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SERII: AL-5000/AL-5400/AL-5600



Przez rozpoczęciem używania przyrządu należy przeczytad niniejszą instrukcję, co
pozwoli na właściwe i bezpieczne użytkowanie.
 Nie wolno stosowad innych procedur działania niż wskazane w niniejszej
instrukcji.
 Instrukcję obsługi trzeba zachowad i trzymad w dostępnym miejscu.
 W razie pytao dotyczących niniejszego przyrządu lub instrukcji obsługi, proszę się
kontaktowad z przedstawicielstwem Rodenstock lub lokalnym dystrybutorem.
_________________________________________________________________________
instrukcja v012
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Zalecane środki ostrożności
NIEBEZPIECZEOSTWO!
 Nie wolno instalowad niniejszego przyrządu w miejscach, gdzie są
przechowywane lub stosowane materiały wybuchowe lub łatwopalne,
gdyż grozi to pożarem lub wybuchem.
 Nie wolno zdejmowad obudowy urządzenia, gdyż grozi to bezpośrednim
wystawieniem na wysokie napięcie.
 Nie wolno rozmontowywad ani modyfikowad urządzenia, gdyż grozi to
bezpośrednim wystawieniem na wysokie napięcie.
OSTRZEŻENIE!
 Przed rozpoczęciem serwisowania urządzenia należy odłączyd kabel
zasilania. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeostwo porażenia.
UWAGA!
 Na urządzeniu nie należy umieszczad wody ani żadnych środków
chemicznych, gdyż w przypadku kontaktu wody lub środków chemicznych
z urządzeniem grozi to porażeniem lub awarią przyrządu.
 Do podłączania urządzenia należy wykorzystywad wyłącznie
przeznaczonego dla niego gniazda. Zastosowanie innego rodzaju gniazda
grozi awarią przyrządu.
 Urządzenie jest przyrządem pomiarowym stosowanym w zakładach
optycznych i w okulistyce. Przyrządu nie należy wykorzystywad do innych
celów niż pomiar szkieł optycznych lub soczewek kontaktowych.
 W górnej części obudowy drukarki zamocowano ostrze o krawędziach jak
zęby piły służące do obcinania papieru drukującego. Nie wolno
bezpośrednio dotykad tego ostrza.
 Zewnętrzne gniazdko nie jest odizolowane od obwodu wewnętrznego.
Niewłaściwe okablowanie może powodowad zakłócenia w obwodzie
wewnętrznym. Przed zastosowaniem zewnętrznego gniazdka proszę się
skonsultowad z firmą Rodenstock lub jej lokalnym dystrybutorem.
 Światło emitowane przez lampę wbudowaną w przyrząd to światło
ultrafioletowe. Lampa może oddziaływad na oczy oraz/lub ciało ludzkie.
W czasie korzystania z przyrządu należy przestrzegad następujących
środków zapobiegawczych:
- Nie patrzed bezpośrednio w strumieo świetlny podczas obsługi przyrządu.
- Strumieo światła pomiarowego płynie od projektora (górna częśd
przyrządu) w stronę uchwytu na obiektywy. Między projektorem a
uchwytem na obiektywy nie należy umieszczad lusterek etc. Lusterko może
odbijad strumieo światła pomiarowego, a wówczas strumieo światła może
oślepid oczy.
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UWAGA!
 Nie wolno oznaczad w jakikolwiek sposób ani uszkadzad etykiet
ostrzegawczych umieszczonych na przyrządzie. Etykietę ostrzegawczą
umieszczono na obudowie drukarki (po prawej stronie głównego
urządzenia) oraz w dolnej części po obu stronach.
 W przypadku uszkodzenia etykiety ostrzegawczej lub gdy stanie się ona
nieczytelna, należy się skontaktowad z firmą Rodenstock lub naszym
lokalnym dystrybutorem.
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Jak czytad niniejszą instrukcję

