
Caso o tipo de objetiva selecionado não esteja 
de acordo com a objetiva realmente utilizada, 
as configurações exibidas estarão erradas (vide 
Seção 4.6.1.4)! 
 

 
A mudança das objetivas é descrita na 
Seção 3.1.5. 
 

 Pressione a tecla OBJECTIVE ou 
NOSEPIECE para trazer a lista de seleção 
da objetiva. 



Carl Zeiss SteREO Discovery 
 

 

 

103 435001-7844-001 M60-2-0041 e 03/2009 

 

A linha superior da tela exibe o tipo de objetivas 
utilizadas. 
 Balance na posição desejada do protetor 

para o nariz. A posição selecionada aparece 
estruturada. 

 Pressione a tecla para exibir outras 
objetivas disponíveis. 

 Escolha a objetiva desejada pressionando a 
tecla correspondente, por exemplo, PlanApo 
1.5x . 

A nova seleção aparecerá na linha superior. 
Prossiga de forma analógica para selecionar as 
outras posições para o protetor para o nariz. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Após qualquer alteração de uma 
objetiva, você deve reajustar a posição 
de foco (vide Seção 4.1.3). Portanto, é 
útil armazenar a posição de foco das 
objetivas frequentemente utilizadas 
(vide Seção 4.6.4). 
 

 
As objetivas selecionadas serão 
armazenadas permanentemente 
somente após a mudança no modo 
standby, pressionando uma das teclas 
SAVE SETTINGS ou SHUT DOWN no 
menu principal ou a tecla Standby no 
Módulo Eletrônico EMS-2. 
No caso de falha de energia ou 
desligamento instantâneo na chave de 
energia, a nova seleção de objetivas 
será perdida! 
 

Caso você utilize um protetor para o nariz da 
objetiva, considere o seguinte: 
Algumas objetivas não são compatíveis entre si. 
Caso você selecione a referida combinação, 
uma mensagem de erro aparecerá. 
 Confirme a mensagem de erro com OK. 
 Troque a objetiva. 
 Selecione outro tipo de objetiva. 
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4.6.6.2 Selecionando o tipo de lente 
 
Aqui você pode selecionar o tipo de lentes 
apropriadas. 
Caso o tipo selecionado de lente não esteja de 
acordo com as lentes na verdade utilizadas, as 
configurações exibidas estarão erradas (vide 
Seção 4.6.1.4)! 
 

 

 
A mudança das lentes está descrita na 
Seção 3.1.6. 
 

Pressione a tecla EYEPIECE para trazer a lista 
da seleção da lente. 
 
 
 
A linha superior da tela exibe o tipo de lente 
utilizado. 
 Pressione a tecla  para exibir outras lentes 

disponíveis. 
 Escolha a lente desejada, pressionando a 

tecla correspondente, por exemplo, a tecla 
10x/23Br foc. 

A nova seleção aparecerá na linha superior. 
 Para sair da lista de seleção da lente e 

gravar a nova configuração, pressione OK. 
Para manter a configuração utilizada até 
agora, saia da janela com CANCEL. 

 

 
O tipo de lente selecionado será 
armazenado permanentemente 
somente após a mudança no modo de 
standby, pressionando uma das teclas 
SAVE SETTINGS ou SHUT DOWN no 
menu principal ou na tecla Standby no 
Módulo Eletrônico EMS-2. 
No caso de falha de energia ou 
desligamento imediato na chave de 
energia, a nova seleção de lente será 
perdida! 
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4.6.6.3 Ativando, editando e restabelecendo o perfil do usuário 
 
Quatro diferentes perfis de usuários podem ser 
armazenados e ativados. Os nomes do usuário 
são editáveis. As seguintes configurações são 
específicas ao usuário: 
 - Função (proteção da amostra, Gerenciador 

de Luz, Velocidade de Foco / Zoom, Zoom 
Clickstop) 

 - Memória (todos os valores de memória) 
 - Configuração (Nível de Contraste / Luz 

Posterior / Beep) 
 - Tela 
 - Configuração da Tecla 
 Para ativar a lista de perfil do usuário, 

pressione a tecla USER. 
No seguinte, ativação, restabelecimento e 
edição do perfil dos usuários são descritas. 
 
