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1. Dioptromierz TL-6500 jest przeznaczony do pomiaru wartości soczewek okularowych i soczewek kontaktowych np. w
celu sprawdzenia prawidłowości montażu soczewek okularowych w ramkach.
Urządzenie może mierzy wartość optyczną soczewek okularowych jednoogniskowych, dwuogniskowych progresywnych,
lub soczewek kontaktowych.
2. Środki bezpieczeństwa
Instrukcja używa słowa sygnału do wyznaczenia stopnia lub poziomu ostrzegania bezpieczeństwa. Definicja jest w
następujący sposób.
! UWAGA: ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ – zasilanie elektryczne - może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.
2.1 Podczas użytkowania
! OGŁOSZENIE:
 Nie wolno otwierać obudowy, aw dotykać wewnętrznej urządzenia może spowodować porażenie prądem
elektrycznym lub awarii urządzenia.
 Jeżeli napięcie jest zbyt wysoka lub zbyt niska, urządzenie może nie działać prawidłowo, a urządzenie może
spowodować uszkodzenie.
 Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów (takich jak samo urządzenie) na przewodzie zasilającym, uszkodzony przewód
zasilania może spowodować zwarcie, pożar lub porażenie prądem
 Natychmiast wymienić przewód zasilający na nowy, jeśli przewód metalowy jest odsłonięty, aby uniknąć pożaru lub
porażenia prądem.
2.2 W czasie przechowywania
 Nie przechowuj urządzenia w obszarze, który jest narażony na wilgotne lub wody, bądź który zawiera trującą ciecz lub
gaz.
 Unikać przechowywania urządzenia w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Utrzymuje
się z odpowiednią temperaturą i wilgotnością.
 UWAGA: Wewnętrzne elementy optyczne nie może normalnie pracować, gdy temperatura otoczenia zmienia się w
znacznym stopniu i szybko umieścić urządzenie w temperaturze otoczenia zwykle przez 3-10 godzin, będzie wtedy
działać

prawidłowo.

! UWAGA:
 Nie należy instalować urządzenia w wilgotnym miejscu. Jeśli woda dostanie się do urządzenia, może to spowodować
porażenie prądem lub awarię.
 zainstalować urządzenie na powierzchni poziomej i stabilnej
3. Główne parametry techniczne
3.1 Zakres pomiaru sfery: -30,00 DS ～ +30,00 DS Kroki: 0,01 DS / 0,12 DS / 0,25 DS
3.2 Zakres pomiaru cylindra: 0,00 ～ ± 10,00 DC
Tryb pomiaru: Mix/ + / - Kroki: co 0,01 DC / 0,12 DC / 0,25 DC
3.3 Zakres pomiaru osi cylindra: 0°～ 180°

Kroki: co 1°

3.4 Zakres pomiaru ADD: -10 DS～＋10 DS

Kroki: co 0,01 DS / 0,12 DS / 0,25 DS

3.5 Zakres pomiaru pryzmatu: 0 ～ 20△

Tryb pomiaru: Współrzędne prostokątne X-Y

Współrzędne biegunowe P-BKroki: 0,01△/0,12△/0,25△
3.6 Średnica soczewki pomiarowej: φ10 mm ～φ90 mm
3.7 Grubość środka soczewki pomiarowej: <=20 mm
3.8 Zakres pomiaru PD: 42 mm ～ 82 mm

Zakres pomiaru PH: 8 mm ～ 45 mm

3.9 Długość nogi do pomiaru oprawki: 0 ～ 158 mm
3.10 Pomiar przepuszczalności promieniowania UV
2

3.11 Moc czołowa, długość fali pomiarowej, długość fali pomiarowej UV: 525 nm
3.12 Zasilanie: AC 100 V-240 V, 50-60 Hz
3.13 Moc znamionowa: 35 VA
3.14 Wymiary: 255 mm (D) × 224 mm (S) × 434 mm (W)
3.15 Waga: 5 kg
3.16 Wyświetlacz: ekran dotykowy 800x480 TFT
3.17 Drukarka: 57 mm termiczna
3.18 Interfejs: RS232
3.19 Zakres temperatury, wilgotności, ciśnienia powietrza podczas pracy:
Temperatura otoczenia: 0 ～ 45*, Wilgotność: <=85%, Ciśnienie powietrza: 500～1060 HPa
4.4 Konserwacja:
4.4.1 Chronić i regularnie czyścić soczewkę 2, jak przedstawiono na rysunku poniżej. Podczas czyszczenia wyjąć wsparcie
soczewki 1, delikatnie przetrzeć soczewkę miękką szczotką lub papierem do soczewek, tak aby usunąć kurz lub smar z
powierzchni soczewki ochronnej.
Uwaga: Należy zabezpieczyć soczewkę przed zarysowaniem, ponieważ zarysowania znacznie ograniczają dokładność
pomiaru soczewki ochronnej.
Ponownie założyć wsparcie soczewki na miejsce, aby uniknąć błędów pomiarowych.
4.4.2 Regularnie przeprowadzać inspekcję soczewki 1; jeżeli na soczewce zgromadzi się znaczna
ilość kurzu, wyczyścić ją za pomocą miękkiej szczotki lub papieru do soczewek. Uwaga: Uważać, aby
nie zarysować soczewki
4.4.3 Wymiana papieru w drukarce
Jeżeli na ekranie pojawi się informacja o braku papieru do drukowania, należy go wymienić
postępując zgodnie z powyższymi instrukcjami.
4.4.4 Wymiana bezpiecznika
Wymiana bezpiecznika powinna odbywać się po naciśnięciu wyłącznika zasilania i odłączeniu urządzenia z sieci.
Następnie należy wyciągnąć cewkę z bezpiecznikiem, która znajduje się poniżej gniazda elektrycznego. Należy zwrócić
uwagę na model bezpiecznika, tj. dopuszczalne wartości napięcia i natężenia muszą być zgodne z wymaganiami.
4.4.5 Czyszczenie powierzchni
Powierzchnię należy czyścić za pomocą miękkiej i suchej ściereczki. W przypadku poważnych zanieczyszczeń, użyć
ściereczki namoczonej w neutralnym środku czyszczącym, a następnie wytrzeć powierzchnię do sucha.
Uwaga: Do czyszczenia nie należy stosować organicznych rozpuszczalników, ani benzyny.
5. Podstawowe informacje dotyczące wyświetlacza
5.1 Ekran pomiarowy
Dostępne są trzy ekrany pomiarowe: ekran pomiaru automatycznego, ekran pomiaru standardowego, ekran pomiaru
soczewek progresywnych (PPL).
5.1.1 Pomiar standardowy
Rysunek 5.1 poniżej przedstawia ekran pomiaru standardowego, który służy do pomiaru soczewek jednoogniskowych
lub soczewek dwuogniskowych (trójogniskowych). Wszystkie ekrany pomiarowe umożliwiają pomiar pojedynczych
soczewek lub soczewek R/L (soczewek w oprawce). Poniżej przedstawiono podstawowe informacje dotyczące
wszystkich elementów na ekranie pomiarowym.
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Rysunek 5.1 Ekran pomiaru standardowego