Zarys
Niniejsza instrukcja obsługi jest skonstruowana według następującego schematu.
1.
PRZED ZASTOSOWANIEM
Opisuje środki bezpieczeostwa oraz ważne informacje,
z jakimi należy się zapoznad przed zainstalowaniem i
uruchomieniem przyrządu.
2.
NAZWY I FUNKCJE CZĘŚCI I ELEMENTÓW
Opisuje nazwę i funkcje każdej części przyrządu.
3.
PROCEDURA DZIAŁANIA
Podaje informacje niezbędne do zainstalowania i
uruchomienia urządzenia.
4.
DANE TECHNICZNE
Podaje przydatne dane techniczne przyrządu.
5.
PRZEGLĄDY I KONSERWACJA
Opisuje procedury wymiany materiałów
eksploatacyjnych itd., jakie zwykle przeprowadza
użytkownik urządzenia.
6.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Opisuje sposób rozwiązywania problemów.
7.
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE I SPRZĘT
DODATKOWY
Opisuje materiały eksploatacyjne i sprzęt dodatkowy.
8.
SPECYFIKACJE
Opisuje specyfikacje dla przyrządu.
9.
INDEKS
W razie potrzeby można odnosid się do indeksu.
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SYMBOLE ZASTOSOWANE W INSTRUKCJI OBSŁUGI

Poniższe symbole wskazują co następuje:

DANGER! = NIEBEZPIECZEOSTWO!
Ostrzeżenie, którego zlekceważenie spowoduje nieuchronne skrajne
zagrożenie, takie jak poważne obrażenia czy śmierd.
WARNING! = OSTRZEŻENIE!
Ostrzeżenie, którego zlekceważenie może spowodowad skrajne
zagrożenie,
jak np. poważne obrażenia czy śmierd.

CAUTION! = UWAGA!
Ostrzeżenie, którego zlekceważenie może spowodowad lekkie
lub średnio
poważne obrażenia lub uszkodzenie mienia.
NOTE = Uwagi
Dodatkowe instrukcje wynikające z polityki firmy, które mogą zawierad
wskazówki dotyczące bezpieczeostwa bezpośrednio lub pośrednio
związane z bezpieczeostwem personelu lub ochroną mienia.
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Zalecane środki ostrożności
Jak czytad niniejszą instrukcję
Zarys
SYMBOLE ZASTOSOWANE W INSTRUKCJI OBSŁUGI
Spis treści
1. PRZED ZASTOSOWANIEM
Środki ostrożności
Sprawdzanie zawartości opakowania
Glosariusz
Schemat obsługi
2. NAZWY I FUNKCJE CZĘŚCI I ELEMENTÓW
Przednia częśd przyrządu
Z osłoną znacznika punktowego
Bez osłony znacznika punktowego
Boki przyrządu
Strona prawa
Strona lewa
Tył i dolna częśd przyrządu
Ekran pomiarowy
Ekran pomiarowy RL
Ekran pomiarowy soczewek pojedynczych
Przyciski do obsługi
Menu przycisków obsługowych 1 (domyślne)
Menu przycisków obsługowych 2 (domyślne)
Ekran wyboru trybu pomiarowego
Ekran wyświetlania wyników pomiaru (ekran odczytu)
Pomiar w trybie RL
Pomiar w trybie S
Ekran wyświetlania przepuszczalności UV
Ekran rozmieszczenia
3. PROCEDURA DZIAŁANIA
Instalacja
Środki bezpieczeostwa przy instalacji
Środki bezpieczeostwa przy podłączaniu kabla zasilania
Przygotowanie do działania
Podłączanie kabla zasilania
Podłączanie do urządzenia zewnętrznego (kabel szeregowy)
Włączanie zasilania
Regulacja kontrastu wyświetlacza