 
 
 
 
 
Ativando um perfil do usuário 
 Pressione USER 1 para selecionar o Perfil do 

Usuário 1. 
 

 

 
Todas as alterações às configurações 
específicas ao aparelho se aplicam ao 
usuário selecionado, porém não ao 
outro perfil de usuários. 
 

 Para selecionar outro perfil do usuário, 
pressione s tecla USER x. O sistema irá 
carregar automaticamente todas as 
configurações de menu armazenadas para 
este perfil do usuário. 
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Editando o nome do usuário 
 
 Pressione a tecla EDIT NAME, para ativar a 

janela Edit. 
O nome do usuário ativo é exibido no campo de 
edição. 
 Insira o nome desejado por meio do teclado 

exibido. Para este fim, selecione o caractere 
utilizando o joystick e transfira-o para o 
campo de edição, pressionando o botão do 
joystick. Um caractere está sempre ativo. 

O caractere é inserido à esquerda do cursor. 
Use as teclas de seta para mover o cursor. 
Pressionar a tecla CLEAR exclui o caractere à 
esquerda do cursor (caso não haja mais 
nenhum caractere, o caractere da direita do 
cursor será excluído). 

 

 Para sair da janela Edit e gravar o nome de usuário, pressione OK. Você deve inserir pelo 
menos um caractere. A entrada somente de um caractere em branco não é permitida. 

 Com CANCEL, você pode sair da janela Edit sem nenhuma alteração ao nome do usuário até 
agora. 

 

 
Você também pode operar as teclas por meio de uma caneta de toque. Apões ter 
pressionado um caractere, ele é instantaneamente inserido no campo de edição. 
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4.6.6.4 Exibindo e trocando as atribuições da tecla 
 
No submenu Key Setting, você pode exibir ou 
alterar a atribuição das quatro teclas do 
SYCOP, os dois pedais e o botão do joystick. 
Se necessário, as configurações modificadas 
podem permanecer nas configurações padrão 
(de fábrica). 
 Para ativar o submenu Key Settings, 

pressione a tecla KEY SETTING. 
 
 
 
 
 
 
No submenu Key Setting, a atribuição atual 
das teclas do SYCOP, os pedais e o botão do 
joystick são exibidos. 
 Caso deseje mudar a atribuição da tecla, 

pressione a tecla CHANGE SETTING, a qual 
irá trazer outro submenu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
No submenu Change Settings, escolha a tecla 
a ser configurada: 
 - Qualquer uma das quatro teclas de função 

do SYCOP (Function Keys) individualmente 
 - Qualquer pedal como elemento de controle 
 - Botão do joystick 
 Pressione a tecla desejada para alterar sua 

função. 
 No menu a seguir, mude as configurações 

conforme o desejado e confirme com OK. 
Caso deseje abortar este processo, 
pressione CANCEL. 

O sistema volta para o menu anterior, onde 
você pode iniciar a troca das funções das 
outras teclas. 
 Pressionando a tecla SET DEFAULT, as 

teclas de função, os pedais e o botão de 
joystick são restaurados a suas funções 
padrão: 

 - Teclas de função: TL e RL 
 - Zoom de Pedal: Zoom 
 - Foco de Pedal: Foco 
 - Botão do joystick: Foc / Foc f (foco / foco 

fino) 

 



Carl Zeiss SteREO Discovery 
 

 

 

108 435001-7844-001 M60-2-0041 e 03/2009 

 

 
O sistema permite que você atribua a mesma função a diversas teclas. Neste caso, pode 
ser que essa outra função específica não possa mais ser utilizada. 
As Configurações da Tecla são armazenadas como parâmetros específicos ao usuário. 

 
As seções a seguir descrevem como alterar a atribuição da função das teclas so SYCOP, os 
pedais e o botão do joystick. 
 