Wskazywanie środka optycznego soczewki
W tym obszarze wyświetlany jest środek optyczny soczewki; dokonując pomiaru soczewki jednoogniskowej, należy
wyrównać (nacelować) środek optyczny i środek tarczy. Podczas pomiaru soczewki cylindrycznej tarcza w obszarze
wyświetlania może również przedstawiać słabo zarysowaną oś cylindra.
Tarcza środka optycznego
Przedstawia środek optyczny soczewki, która ma być zmierzona. Podczas pomiaru soczewki jednoogniskowej od
niewyrównanej do wyrównanej, tarcza zmieni kształt z okręgu na duży krzyżyk. Patrz arkusz 5.1:
Rysunek 5.1 Typ tarczy środka optycznego
Niewyrównana

Prawie wyrównana

Wyrównana

(zielony)

(niebieski)

Czerwony punkt w symetrycznej pozycji krzyżyka oznacza oś cylindra.
Obszar wyświetlania parametrów soczewki lewej
Ten obszar wyświetlania parametrów soczewki lewej może przedstawiać parametry SPH (sfera), CYL (cylinder) i AXIS (oś).
Natomiast, użytkownik może wybrać pomiędzy wyświetlaniem Pryzmatu i typu ADD. W trybie pomiaru pojedynczej
soczewki, brak wyboru tego obszaru spowoduje, że dla wszystkich parametrów będzie wyświetlać się wartość „0”.
Przełączniki na ekranach pomiarowych
Dostępne są trzy ekrany pomiarowe: ekran pomiaru automatycznego, ekran pomiaru standardowego, ekran pomiaru
soczewek progresywnych. Przełączniki dostępne na ekranach zostały przedstawione w Arkuszu 5.2. Zmiana ikony
przycisku może wynikać ze zmiany ikony obszaru wyznaczania środka optycznego soczewki lub zmiany obszaru
wyświetlania parametrów soczewki.
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Arkusz 5.2 Zmiana przełączników na ekranach pomiarowych
Pomiar automatyczny
W tym trybie ekran pomiaru przeprowadza automatyczny pomiar soczewki zwykłej
lub PPL. Po prawidłowym rozpoznaniu rodzaju soczewki, program przejdzie do
właściwego jej pomiaru. Jeżeli strefa widzenia w dali lub strefa widzenia w bliży
soczewki PPL znajduje się blisko płytki optycznej, program może nie rozpoznać
soczewki PPL.
Pomiar standardowy
Pomiar

soczewek

jednoogniskowych

lub

soczewek

dwuogniskowych

(trójogniskowych)
Pomiar soczewki progresywnej
Pomiar soczewek progresywnych

Przycisk PD
Naciśnięcie tego przycisku spowoduje, że program przejdzie do ekranu pomiaru PD.
Przycisk „Auto Memory”
Naciśnięcie tego przycisku umożliwia szybki wybór pomiędzy ręcznym i automatycznym zapisywaniem pomiarów w
pamięci urządzenia. Patrz arkusz 5.3:
Arkusz 5.3 Funkcje przycisków pamięci
W przypadku wybrania trybu pamięci ręcznej, jeżeli wskaźnik środka
optycznego znajdzie się w wymaganym obszarze, użytkownik może
nacisnąć przycisk pamięci znajdujący się pod układem optycznym.
W przypadku trybu pamięci automatycznej, zgodnie z ustawieniami menu
„pamięć automatyczna” użytkownik może włączyć opcję automatycznego
zapisu w pamięci, gdy soczewka jest Wyrównana
wyrównana

lub Prawie

.