iii

iii-1

Funkcja AUTO OFF (automatycznego wyłączania)
Znacznik punktowy
Stolik pomiarowy dioptromierza
Jak uniknąd zastosowania blokady noska
Wymiana uchwytu na obiektyw
Kalibracja panelu dotykowego
Ustawienia warunków pomiarowych
Procedury pomiarowe
Wybór trybu pomiarowego
Pomiar soczewek jednoogniskowych (tryb normalny)
Automatyczne wykrywanie soczewek progresywnych
Pomiar soczewek progresywnych (tryb progresywny PROG)
Pomiar soczewek progres. wyłącznie dla obszaru do bliży (tryb PROG *near+)
Pomiar soczewek dwuogniskowych
Pomiar soczewek trójogniskowych
Pomiar soczewek wysokoindeksowych
Funkcja pomiaru przepuszczalności UV
Pomiar soczewek kontaktowych (tryb CL; tryb CL Holder)
Pomiar PD (rozstawu źrenic)
Pomiar pryzmatu
Pomiar soczewek na ekranie dla szkieł pojedynczych
Obliczanie współczynnika załamania szkieł
Funkcja obliczania współczynnika załamania
Pomiar współczynnika załamania i z zastosowaniem GO-MEISAN
Ustawianie warunków pomiarowych
Ekran konfiguracji
Ekran ustawieo trybu
Ekran ustawieo funkcji
Ekran ustawieo automatycznych
Ekran ustawieo drukarki
Ekran ustawieo wyświetlacza
Ekran ustawieo gniazda
Ekran ustawieo LINK
Ekran ustawieo COM
Wydruki
Drukowanie
Szczegóły wydruku
Zarządzanie danymi z zastosowaniem TOMEY Link i Data Transfer
Wprowadzanie identyfikatora pacjenta oraz odbiór danych pacjenta
Wysyłanie wyników pomiaru
4. DANE TECHNICZNE
Pryzmat
iii-2
Pryzma i refrakcja

Przykład wyświetlenia pryzmatu z zastosow. automatycznego dioptromierza
Jak poprawid dokładnośd oznaczenia
Jak z większą dokładnością przeprowadzad pomiar PD
Standard wykonania
5. PRZEGLĄDY I KONSERWACJA
Gwarancja
Konserwacja
Okres użytkowania
Przegląd
Rutynowa konserwacja
Konserwacja głównego unitu
Czyszczenie szkła ochronnego
Czyszczenie soczewek kolimatorowych
Wymiana materiałów eksploatacyjnych
Bezpieczniki
Kaseta atramentowa
Papier w drukarce
Uchwyt na obiektyw
Przechowywanie
Usuwanie odpadów
6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Obsługa ogólna
Obsługa ogólna w zakresie pomiaru szkieł
Pomiar mocy szkieł progresywnych
Środki zapobiegania wadom szkieł
Komunikaty o błędach
Ekran konfiguracji
Ekran pomiarowy
Ekran wyników pomiaru
Ekran pomiaru współczynnika załamania
7. MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE I SPRZĘT DODATKOWY
Części zapasowe
8. SPECYFIKACJE
Specyfikacje
Pomiar
Kontrola danych
Wymiary i wymogi elektryczne
Hałas
Środowisko działania
Standardy zgodności
9. Indeks
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1. PRZED UŻYCIEM

Uwagi





1.1.

Ze względów bezpieczeostwa oraz w celu zapewnienia właściwego
funkcjonowania przyrządu należy dokładnie zapoznad się z instrukcją obsługi
przed zastosowaniem urządzenia.
Należy ściśle przestrzegad procedur opisanych w niniejszej instrukcji obsługi.
Należy sprawdzid, czy w pobliżu przyrządu nie znajdują się urządzenia emitujące
silne pole magnetyczne. Silne pole magnetyczne może spowodowad hałas i
wpływad na wyniki pomiaru.

Środki ostrożności

 Wyłącznie osoby przeszkolone mogą korzystad z niniejszego przyrządu.
 Poniższe środki ostrożności należy zastosowad przy instalowaniu przyrządu.
OSTRZEŻENIE!
- Zainstalowad przyrząd w miejscu, w którym nie występuje woda ani
środki chemiczne. W przypadku styczności wody lub środków
chemicznych z urządzeniem grozi to porażeniem lub awarią przyrządu.
- Nie należy instalowad urządzenia w miejscu przechowywania środków
chemicznych lub występowania gazów. Rozlane środki chemiczne lub
opary mogą dostad się do przyrządu, powodując pożar.
- Należy się upewnid, czy częstotliwośd, napięcie oraz pobór mocy są
właściwe dla prawidłowego funkcjonowania przyrządu. W przeciwnym
razie może zdarzyd się pożar lub porażenie prądem.
- Podłączyd wtyczkę do uziemionego gniazdka 3-stykowego. Spięcie
spowodowane awarią przyrządu może spowodowad porażenie prądem.
Na kablu zasilania nie należy umieszczad ciężkich przedmiotów ani nie
wolno ściskad kabla. W przeciwnym razie może wystąpid zagrożenie
pożarem lub porażeniem.
- Do gniazdka należy włożyd całą wtyczkę. W przypadku zepsutego
kontaktu i kontaktu metalu z odsłoniętą koocówką wtyczki lub też kurzu
zebranego na odsłoniętej koocówce wtyczki może wystąpid pożar lub
porażenie.
- Nie podłączad urządzeo o niekompatybilnych specyfikacjach transmisji
danych. Podłączenie niekompatybilnego urządzenia może spowodowad
pożar lub porażenie prądem. Przed podłączeniem przyrządu do złącza
należy się skontaktowad z lokalnym dystrybutorem.
- Właściwie przeprowadzid prace uziemiające – w przeciwnym razie może
wystąpid ryzyko porażenia.
Uwaga!
- Podczas transportowania przyrządu nie wolno trzymad wyświetlacza.
Wyświetlacz można rozłączyd i urządzenie może wypaśd, co może
spowodowad obrażenia osoby transportującej.
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Zainstalowad przyrząd w miejscu niewystawionym na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych, wysokiej temperatury i wilgotności lub
gdzie w powietrzu unosi się kurz, sól oraz/lub siarka.
Zainstalowad przyrząd w miejscu stabilnym, które nie podlega wibracjom
lub wstrząsom mechanicznym. W przeciwnym razie pomiaru nie da się
przeprowadzid właściwie.
Sprawdź źródło zasilania (wyładowanie elektryczne, biegunowośd itd.).
Sprawdź, czy data ustawiona na przyrządzie jest zgodna z faktyczną datą
i czasem obsługi.