 
Trocando a atribuição da função das teclas 
SYCOP 
 Escolha a tecla para mudar sua função. 
 Bata na função desejada (por exemplo, Foc / 

Foc f). O rótulo da tecla selecionada está 
sendo alterado. 

 Mude a atribuição da função das outras 
teclas de forma analógica. 

 Pressione OK caso deseje aceitar as 
alterações feitas, ou CANCEL para abortar o 
processo e voltar para o menu anterior 
Change Settings. 

 Saia do menu Change Settings com OK 
para armazenar as configurações 
modificadas. 

 
As funções a seguir podem ser atribuídas às 
teclas SYCOP: 
 - Foc / Foc f 
 - Fototubo doc on/off 
 - RL para baixo ou RL para cima 
 - TL para baixo ou TL para cima 
 - SNAP 
 - Buscar posição da memória 

 

 
 

 
Utilizando as teclas de setas, você pode rolar por meio de todas as funções disponíveis. 
As funções acinzentadas não são acessíveis. 
As funções de configuração de luz são projetadas em pares cada (ambas as teclas da 
esquerda ou da direita, por exemplo, TL para cima / TL para baixo). Caso uma função 
individual (por exemplo, Foc / Foc f) seja atribuída a uma tecla de um par de teclas até 
agora (por exemplo, TL para cima / TL para baixo), a outra tecla de par permanecerá 
sem função. 
As funções TL para cima / TL para baixo podem ser atribuídas às duas teclas da 
esquerda somente, as funções RL para cima / RL para baixo às duas teclas da direita 
somente. 
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Trocando as funções de pedal 
 

 
Para distinguir os pedais, os 
conectores sobre o Módulo Eletrônico 
EMS-2 são rotulados da mesma forma, 
e no menu para troca das funções das 
teclas, Foot switch Zoom ou Foot 
switch Focus aparece na barra de 
título. 

 

 
 O procedimento para alteração das funções 

dos dois pedais é analógico ao das teclas 
SYCOP (vide página 108). 

 Aceite as alterações feitas com OK ou aborte 
o procedimento com CANCEL. Em ambos os 
casos, você voltará para o menu Change 
Settings. 

 Saia do menu Change Settings com OK 
para armazenar as configurações 
modificadas. 

 
 
As funções a seguir podem ser atribuídas às teclas Foot switch Focus: 
 - Foco para baixo / para cima 
 - Foc / Foc f 
 - RL para baixo / para cima 
 - TL para baixo / TL para cima 
 - Busca da posição da memória 
 
As seguintes funções podem ser atribuídas às teclas Foot switch Zoom: 
 - Zoom para baixo / para cima 
 - Foc / Foc f 
 - RL para baixo / para cima 
 - TL para baixo / para cima 
 - Busca da posição da memória 
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Trocando a função do botão do joystick 
 O procedimento para troca da função do 

botão do joystick é analógico ao das teclas 
de SYCOP (vide página 108). 

 Aceite as alterações feitas com OK ou aborte 
o procedimento com CANCEL. Em ambos os 
casos, você irá voltar para o menu Change 
Settings. 

 Saia do menu Change Settings com OK 
para armazenar as configurações 
modificadas. 

 
 
As funções a seguir podem ser atribuídas ao botão de joystick: 
 - Foc / Foc f 
 - Fototubo doc on/off 
 - SNAP 
 - Busca da posição da memória 
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4.6.6.5 Ajustando a luz posterior e nível do beep de confirmação 
 
A intensidade da luz posterior e o nível do beep 
de confirmação podem ser ajustados conforme 
segue: 
 Pressione a tecla BACKLIGHT / CONTRAST 

/ BEEP LEVEL para trazer o submenu 
correspondente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Contraste: Para reduzir o contraste, 

pressione a tecla -; para aumentá-lo, 
pressione a tecla +. 

 Luz posterior: Pressione a tecla - para reduzir 
a intensidade ou a tecla + para aumentá-la. 

 Nível de Beep: Pressione a tecla - 
brevemente para desativar o beep de 
confirmação ou a tecla + para ativá-lo. 