Przełączniki trybu pomiaru
Ekran przedstawia tryb pomiaru soczewki lewej, soczewki prawej lub soczewki pojedynczej Poniżej znajdują się rysunki
przedstawiające każdy z trybów pomiaru: Arkusz 5.4.
Arkusz 5.4 Rysunki przedstawiające tryby pomiarów
Tryb pojedynczej soczewki, pomiar
(szary)
(zielony)
Tryb pojedynczej soczewki, odczyt z pamięci
(szary)
(niebieski)
Tryb soczewki R/L (lub tryb soczewki w oprawce), pomiar lewej soczewki,
(zielony)

(szary)

brak pomiaru prawej soczewki.
Tryb soczewki R/L (lub tryb soczewki w oprawce), pomiar lewej soczewki,
odczyt z pamięci pomiaru prawej soczewki.

(zielony)
(niebieski)

Tryb soczewki R/L (lub tryb soczewki w oprawce), pomiar prawej soczewki,
brak pomiaru lewej soczewki.
(szary)

(zielony)
5

Tryb soczewki R/L (lub tryb soczewki w oprawce), pomiar prawej soczewki,
odczyt z pamięci pomiaru lewej soczewki.

(niebieski)
(zielony)

Tryb soczewki R/L (lub tryb soczewki w oprawce), odczyt z pamięci pomiaru
zarówno lewej, jak i prawej soczewki.

(niebieski)
(niebieski)

Jeżeli w trybie pomiaru soczewki pojedynczej użytkownik chce przejść do trybu pomiaru soczewki R/L (pomiaru soczewki

w oprawce), należy bezpośrednio nacisnąć
soczewki, nacisnąć przycisk

、

lub

. Aby przejść do trybu pomiaru pojedynczej

.

Obszar wyświetlania parametrów soczewki prawej
W obszarze wyświetlania parametrów soczewki prawej wyświetlane są parametry podstawowe: SPH (sfera), CYL
(cylinder) i AXIS (oś). Użytkownik może wybrać pomiędzy wyświetlaniem Pryzmatu i typu ADD. W przypadku braku
wybrania tego obszaru i braku zapisywania wyświetlanych na nim parametrów w pamięci, ekran nie będzie podświetlony,
a dla wszystkich jego parametrów wyświetlana będzie wartość „0”.
Przełącznik wyświetlania pryzmatu
Przycisk ten służy do zmiany trybu wyświetlania pryzmatu. Za pomocą tego przycisku można zarówno wyłączyć pryzmat,
wyświetlać pryzmat P-B lub też wybrać sposób wyświetlania pryzmatu: BASE I/O U/D (w przypadku tego modelu,
wyświetla się jako X-Y). Patrz Arkusz 5.5:
Arkusz 5.5 Przełącznik wyświetlania pryzmatu
Wyłączanie wyświetlania parametrów pryzmatu.
Pryzmat przedstawia: Tryb P-B, wyświetlane są współrzędne biegunowe (P-R).
Na osi biegunowej wyświetlić kierunek podstawy pryzmatycznej
Za pomocą długości średnicy polarnej wyświetlić wartość bezwzględną
pryzmatu
Pryzmat przedstawia: W trybie BASE I/O U/D, podstawa pryzmatyczna może
być skierowana do wewnątrz, do zewnątrz, do góry lub do dołu. Jest to kolejny
sposób wyświetlania współrzędnych kartezjańskich(X-Y)
Przycisk „Step” (kroków pomiaru).
Nacisnąć ten przycisk, aby ustawić kroki co 0,01、0,06、0,12 i 0,25 jako wartość zmiany parametru.
Przełącznik symbolu CYL
Służy do zmiany wyświetlanego symbolu CYL: +/-(mix), + i -.
Arkusz 5.6 Przełącznik symbolu CYL
Zgodnie z aktualnym ustawieniem wyniku pomiaru CYL, symbol CYL może mieć wartość +
lub -.
Ustawić aktualny wynik pomiaru CYL na + i wykorzystać opcję obliczania CYL, aby zmienić
wyświetlane dane CYL.
Ustawić aktualny wynik pomiaru CYL na - i wykorzystać opcję obliczania CYL, aby zmienić
wyświetlane dane SPH.
Przycisk „Clear” (Wyczyść)
Nacisnąć ten przycisk, aby wyczyścić dane pamięci. Jeżeli wcześniej nie wybrano trybu pomiaru pojedynczej soczewki, po
naciśnięciu tego przycisku interfejs pomiaru przejdzie do tego trybu. Jeżeli wcześniej wybrano tryb pomiaru pojedynczej
soczewki, po naciśnięciu tego przycisku interfejs pomiaru przejdzie do trybu pomiaru soczewki prawej.
6