Poniższe środki ostrożności należy zastosowad przed skorzystaniem z przyrządu.

Uwaga!
Sprawdź stycznośd przełączników itd. oraz czy przyrząd działa poprawnie.
Sprawdź, czy wszystkie kable są właściwie podłączone.
Sprawdź źródło zasilania (wyładowanie elektryczne, biegunowośd itd.).
Sprawdź, czy urządzenie jest właściwie uziemione.
Sprawdź, czy data ustawiona na przyrządzie jest aktualna.
Zawsze dbaj o czystośd koocówki uchwytu na obiektyw. Jeśli będzie
zakurzona, szkło może ulec uszkodzeniu.
 Poniższe środki ostrożności należy stosowad w czasie korzystania z przyrządu.
OSTRZEŻENIE!
- Na przyrządzie nie należy umieszczad żadnych pojemników z płynami. W
przypadku dostania się płynu do przyrządu może dojśd do porażenia
prądem lub awarii przyrządu.
Uwaga!
- Nie należy opierad się o przyrząd ani naciskad go od góry. Przyrząd może
się przewrócid, powodując uszkodzenie mechaniczne lub obrażenia.
- W przypadku problemów z funkcjonowaniem przyrządu, należy podjąd
właściwe działania, np. przerwad działanie.
- W przypadku wystąpienia problemów typu dym, nieprzyjemny zapach
lub dziwne dźwięki, należy niezwłocznie wyłączyd przyrząd, wyjąd
wtyczkę z gniazdka zasilania oraz skontaktowad się z serwisem
- Przecinając papier do drukarki należy pociągnąd papier w dół do ostrza, a
następnie pociągnąd papier w bok. W przypadku, gdy papier nie zostanie
właściwie przyłożony do ostrza, może się zaciąd i uszkodzid drukarkę.
-



Poniższe środki ostrożności należy stosowad po zakooczeniu pracy z przyrządem

OSTRZEŻENIE!
-

Na przyrządzie nie należy umieszczad żadnych pojemników z płynami. W
przypadku dostania się płynu do przyrządu może dojśd do porażenia
prądem lub awarii przyrządu.
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Uwaga!
- Do czyszczenia przyrządu nie należy wykorzystywad organicznych
rozpuszczalników, jak rozcieoczalnik, benzen czy aceton. Rozpuszczalniki te mogą
spowodowad pożar lub porażenie prądem (mogą też zżerad żywicę lub
powodowad korozję obudowy przyrządu).
- Postępowad zgodnie z zalecanymi procedurami w celu przywrócenia przyrządu do
pierwotnego stanu, a następnie wyłączyd urządzenie.
- Przy wyjmowaniu wtyczki z gniazdka należy trzymad wtyczkę, co pozwala
zapobiec nadmiernemu naciskowi na kabel. Ciągnięcie za kabel może
spowodowad uszkodzenie wewnątrz kabla prowadzące do porażenia lub pożaru.
- Instrukcje odnośnie przechowywania przyrządu można znaleźd w sekcji 5.6.
- Akcesoria i przewody powinny byd czyszczone i przechowywane w określony
sposób.
- Po zakooczeniu pracy z przyrządem należy go wyczyścid, w ten sposób
przygotowując do zastosowania następnym razem.
- Nie należy nakładad na przyrząd pokrywy przeciwkurzowej w czasie, gdy przyrząd
jest włączony.