 

 

 
É aconselhável deixar o beep de 
confirmação no padrão para a 
confirmação das configurações da 
memória. 
 

 Para sair da janela de seleção e gravar a 
nova configuração, pressione OK. Para 
manter a configuração utilizada até agora, 
saia da janela com CANCEL. 
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4.6.6.6 Configuração da data e horário 
 
Você pode configurar a data e o horário 
seguindo este procedimento: 
 
 Pressione a tecla DATE / TIME para trazer o 

submenu correspondente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O valor a ser editado aparece estruturado. 
 
 Pressione a tecla - para reduzir o valor ou a 

tecla + para aumentá-lo. 
 
 Mude para o próximo valor pressionando a 

tecla e configure-o conforme descrito 
acima.

 

 

 
A data e horário aparecem na janela 
principal (vide Seção 4.6.1.4). 

 
 Para sair da janela de seleção e gravar a 

nova configuração, pressione OK. Para 
manter a configuração utilizada até agora, 
saia da janela com CANCEL. 
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4.6.6.7 Restabelecendo os parâmetros do instrumento 
 
Você pode restabelecer todos os parâmetros 
anteriormente alterados para os padrões de 
fábrica (estado de fornecimento) seguindo este 
procedimento: 
 Pressione a tecla RESET PARAMETERS 

para ativar o submenu correspondente. 
 

 

 
Todas as configurações alteradas de 
Memory, User atual e Setup serão 
perdidas! 

 
 
 
 
 
 
 Pressione a tecla RESET PARAMETERS no 

submenu. Uma fila de segurança aparece 
perguntando se você realmente deseja 
restabelecer os parâmetros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Para o restabelecimento, pressione a tecla 

YES, de outra forma cancele o procedimento 
pressionando NO. 
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4.6.6.8 Display 
 
Esta função permite que você selecione a 
janela que aparecerá diretamente após a rotina 
de inicialização (Home page ou página de 
STATUS). 
 
 
 Pressione a tecla DISPLAY para abrir o 

submenu. 
 
 Pressione a tecla correspondente para 

selecionar a janela que será ativada 
diretamente após a rotina de inicialização. 

 
 
A configuração ativa é destacada. 
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4.6.6.9 Exibindo as informações de firmware 
 
Utilizando esta função, você pode visualizar as 
informações do firmware de diversos 
componentes do sistema. 
 
 Pressione a tecla INFO para trazer o 

submenu correspondente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pressione a tecla  para exibir outras opções 

das informações do componente. 
 
As seguintes informações do componente 
podem ser solicitadas: SYCOP, EMS, 
MICROSCOPE BODY, MOTOR FOCUS, 
NOSEPIECE, PHOTO TUBE, HANDWHEEL. 
 
 Para exibir as informações, pressione a 

respectiva tecla, por exemplo, SYCOP. 
 
 
 
 
 
A janela que aparece mostra as informações 
sobre o componente selecionado. 
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5 CUIDADOS, MANUTENÇÃO E SERVIÇO 
 
5.1 Cuidados 
 
Cuidados do instrumento são restritos às seguintes operações: 
 

 
 

 

Os instrumentos não são equipados com nenhum aparelho especial para proteção de 
substâncias corrosivas, potencialmente infecciosas, tóxicas e radioativas ou outras 
substâncias que possam ser perigosas à saúde. Certifique-se em observar todas as 
regulamentações jurídicas ao manusear as referidas substâncias, particularmente as 
regulamentações nacionais relevantes de prevenção contra acidente. 

 
 Remova qualquer contaminação de instrumento em conformidade com as regulamentações 

relevantes nacionais de prevenção contra acidente. 
 
 Desligue o instrumento todas as vezes após o uso e coloque a tampa do instrumento sobre ele 

para protegê-lo contra poeira e umidade. 
 
 Nunca exponha o instrumento a condições climáticas não permissíveis (umidade e temperatura 

aumentada) por períodos prolongados. 
 