Przycisk „Print” (Drukuj)
Służy do drukowania danych zapisanych w pamięci. Opcja ta jest niedostępna, jeżeli dane pomiarowe nie zostały
zapisane w pamięci.
Przycisk „Manual ADD” (Ręcznego ADD)
Opcja ta jest dostępna, jeżeli nie wybrano „Auto ADD”. Podczas pomiaru soczewek dwuogniskowych lub progresywnych
na ekranie pomiaru standardowego i po przesunięciu soczewki do strefy pośredniej lub pola widzenia w bliży i po
zapisaniu w pamięci pomiaru w polu widzenia w dali, naciśnięcie tego przycisku spowoduje, że w obszarze wyświetlania
pojawi się wartość parametru ADD.
Przełącznik menu
Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do innego menu.
Przycisk „User” (Użytkownik)
Obecnie seria TL6500 nie jest wyposażona w tę funkcję.
Przycisk „Time” (Czas)
Służy do wyświetlania aktualnej godziny. Godzinę można ustawić w menu wprowadzania informacji.
5.1.2 Interfejs pomiaru soczewki progresywnej
Rysunek 5.2 i Rysunek 5.3 Interfejs pomiaru soczewki progresywnej. Większość elementów na tym ekranie jest taka
sama jak w przypadku interfejsu pomiaru standardowego. Jedyną różnicą jest obszar wyświetlania środka optycznego,
jak przedstawiono poniżej.
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Rysunek 5.2 Interfejs pomiaru soczewki progresywnej
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Obszar wyświetlania środka optycznego soczewki progresywnej
Wykres soczewki progresywnej dzieli się na obszar widzenia w dali, obszar widzenia w bliży i obszar pośredni. Obszar
pośredni znajduje się pomiędzy obszarem widzenia w dali i obszarem widzenia w bliży, natomiast cześć lewa/prawa jest
niemierzalnym obszarem aberracji optycznej.
Obszar widzenia w dali
Krzywa z krzyżykiem wskazuje środek obszaru widzenia w dali. Przesunąć tarczę krzyżyka w ten obszar podczas pomiaru
obszaru widzenia w dali soczewki progresywnej.
Obszar strzałki wskazującej kierunek
Kierunek strzałki wskazuje kierunek ruchu w stronę środka.
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Rysunek 5.3 Interfejs pomiaru soczewki progresywnej
Obszar widzenia w bliży
Krzywa z krzyżykiem wskazuje środek obszaru widzenia w bliży. Przesunąć tarczę krzyżyka w ten obszar podczas pomiaru
obszaru widzenia w bliży soczewki progresywnej.
ADD
ADD wskazuje moc w obszarze widzenia w bliży. tryb wyświetlania można zmienić za pomocą przycisku „Near” w menu.
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5.2 Interfejs wyświetlania menu
Menu wyświetlania interfejsu dzieli się na pięć stron i obejmuje: menu ustawień wyświetlanych parametrów, menu
ustawień parametrów pomiaru, menu ustawień parametrów funkcji, menu ustawień parametrów wyjściowych, menu
ustawień parametrów wprowadzania wiadomości. Na Rysunku 5.4 przedstawiono menu ustawień wyświetlanych
parametrów, a poniżej znajduje się opis jego elementów.

Rysunek 5.4 Menu ustawień wyświetlanych parametrów
Przycisk przełączania strony menu
Naciśnięcie tego przycisku spowoduje przejście do odpowiedniej strony. Menu ustawień wyświetlanych parametrów
zostanie wyświetlone po pierwszym wejściu w interfejs menu.
Nazwa parametru
Wyświetlanie nazwy parametru
Opcja parametru
W każdym z wierszy dostępne są opcje dodatkowe. Kliknąć ten przycisk, aby wybrać daną opcje. Wybór zostanie
zasygnalizowany podświetleniem się tła na niebiesko. Ponadto, kliknięcie na obszar wyświetlania informacji w menu
wprowadzania spowoduje, że pojawi się wirtualna klawiatura, dzięki której możliwe będzie wprowadzanie informacji.
Przycisk „Information” (Informacja)
Naciśnięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie wersji oprogramowania i innych informacji.
Wyjść bez zapisywania ustawień
Kliknąć ten przycisk, aby wrócić do interfejsu pomiaru; żadne z ustawień menu nie zostaną zapisane.
Wyjść i zapisać ustawienia
Kliknąć ten przycisk, aby wrócić do interfejsu pomiaru; wszystkie ustawienia menu zostaną zapisane.
5.3 Interfejs PD
Kliknięcie przycisku PD w interfejsie pomiaru spowoduje przejście do ekranu wyświetlania PD, jak przedstawiono na
Rysunku 5.5. Pomiaru PD i wysokości źrenicy można dokonać, po wyrównaniu zaznaczonej soczewki z linijką. Poniżej
przedstawiono krótki opis elementów dostępnych na ekranie PD.
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Rysunek 5.5 Ekran PD

Przycisk „Protractor” (Kątomierz)
Po naciśnięciu tego przycisku pojawi się kątomierz, który można stosować do ogólnego pomiaru kąta zagięcia oprawki.
Przycisk przesunięcia w lewo wskaźników oka lewego
Kliknięcie tego przycisku spowoduje przesunięcie w lewo niebieskich pionowych wskaźników oznaczonych jako 11 na
Rysunku 5.5
Przycisk przesunięcia w lewo wskaźników oka prawego
Kliknięcie tego przycisku spowoduje przesunięcie w prawo niebieskich pionowych wskaźników oznaczonych jako 11 na
8