W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii przyrządu należy natychmiast
przerwad pracę i skontaktowad się z lokalnym dystrybutorem zajmującym się
naprawami, wskazując rodzaj usterki.

NIEBEZPIECZEOSTWO!
- Nie należy modyfikowad przyrządu, gdyż wiąże się to z ryzykiem
porażenia prądem lub pożaru. Częśd przyrządu znajduje się pod wysokim
napięciem. Dotknięcie w takim miejscu grozi śmiercią lub kalectwem.
- Podczas wymiany bezpieczników należy wyjąd kabel zasilania z gniazdka;
w przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prowadzącego do śmierci
lub trwałych obrażeo ciała.
OSTRZEŻENIE!
-

Należy używad wyłącznie kabla zasilania i bezpieczników dostarczanych
razem z przyrządem lub wskazanych przez firmę Rodenstock, co wiąże się
z kwestiami bezpieczeostwa. Należy również pamiętad, że akcesoriów
dołączonych do przyrządu nie wolno wykorzystywad dla innego sprzętu.

Uwaga!
-

-

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii przyrządu należy
skontaktowad się z dystrybutorem lub serwisem, wskazując rodzaj
usterki. Nie wolno podejmowad prób samodzielnej naprawy.
Przyrząd i jego elementy należy poddawad regularnym przeglądom.
Jeżeli przyrząd nie był używany przez miesiąc lub dłużej, należy
sprawdzid, czy działa poprawnie i bezpiecznie, zanim się go uruchomi.
Procedury kontroli opisano w punkcie 5.3. Przeglądy.
1.3

1.2.
Sprawdzanie zawartości opakowania

Otwórz opakowanie i sprawdź, czy dostarczono wszystkie elementy we właściwej ilości
oraz czy nie ma widocznych uszkodzeo.
W przypadku braku lub uszkodzenia jakiejkolwiek części, należy bezzwłocznie
powiadomid o tym miejscowego dystrybutora.
Uwagi














Pudełko i materiały, w jakie przyrząd był zapakowany, należy zachowad dla
celów późniejszego przemieszczania i transportu przyrządu.
Sprawdź, czy na świadectwie gwarancji wskazano wszystkie niezbędne
elementy, a także pamiętaj o przechowywaniu gwarancji w bezpiecznym
miejscu.
W przypadku gdy opisy na świadectwie gwarancyjnym nie będą prawidłowe,
darmowa naprawa gwarancyjna nie będzie gwarantowana. W razie
jakichkolwiek problemów ze świadectwem gwarancyjnym należy się
skontaktowad z miejscowym dystrybutorem.
Wyjmując przyrząd z pudła nie należy chwytad go za wyświetlacz, gdyż wówczas
przyrząd może ulec uszkodzeniu.
Ze względu na wstrząsy podczas transportu lub zmiany środowiska w czasie
przechowywania atrament może wyciekad z kasety markera. Otwierając
opakowanie, należy sprawdzid koocówkę markera. Jeżeli na koocówce będzie
znajdowad się atrament lub zauważy się, że atrament wyciekł, należy zetrzed go
papierem i dwa lub trzy razy wypróbowad w celach testowych marker przed
jego faktycznym zastosowaniem.

Główny unit automatycznego dioptromierza AL 5000
Kabel zasilania
Uchwyt do pomiaru szkieł (W głównym unicie zainstalowano uchwyt)
Uchwyt do szkieł kontaktowych
Uchwyt na twarde soczewki kontaktowe
Bezpiecznik (W głównym unicie zainstalowano już dwa bezpieczniki)
 Papier do druku (Jedną rolkę umieszczono w głównym unicie)
 Pokrywa przeciwkurzowa
 Instrukcja obsługi
Świadectwo gwarancji
1-5
 Płyta CD do instalacji systemu DATA Transfer
 Przewodnik instalacji systemu DATA Transfer