 

Desconecte os aparelhos da linha de energia antes de limpá-los. Tome cuidado para que 
nenhum líquido de limpeza entre no interior do aparelho. 

 
Uma sujeira em superfícies de vidro, como impressões digitais e traços de gordura, é melhor 
removido com um chumaço de algodão enrolado ao redor de uma haste e umedecido levemente 
com água destilada ou um solvente não corrosivo: 
 
 Água destilada: Limpe a superfície do vidro com um chumaço de algodão levemente umedecido 

polindo em círculos, iniciando no centro e movendo para as beiras. 
 
 Solução de limpeza ótica, consistindo em 15 % de isopropanol e 85 % de gasolina: Limpe a 

superfície de vidro com um chumaço de algodão levemente umedecido polindo em círculos, 
iniciando no centro e movendo para as beiras. 

 
 Remova a poeira das superfícies ópticas, utilizando uma escova de pelos naturais ou um 

secador a ar. 
 
 Limpe as partes plásticas com um agente de limpeza comercial (não solvente!). A sujeira pode 

ser tratada cuidadosamente com benzina ou álcool destilado. 
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5.2 Manutenção 
 
5.2.1 Testes de Segurança 
 

 

Quando o acionamento de foco motorizado for movido, há o risco de esmagamento da 
mão na área de trabalho. 
Verifique regularmente o percurso do acionamento de foco motorizado para um perfeito 
funcionamento das chaves de limite, de acordo com a Seção 3.11. 

 
 
 
5.2.2 Trocando o fusível no EMS-2 
 

 

Antes de trocar o fusível, desconecte o cabo de energia! 
O fusível a ser substituído está localizado no plugue do aparelho no lado traseiro do 
EMS-2. 

 
 Desligue o aparelho (vide Seção 3.9) e desconecte-o da linha de energia. 
 
 Puxe a inserção do fusível para fora (Fig. 57/1) no lado traseiro do EMS-2. Para fazer isto, 

pressione os mecanismos de trava na parte superior e na parte inferior da inserção do fusível. 
 
 Substitua o fusível com defeito (Fig. 57/2) (tipo de fusível: T 2,5 A/E, 250V, 5x20mm). 
 
 Empurre a inserção do fusível, prestando atenção para a posição correta dos mecanismos de 

trava. 
 

 
 
Fig. 57 Trocando o fusível no EMS-2 

 
 
 
5.3 Bens de Consumo 
 
Você pode solicitar os seguintes bens de consumo diretamente da Carl Zeiss: 
 

Designação Cat. Nº Observações 

Placa de vidro opala, d = 84 mm 000000-1052-281  

Placa de plástico B/W, d = 84 mm 475290-9901-000  

Placa de plástico B/W, d = 120 mm 435430-0120-010  
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Designação Cat. Nº Observações 

Placa de vidro transparente, d = 120 mm 435501-0002-000  

Placa de vidro transparente, d = 84 mm 475265-0001-000  

Lâmpada de halogênio, 24 V 250 W 000000-0300-271  

Lâmpada de halogênio, 15 V 150 W 417053-0000-000  

Visor (2x) 444801-0000-000  

Conjunto de proteção contra poeira 434303-0000-000  

Chave de fenda de cabeça redonda, 3 mm 000000-0069-551  

Cabo de Barramento / Energia CAN, 15 pinos; 1,6 m 435600-8316-000  

Cabo de controle da fonte de luz fria 435600-8306-000  

Cabo USB 2,0; 2,0 m 000000-0446-321  

Unidade de energia de plug-in, 24 V/1,25 A 000000-0460-275  

Cabo CAN, 0,5 m 000000-0423-039  

Cabo CAN, 1,0 m 000000-0451-206  

 
 
5.4 Serviço 
 
Todos os consertos dos componentes mecânicos, ópticos ou eletrônicos dentro do SteREO 
Discovery somente podem ser realizados pela equipe de serviço da Carl Zeiss ou funcionários 
especialmente autorizados. 
 
Para garantir uma configuração ideal e função livre de problemas de seu microscópio em um 
período prolongado, recomendamos que você celebre um acordo de serviço / manutenção com a 
Carl Zeiss. 
 