Rysunku 5.5
Przycisk przesunięcia w górę skali poziomej
Kliknięcie tego przycisku spowoduje przesunięcie w górę poziomej skali oznaczonej jako 12 na Rysunku 5.5
Przycisk przesunięcia w dół skali poziomej
Kliknięcie tego przycisku spowoduje przesunięcie w dół poziomej skali oznaczonej jako 12 na Rysunku 5.5
Przycisk przesunięcia w lewo wskaźników oka prawego
Kliknięcie tego przycisku spowoduje przesunięcie w lewo niebieskich pionowych wskaźników oznaczonych jako 11 na
Rysunku 5.5.
Przycisk przesunięcia w prawo wskaźników oka prawego
Kliknięcie tego przycisku spowoduje przesunięcie w prawo niebieskich pionowych wskaźników oznaczonych jako 11 na
Rysunku 5.5
Przycisk „Exit” (Wyjście)
Kliknąć ten przycisk, aby wyjść z interfejsu pomiaru
Obszar wyświetlania danych
Wszystkie wskaźniki i ruchome oznaczenia linijek zostaną wyświetlone w tym obszarze i będą zwierać dane, takiej jak: PD、
PDH、LPD i RPD.
Linijka pomiaru wysokości źrenicy
Służy do pomiaru odległości pomiędzy dolnym i czerwonym poziomym wskaźnikiem oznaczonych jako 11 na
Rysunku 5.5., która jest wysokością PD.
Wskaźniki
Czerwone linie do wskaźniki poziome, niebieskie linie to wskaźniki pionowe i służą do wyrównania punktu przecięcia do
oznaczonej wartości procentowej.
Linijka poziomu
Linijka poziomu składa się z linijki PD, linijki LPD/RPD i schematu „noska”. Należy wyrównać nosek oprawki ze schematem
noska i wyrównać ich środek względem skali 0.
5.4 Interfejs wprowadzania informacji
Interfejs wprowadzania informacji został przedstawiony na Rysunku 5.6 poniżej. Interfejs ten umożliwia
wyświetlanie czasu / informacji użytkownika / informacji dotyczących urządzenia. Można go wywołać z poziomu menu
wprowadzania informacji. Poniżej znajduje się opis elementów tego interfejsu.

1
7
6

3

2

4

5

Rysunek 5.6 Interfejs wprowadzania informacji

Obszar wyświetlania
Możliwe jest wyświetlanie 5 wierszy po 24 znaki, czyli łącznie 120 znaków.
Klawiatura
Możliwe jest wyświetlanie 26 dużych i małych liter (bez znaków diakrytycznych) oraz cyfr i znaków interpunkcyjnych.
Przycisk „Case shift” (Zmiany wielkości liter)
Jeżeli aktualnie wybrano wprowadzanie małych liter bez znaków diakrytycznych, naciśnięcie tego przycisku spowoduje
przełączenie na wprowadzanie dużych liter i na odwrót.
Przycisk ten jest dostępny, jeżeli aktualnie wybrano wprowadzanie cyfr lub znaków interpunkcyjnych.
Przycisk „Number shift” (Zmiany na cyfry)
Jeżeli aktualnie nie wybrano wprowadzania cyfr, naciśnięcie tego przycisku spowoduje, że możliwe będzie
wprowadzanie cyfr i na odwrót.
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Przycisk zatwierdzania i wychodzenia
Służy do zapisywania wprowadzonych danych i przejścia z powrotem do menu wprowadzania danych.
Przycisk „Enter”
Służy do wyświetlania informacji w kolejnym wierszu
Przycisk „Delete”
Nacisnąć ten przycisk, aby usunąć pierwszy znak za kursorem. Uwaga: w przypadku dłuższego przyciśnięcia tego
przycisku (powyżej 2 sekund), skasowane zostaną wszystkie informacje wprowadzone w tym obszarze.
6. Instrukcja obsługi
6.1 Działania przed przystąpieniem do pomiarów
6.1.1 Wyłączyć przełącznik zasilania (przekręcić do pozycji 0), a następnie podłączyć przewód urządzenia do gniazdka.
6.1.2 Włączyć przełącznik zasilania (przekręcić do pozycji 1), urządzenie wyświetli ekran startowy przedstawiony na
Rysunku 6.1.

Rysunek 6.1 Ekran startowy
6.1.3 Po uruchomieniu urządzenia (trwającym około 6 sekund), urządzenie wyświetli interfejs pomiaru przedstawiony na
Rysunku 6.2. Tryb interfejsu pomiaru można ustawić w obszarze „tryb pomiarów” w menu parametrów pomiaru.

Rysunek 6.2 Interfejs pomiaru
Uwaga: W interfejsie pomiaru pojawi się komunikat o błędzie zaznaczony na czerwono, jeżeli przy włączaniu urządzenia
na podstawce znajduje się soczewka lub jeżeli urządzenie jest zakurzone lub w przypadku wystąpienia innych
niepożądanych warunków.
Większość komunikatów o błędzie zniknie po rozwiązaniu problemu, na przykład, po przesunięciu soczewki podczas
włączania urządzenia lub po wyczyszczeniu powierzchni układu optycznego. Niektóre problemy można rozwiązać
poprzez ponowne uruchomienie urządzenia.
6.2 Ustawianie soczewek
Należy wytrzeć kurz znajdujący się na obudowie i osłonie obiektywu, aby zapewnić odpowiednią dokładność pomiarów.
Zbliżyć wklęsłą stronę soczewki do podstawki.
6.2.1 Ustawianie soczewek nieoszlifowanych
6.2.1.1 Na podstawce umieścić środek soczewki (oznaczenie 2 na rysunku poniżej), tak aby wklęsła strona soczewki była
skierowana do góry (oznaczenie 1 na rysunku poniżej).