1
2
1
1
4
3
1
1
1
1
1
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1.3. Glosariusz
Poniżej opisano podstawowe pojęcia używane w niniejszej instrukcji obsługi.
[ADD]
[AUTO HOLD]

: Addycja soczewek wieloogniskowych (w tym soczewek
progresywnych)
: Funkcja automatycznego odczytu następujących pomiarów:
- Środek optyczny soczewek jednoogniskowych
- Środek optyczny soczewek kontaktowych
- Obszar do dali i obszar do bliży w soczewkach

progresywnych
- Obszar do dali i obszar do bliży w soczewkach
dwuogniskowych
- Obszar do dali, kanał pośredni i obszar do bliży w
soczewkach trójogniskowych
[AUTO TABLE LOCK]

: Funkcja automatycznej blokady stolika pomiarowego
dioptromierza w następującym położeniu
- Środek optyczny w trybie pomiaru soczewek
jednoogniskowych

*OŚ (AXIS – A)]

: Kąt międzyosiowy reprezentujący kierunek astygmatyzmu
(jednostka: deg.)

[BAS]

: Kierunek (kąt) podstawy pryzmatu wyświetlanej we
współrzędnych biegunowych (jednostka: deg.)

[CL]

: Symbol soczewek kontaktowych

[CYL (C)]

: Dioptria cylindryczna (jednostka: D)

[D]
odległości

: Jednostka dioptrii szkieł. Stanowi odwrotnośd
ogniskowej. (Jednostka: m)

[DCX]
(DCX) od
(Jednostka: mm)

: Odległośd (mimośrodowośd) w kierunku poziomym
miejsca pomiaru do środka optycznego

[DCY]
(DCY) od

: Odległośd (mimośrodowośd) w kierunku pionowym
miejsca pomiaru do środka optycznego (Jednostka:

mm)

[D1]

: Moc soczewki w przedniej części (jednostka: D)

[D2]

: Moc soczewki w tylniej części (jednostka: D)
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[DATA Transfer]

: System przesyłania danych kontrolnych z produktów
Rodenstock do plików cyfrowych.

[GO-MEISAN]

: Uproszczony system pomiaru mocy współczynnika załamania
szkieł optycznych sprzedawany przez Tokai Optical Co.,

Ltd.
[LPD]
środkiem

: Odległośd między środkiem oprawek okularowych a
optycznym lewego szkła

[n]

: Moc badanych szkieł

[ne]
domyślne

: Współczynnik załamania sferomierza (Ustawienie
przyrządu to 1,523).

[PD]

: Rozstaw źrenic (Jednostka: mm)

[PSM]

: Wartośd bezwzględna mocy pryzmatu wyświetlana we
współrzędnych biegunowych (Jednostka: Δ)

[PX, PY]

[RPD]
środkiem
[SPH (S)]

: Moc pryzmatu w poziomie (PX) i pionie (PY) wyświetlana we
współrzędnych prostokątnych (Jednostka: Δ)
: Odległośd między środkiem oprawek okularowych a
prawego szkła
: Dioptria sferyczna (Jednostka: D)

[UV]

: Promienie ultrafioletowe

*Δ+
pryzmatu.

: Dioptria pryzmatu – jednostka wyrażający moc

[Liczba Abbego]

: Liczba wskazująca poziom dyspersji współczynnika
załamania, według długości fal. Liczba Abbego dla zwykłych
soczewek wynosi około 60, a dla soczewek wysokoindeksowych
około 30 do 45.
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1.4. Schemat obsługi
Przyrząd służy do pomiaru dioptrii i mocy pryzmatu szkieł optycznych i soczewek
kontaktowych.



Przyrząd składa się z systemu optycznego, systemu elektrycznego i systemu
mechanicznego.
W chwili umieszczenia okularów lub soczewek kontaktowych na uchwycie
obiektywu rozpoczyna się automatyczny pomiar dioptrii i mocy pryzmatu. Wyniki
są wyświetlane na ekranie LCD. Dane pomiarowe są zapisywane w pamięci
wewnętrznej i można je wydrukowad za pomocą wbudowanej drukarki.
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2.