Entre em contato com seu representante local da Carl Zeiss para solicitar novamente algum 
componente ou quando o serviço for solicitado. 
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5.5  Descarte do produto 
 
O produto foi desenvolvido, testado e produzido em conformidade com as regulamentações e 
diretrizes da Lei Ambiental da União Europeia em vigor. 
 
O produto e os acessórios correspondentes atendem aos requerimentos das Diretivas EU 
2002/95/EG (RoHS) e 2002/96/EG (WEEE) em vigor em 2005 ou 2006, respectivamente, assim 
como os requerimentos da Lei Alemã sobre Aparelhos Elétricos e Eletrônicos (ElektroG). 
 
Até que as regulamentações mencionadas acima entrem em vigor, introduzimos um procedimento 
para devolução e a reciclagem dos aparelhos dentro dos estados membro da União Europeia que 
garante uma exploração adequada de acordo com as diretrizes EU. 
 
Para informações detalhadas sobre o descarte e a reciclagem, entre em contato com seu 
representante de serviço ou venda local da Carl Zeiss. 
 
O produto não deve ser descartado em um lixo comum ou em negócios de descarte municipal. Ao 
revender os equipamentos, o revendedor deve informar o comprador de que os equipamentos 
devem ser descartados em conformidade com as regulamentações mencionadas acima. 
 
O aparelho contém os componentes eletrônicos que devem ser descartados separadamente. No 
final da vida útil do serviço do instrumento, descarte o instrumento em conformidade com a lei 
nacional relevante: 
 

Designação Instalado em Observações 

Bateria SYCOP  

Tela sensível ao toque SYCOP  

Tela HIP  
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6 ANEXO 
 
6.1 Lista de Abreviações 
 
Br Para usuários de óculos 
CAN Rede da Área do Controlador 
CMO Objetiva Principal Comum 
EMS-2 Estereomicroscópios do Módulo Eletrônico, Versão Nº 2 
Eyep Lente 
Fl Fluorescência 
Foc Focável 
FocSp Velocidade do foco 
FWD Distância de Serviço Livre 
HBO Lâmpada de descarga de gás 
HIP Painel de Interface Humana, painel de controle de suporte unitário para o corpo de 

zoom ou aparelho de foco motorizado 
KL Luz fria 
Mag Ampliação 
MC 1500 Controlador Múltiplo VisiLED 1500 
Obj Objetiva 
PentaFluar S Iluminador por fluorescência com espaço para máx. 5 FL cubos de filtro 
RL Luz refletida 
RS232 Padrão Recomendado 232 
SpProt Proteção da amostra 
Stemi DV4 Estereomicroscópio de lentes duplas vario com fator de zoom 4 
Stemi 2000C Estereomicroscópio Stemi 2000 com porta da câmera 100/100 
Stemi 2000CS Estereomicroscópio Stemi 2000 com porta da câmera e dispersão permanente de 

raio 70/30 
SteREO Redefinição na Ergonomia e Óptica na Estereomicroscopia 
SYCOP Painel de Controle do Sistema 
s/w Preto / branco 
TL Luz transmitida 
USB Barramento Serial Universal 
UV Ultravioleta 
VisiLED Diodo emissor de luz em variação visível 
V8 Vario / zoom com fator 8 
V12 Vario / zoom com fator 12 
V20 Vario / zoom com fator 20 
WPL Campo plano, estéreo 
ZoomSp Velocidade do zoom 



Carl Zeiss SteREO Discovery 
 

 

 

121 435001-7844-001 M60-2-0041 e 03/2009 

6.2 Círculo de ajuste para o ajuste do iluminador HBO 100 
 

 Use uma cópia do círculo de ajuste, se necessário (tamanho original = 120 mm). 

 
 Recorte o círculo de ajuste e coloque-o na inserção do estágio de 120 mm conforme exibido. 
 
 Ajuste o iluminador HBO conforme descrito na Seção 4.1.6 na página 69. 
 

 



 

 

 