6.2.1.2 Zabezpieczyć soczewkę za pomocą uchwytu (oznaczenie 3 na rysunku poniżej).

6.2.2 Ustawianie soczewek w oprawkach
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1. Umieścić oprawki na podstawce, tak aby ich powierzchnia przednia była skierowana do góry.

2. Pociągnąć do siebie dźwignię stołu do siebie, do momentu aż dotnie dolnej części oprawek.
3. Zabezpieczyć soczewkę za pomocą uchwytu (oznaczenie 3 na rysunku poniżej).

6.3 Pomiar soczewki jednoogniskowej
1. Interfejs pomiaru określi typ mierzonej soczewki
Wybrać soczewkę jednoogniskową lub soczewki oka lewego lub prawego (w oprawce). Pomiar soczewki w ramce
wymaga określenia, czy mierzona soczewka jest soczewką prawą, czy lewą.
Zapewnić warunki pomiaru i przyciskać przełącznik interfejsu pomiaru zgodnie z Rysunkiem 6.1 poniżej.
Rysunek 6.1 Określanie typu mierzonej soczewki przed przystąpieniem do pomiaru
wybór trybu soczewki jednoogniskowej
(szary)

(zielony)
wybór trybu soczewek prawej i lewej, pomiar soczewki lewej

(zielony)

(szary)
wybór trybu soczewek prawej i lewej, pomiar soczewki prawej

(szary)

(zielony)

Określić typ odczytu – wybrać odczyt automatyczny lub ręczny, jak przedstawiono na Rysunku 5.3.
Określić typ wyświetlania pryzmatu – wybrać wyświetlanie w trybie zamkniętym、P-B lub w trybie BASE I/O U/D, jak
przedstawiono na Rysunku 5.4.
2. Umieścić i przesuwać soczewkę w taki sposób, aby tarcza znajdowała się blisko środka okręgu wyrównania, jak
przedstawiono na Rysunku 6.3. Umieścić tarczę
Gdy soczewka znajduje się blisko środka, tarcza

w pobliżu środka okręgu wyrównania.
zmieni kolor na

(zielony)

Przesuwać soczewkę; jeżeli soczewka będzie stale znajdować się na środku tarczy, zmieni kolor z

(zielonego) na

(niebieski)

Rysunek 6.3 Przesuwanie soczewki w celu wyrównania jej z tarczą
3. Jeżeli konieczny jest wybór trybu ręcznego, należy nacisnąć przycisk znajdujący się w dolnej części podstawki.
W przypadku wyboru trybu odczytu automatycznego poprzez wybranie opcji „pamięci automatycznej” w menu ustawień
parametrów pomiarowych, urządzenie automatycznie odczyta wartości, gdy soczewka znajdzie się blisko środka (tracza
będzie zielona

) lub gdy będzie na równi ze środkiem (tracza jest niebieska

). Następnie zakończy się pomiar

soczewki jednoogniskowej i obszar wyświetlania parametrów zmieni się na ekran pamięci (zakończenie odczytu).
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4. Jeżeli aktualnym trybem jest pomiar oka prawego i lewego, to możliwy jest jednoczesny pomiar kolejnej soczewki
Zgodnie z ustawieniem „automatycznego pomiaru R/L” w menu parametrów pomiarowych, możliwe jest podjęcie
decyzji o automatycznym przejściu do pomiaru kolejnej soczewki po wyjęciu zmierzonej soczewki. Jeżeli nie wybrano
opcji „automatyczna zmiana R/L”, konieczne jest ręczne przełączenie na ekran pomiaru soczewki po drugiej stronie.
5. Zmiana symbolu cylindra według uznania
W trybie pamięci (zakończonego odczytu), nacisnąć przełącznik symbolu cylindra, aby zmienić wyświetlany symbol,
symbol soczewki cylindrycznej zgodnie z Rysunkiem 5.6.
6.4 Pomiar soczewki wieloogniskowej
Soczewki wieloogniskowe dzielą się głównie na soczewki dwuogniskowej i trójogniskowe. Soczewki dwuogniskowe
obejmują obszar widzenia w dali i obszar widzenia w bliży, natomiast w przypadku soczewek trójogniskowych, pomiędzy
obszarem widzenia w bliży i w dali typowych dla soczewki dwuogniskowej znajduje się również obszar pośredni. Podczas
pomiaru soczewki wieloogniskowej należy w pierwszej kolejności dokonać pomiaru obszaru widzenia w dali, a następnie
obszaru widzenia w bliży.
6.4.1 Pomiar soczewki dwuogniskowej
1. Interfejs pomiaru określi typ mierzonej soczewki
Metoda określania typu soczewki została przedstawiona w rozdziale 1, na Rysunku 6.3 Pomiar pojedynczej soczewki
2. Soczewkę umieścić na podkładce w taki sposób, aby obszar widzenia w dali znalazł się na jej osłonie.
Uwaga: wypukła strona soczewki powinna być skierowana do góry, obszar widzenia w bliży skierowany do wewnątrz, a
obszar widzenia w dali na zewnątrz
Przesunąć soczewkę w taki sposób, aby tarcza

zmieniła kolor na

(zielony).