NAZWY I FUNKCJE CZĘŚCI I ELEMENTÓW
2.1. Przednia częśd przyrządu
2.1.1. Z osłoną znacznika punktowego

(1) Monitor/Panel dotykowy
Wyświetla informacje niezbędne do centrowania soczewek, informacje dotyczące
warunków pomiaru, wyników pomiaru itd. wykorzystywane do obsługi różnych
przycisków.
(2) Uchwyt obiektywu (do pomiaru szkieł optycznych lub soczewek kontaktowych)
Stosowany do odpowiedniego ustawienia soczewki/szkła.
(3) Blokada noska
Dokładana do nosków oprawek okularowych podczas pomiaru PD (rozstawu źrenic).
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(4) Przycisk HOLD
Zachowuje dane pomiarowe i zapisuje je w pamięci wewnętrznej.
(5) Stolik pomiarowy dioptromierza
Stosowany jako punkt odniesienia dla osi astygmatyzmu szkieł optycznych.
(6) Lampka mocy
Świeci się na zielono, gdy przyrząd jest włączony. Podczas wydruku lampka miga.
(7) Osłona znacznika punktowego
Osłania znacznik punktowy.
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2.1.2. Bez osłony znacznika punktowego

(1) Znacznik punktowy
Zaznacza punkty w środku i na osi szkieł/soczewek.
(2) Dźwignia do prowadzenia szkieł
Przesuwa szkła w górę lub w dół.
(3) Prowadnica szkieł
Zabezpiecza szkła podczas znakowania.
(4) Regulacja kontrastu
Regulacja kontrastu wyświetlacza.
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2.2. Boki przyrządu
2.2.1.

Strona prawa

(1) Drukarka
Wydruk danych pomiarowych.
(2) Gniazdo wyjściowe (RS232C)
Stosowane do wysyłania/odbioru różnego rodzaju danych.
(3) Przycisk TABLE LOCK (blokady stolika)
Blokuje i odblokowuje stolik pomiarowy dioptromierza.
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2.2.2.

Strona lewa

(1) Wyłącznik zasilania
Włącza i wyłącza zasilanie.
(2) Gniazdo wyjściowe (USB)
Stosowane do wysyłania/odbioru różnego rodzaju danych.
Z portu USB należy korzystad, gdy stosuje się system przesyłu danych Data Transfer dla
przyrządu. (Szczegóły – Patrz: Instrukcja obsługi systemu Data Transfer)
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2.3. Tył i dolna częśd przyrządu

(1) Pojemnik na akcesoria
Służy do przechowywania uchwytu na obiektyw do pomiaru soczewek kontaktowych,
uchwytu na soczewki kontaktowe etc.
(2) Gniazdko zasilania
Tutaj należy podłączyd kabel zasilania.
(3) Oprawka bezpiecznika
Oprawka na 2 bezpieczniki.
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2.4. Ekran pomiarowy
2.4.1. Ekran pomiarowy RL

(1) AUTO HOLD
Wyświetla się przy aktywowanej funkcji AUTO HOLD (automatycznego wstrzymania).
(2) AUTO TABLE LOCK
Wyświetla się przy aktywowanej funkcji AUTO TABLE LOCK (automatycznej blokady
stolika). Gdy stolik pomiarowy dioptromierza jest zablokowany, wyświetla się komunikat
„LOCK” przy automatycznym („AUTO”) lub manualnym („MANUAL”) ustawieniu funkcji.
(3) Wykres UV
Wskazuje przepuszczalnośd promieni ultrafioletowych.
(4) Przyciski obsługi
Wyświetla przyciski obsługi
(5) Komunikat o błędzie
Wyświetla komunikat o błędzie – w przypadku wystąpienia błędu.
(6) Obszar celu
Obszar centrowania szkieł kontrolowany z użyciem celu (krzyżyk)
(7) Wykres mocy
Wskazuje rozkład mocy wokół celu w różnych kolorach
(8) Liczba Abbego
Wyświetla liczbę Abbego podczas pomiaru szkieł wysokoindeksowych.
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(9) Dane
Wyświetla dane pomiarowe.
(10) Wyświetlanie statusu AUTO RL (funkcja automatycznie włączająca przełączanie z
lewej strony na prawą stronę).
[RL: A] : Aktywna jest funkcja AUTO RL. (Wybrano prawą lub lewą stronę do
pomiaru).
[RL: M] : Funkcja AUTO RL jest nieaktywna.
[RL: PD] : Do pomiaru PD wybrano stronę prawą lub lewą, zgodnie z położeniem
blokady noska.
(11) PD
Wyświetla status pomiaru PD.
[PD: OFF]
: Pomiar PD. (Blokada noska zawieszona na lewym koocu).
[PD: ON]
: Pomiar PD. (Podczas pomiaru PD).
[PD: NA] : PD (rozstaw źrenic) nie jest mierzony.
(12) L (długośd)
Wyświetla odległośd od dolnej krawędzi oprawy okularowej do środka optycznego szkła.
(13) Przycisk RL
Po dotknięciu przycisków „R” i „L: odpowiednio wyświetla się ekran pomiaru szkła
prawego lub ekran pomiaru szkła lewego. Można dokonywad pomiaru według ekranu
odnoszącego się do kolorowego przycisku. Ponadto, wyświetlane są informacje na temat,
czy zapisane zostały dane pomiarowe. Po zapisaniu danych odpowiedni symbol zostanie
podświetlony na ekranie pomiarowym RL.
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2.4.2