3. Parametry obszaru widzenia w dali
Odczyt parametrów obszaru widzenia w dali odbywa się na trzy sposoby: odczyt automatyczny, odczyt przy użyciu
przycisku ADD, odczyt przy użyciu przycisku zewnętrznego.
Aby skorzystać z funkcji odczytu automatycznego, w menu parametrów pomiarowych należy ustawić element
„pamięć” na automatyczny, a element „pamięć automatyczna” w tym samym menu, tak blisko środka, jak jest to
możliwe. Parametr pomiarowy „automatyczny ADD” ustawić na ON (WŁ.). Po zakończeniu konfiguracji, gdy tarcza
przesuwa się w kierunku środka, parametry soczewki zostaną odczytane automatycznie. Obszar wyświetlania
parametrów zamieni się na wyświetlenie pamięci (zakończonego odczytu).
Aby skorzystać z funkcji odczytu przy użyciu przycisku ADD, parametr pomiarowy „automatyczny ADD” należy
ustawić na OFF (WYŁ.). Po zakończeniu konfiguracji, gdy tarcza przesuwa się w kierunku środka, nacisnąć przycisk ADD,
który znajduje się pod interfejsem pomiaru. Interfejs pomiaru został przedstawiony na Rysunku 6.4.
Jeżeli do odczytu parametrów obszaru widzenia w dali wybrano przycisk znajdujący się w dolnej części osłony noska,
w pierwszej kolejności należy ustawić parametr „automatyczny ADD” w menu parametrów pomiarowych na ON (WŁ.).
Następnie, gdy tarcza zbliży się do środka, należy bezpośrednio nacisnąć przyciski odczytu zewnętrznego. Obszar
wyświetlania parametrów zamieni się na wyświetlenie pamięci (zakończonego odczytu).

Rysunek 6.4 Ekran po naciśnięciu ADD znajdującego się pod interfejsem pomiaru
4. Pomiar mocy w obszarze widzenia w bliży
Przesunąć soczewkę w obszar widzenia w bliży, jeżeli parametr pomiarowy „automatyczny ADD” jest ustawiony na ON
(WŁ.). Jeżeli wykryto, że ADD znajduje się w obszarze widzenia w bliży, obszar wyświetlania parametrów przejdzie z
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wyświetlenia pamięci (zakończonego odczytu) w stan pracy i zwiększy wartość danych ADD, jak przedstawiono na
Rysunku 6.4. Stale przesuwając soczewkę, należy ręcznie nacisnąć przycisk odczytu znajdujący się poniżej podstawki, gdy
moc ADD utrzymuje się na tym samym poziomie. Gdy zakończy się pomiar obszaru widzenia w bliży, obszar wyświetlania
parametrów zamieni się na wyświetlenie pamięci (zakończonego odczytu).
5. Jeżeli aktualnym trybem jest pomiar oka prawego i lewego, to możliwy jest jednoczesny pomiar kolejnej soczewki.
Metoda jest taka sama jak w przypadku pomiaru soczewki jednoogniskowej, sekcja 4, rozdział 6.3.
Zmienić symbole cylindra według uznania
Metoda została opisana w sekcji 5, rozdział 6.3 Pomiar soczewki jednoogniskowej
6.4.2 Pomiar soczewki trójogniskowej
1. Interfejs pomiaru określi typ mierzonej soczewki
Metoda jest taka sama jak w przypadku soczewki dwuogniskowej, sekcja 1, rozdział 6.4.1.
2. Obszar widzenia z dali soczewki trójogniskowej umieścić na podkładce.
Metoda jest taka sama jak w przypadku soczewki dwuogniskowej, sekcja 2, rozdział 6.4.1.
3. Odczyt parametrów obszaru widzenia z dali
Metoda jest taka sama jak w przypadku soczewki dwuogniskowej, sekcja 3, rozdział 6.4.1.
4. Odczyt parametrów obszaru pośredniego
Przesunąć soczewkę w obszar pośredni, jeżeli parametr pomiarowy „automatyczny ADD” jest ustawiony na ON (WŁ.).
Jeżeli wykryto, że ADD znajduje się w obszarze pośrednim, obszar wyświetlania parametrów przejdzie z wyświetlenia
pamięci (zakończonego odczytu) w stan pracy i zwiększy wartość danych ADD, jak przedstawiono na Rysunku 6.4. Należy
ręcznie nacisnąć przycisk odczytu znajdujący się poniżej podstawki. Obszar wyświetlania parametrów zamieni się na
wyświetlenie pamięci (zakończonego odczytu). Jeżeli opcja „automatyczny ADD” na menu parametrów pomiarowych
ustawiona jest na OFF (WYŁ.), konieczne jest naciśnięcie przycisku ADD na interfejsie pomiaru, jak przedstawiono na
Rysunku 6.5.

Rysunek 6.5 Drugi ekran ADD w interfejsie pomiaru
5. Pomiar mocy w obszarze widzenia w bliży
Przesunąć soczewkę w obszar widzenia w bliży. Ręcznie nacisnąć przycisk odczytu znajdujący się poniżej podstawki,
gdy aktualna moc ADD utrzymuje się na stałym poziomie. Gdy zakończy się pomiar obszaru widzenia w bliży, obszar
wyświetlania parametrów zamieni się na wyświetlenie pamięci (zakończonego odczytu).
6. Jeżeli aktualnym trybem jest pomiar oka prawego i lewego, to możliwy jest jednoczesny pomiar kolejnej soczewki
Metoda jest taka sama jak w przypadku pomiaru soczewki jednoogniskowej, sekcja 4, rozdział 6.3.
Zmienić symbole cylindra według uznania
Metoda została opisana w sekcji 5, rozdział 6.3 Pomiar soczewki jednoogniskowej
6.5 Pomiar soczewki progresywnej
Soczewka progresywna dzieli się na obszar widzenia w dali, obszar widzenia w bliży i obszar progresywny. W pierwszej
kolejności należy dokonać pomiaru obszaru widzenia w dali, a następnie obszaru widzenia w bliży. Aby dokonać pomiaru
soczewki progresywnej, w interfejsie pomiaru automatycznego należy ustawić soczewkę progresywną na podstawce w
taki sposób, aby jej obszar progresywny znalazł się na środku podstawki. Jeżeli wybrano inny interfejs, konieczna jest
jego zmiana na interfejs pomiaru soczewki progresywnej. Na Rysunku 6.6 przedstawiono mapę podziału podczas
pomiaru soczewki progresywnej
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Rysunek 6.6 Mapę podziału podczas pomiaru soczewki progresywnej
6.5.1 Pomiar soczewek nieoszlifowanych
Metoda pomiaru soczewek nieoszlifowanych jest taka sama jak w przypadku pomiaru soczewki dwuogniskowej,
rozdział 6.4.1.
6.5.2 Pomiar soczewek w oprawkach
1. Interfejs pomiaru określi typ mierzonej soczewki
Metoda jest taka sama jak w przypadku pomiaru soczewki jednoogniskowej, sekcja 1, rozdział 6.3.
2. Umieścić soczewki w oprawkach w urządzeniu
Proces umieszczenia soczewki w oprawkach został opisany w sekcji 6.2.2. Jedyna różnica polega na tym, że obszar
progresywny znajduje się na środku podstawki.
3. Pomiar obszaru widzenia w bliży
Przesunąć soczewkę w stronę obszaru widzenia w dali w taki sposób, aby tarcza
widzenia w dali, a krzywa krzyżyka zmieniła kolor na
Powoli przesuwać soczewką, aż kolor zielony

znalazła się w pobliżu obszaru

(zielony).

zmieni się na niebieski

W obszarze wskaźnika zostanie wyświetlona strzałka, jak przedstawiono na Rysunku 6.7, wskazująca kierunek, w
którym należy przesuwać soczewkę.
Jeżeli ustawiono tryb odczytu automatycznego, dane obszaru widzenia w dali zostaną odczytane automatycznie (i
zapisane w pamięci). W przeciwnym razie, w celu odczytania wartości (i zapisania jej w pamięci) konieczne jest
naciśnięcie przycisku odczytu, który znajduje się poniżej podstawki.
Po zakończeniu pomiaru obszaru widzenia w dali, urządzenie automatycznie przejdzie w tryb pomiaru obszaru widzenia
w bliży.

Rysunek 6.7 Przesunąć soczewkę, aby krzywa krzyżyka wskazywała na środek obszaru
widzenia w dali
4. Pomiar obszaru widzenia w bliży
W trybie pomiaru obszaru widzenia w bliży, w obszarze wyświetlania parametrów będą widoczne również dane ADD.
Ja przedstawiono na Rysunku 6.8, powoli przesuwać soczewkę zgodnie z kierunkiem wskaźnika, tak aby krzywa krzyżyka
zmieniła kolor na niebieski.
Jeżeli ustawiono tryb odczytu automatycznego, dane obszaru widzenia w bliży zostaną odczytane automatycznie (i
zapisane w pamięci). W przeciwnym razie, w celu odczytania wartości (i zapisania jej w pamięci) konieczne jest
naciśnięcie przycisku odczytu, który znajduje się poniżej podstawki.
Po zakończeniu pomiaru obszaru widzenia w bliży, w dolnej części wyświetlacza pojawi się niebieska wskazówka,
oznaczająca że zakończono pomiar.

Rysunek 6.8 Przesunąć soczewkę, aby krzywa krzyżyka wskazywała na środek
obszaru widzenia w bliży
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5. Jeżeli aktualnym trybem jest pomiar oka prawego i lewego, to możliwy jest jednoczesny pomiar kolejnej soczewki
Metoda została opisana w sekcji 4, rozdział 6.3 Pomiar soczewki jednoogniskowej
6. Zmienić symbole cylindra według uznania
Metoda została opisana w sekcji 5, rozdział 6.3 Pomiar soczewki jednoogniskowej
Uwaga: Podczas pomiaru, do powolnego przesuwania soczewki w tył i w przód może być stosowany uchwyt do oprawek.
W związku z tym, dolna część stelaża na oprawki musi znajdować się blisko uchwytu na oprawki.
6.6 Pomiar PD soczewki w oprawce
Interfejs pomiaru PD został przedstawiony na Rysunku 5.5.
1. Ustawić okulary z oznakowanymi oprawkami w sposób przedstawiony na Rysunku 6.9.

Rysunek 6.9 Ustawianie okularów z oznakowanymi oprawkami
2. Za pomocą powyższych przycisków, ustawić poziomą i pionową linię referencyjną
Zaznaczyć środek soczewki w miejscu przecięcia pionowej i poziomej linii referencyjnej
3. Odczyt wartości
Odczyt, odpowiednio, wartości LPD, RPD, PD i PDH w dolnej części ekranu. Jeżeli różni się wysokość PD, istnieje
możliwość jej dwukrotnego odczytu. W pierwszej kolejności, odczytać wartość lewego PDH, a następnie wyrównać
soczewkę z poziomą linią referencyjną, i odczytać wartość prawego PDH.
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