Ekran pomiarowy soczewek pojedynczych

(1) AUTO HOLD
Wyświetla się przy aktywowanej funkcji AUTO HOLD (automatycznego wstrzymania).
(2) AUTO TABLE LOCK
Wyświetla się przy aktywowanej funkcji AUTO TABLE LOCK (automatycznej blokady
stolika). Gdy stolik pomiarowy dioptromierza jest zablokowany, wyświetla się komunikat
„LOCK” przy automatycznym („AUTO”) lub manualnym („MANUAL”) ustawieniu funkcji.
(3) Wykres UV
Wskazuje przepuszczalnośd promieni ultrafioletowych.
(4) Przyciski obsługi
Wyświetla przyciski obsługi
(5) Komunikat o błędzie
Wyświetla komunikat o błędzie – w przypadku wystąpienia błędu.
(6) Obszar celu
Obszar centrowania szkieł kontrolowany z użyciem celu (krzyżyk)
(7) Wykres mocy
Wskazuje rozkład mocy wokół celu w różnych kolorach
(8) Liczba Abbego
Wyświetla liczbę Abbego podczas pomiaru szkieł wysokoindeksowych.
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(9) Dane
Wyświetla dane pomiarowe.
(10) Liczba zestawów danych
Wyświetla liczbę zestawów danych.
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2.5 Przyciski do obsługi
2.5.1. Menu przycisków obsługowych 1 (domyślne)

(1) Przycisk AUTO HOLD
Włącza i wyłącza funkcję AUTO HOLD (automatycznego wstrzymania).
(2) Przycisk AUTO TABLE LOCK
Służy do włączania i wyłączania funkcji AUTO TABLE LOCK.
(3) Przycisk CYL
Przełącza symbol dla wartości astygmatyzmu.
-/±/+
(4) Przycisk przyrostu
Włącza wzrost wyświetlanej wartości.
0,25/ 0,12 / 0,01
(5) Przycisk strony
Przełącza menu przycisków (1 i 2).
(6) Przycisk konfiguracji
Wyświetla różne ekrany ustawieo.
(7) Przycisk soczewki

Wyświetla ekran wyboru trybu pomiaru. Wyświetla również ilustrację wybranego rodzaju
soczewek.
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(8) Przycisk odczytu
Wyświetla ekran wyników pomiaru (ekran odczytu)
(9) Przycisk kasowania
Kasuje dane pomiarowe
(10) Przycisk UV CAL
Skaluje wykres UV. Dotknij tego przycisku w celu wyskalowania wartości na wykresie UV
do 100%, kiedy wykres nie wskazuje 100% , mimo że nie ustawiono szkieł. Przycisk ten nie
pojawia się podczas pomiaru soczewek, co ma zapobiegad niewłaściwemu działaniu.
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2.5.2

Menu przycisków obsługowych 2 (domyślne)

(1) Przycisk PRISM (pryzmatu)
Wyświetla i przełącza moc pryzmatu (5).
Brak wyświetlenia / PXY / rϴ / DXY
(2) Przycisk PD
Włącza i wyłącza funkcję PD (pomiaru rozstawu źrenic).
(3) Przycisk ABBE
Pozwala ustalid, czy mierzona wartośd dla soczewek wysokoindeksowych wymaga korekty.
Mierzona wartośd ulega korekcie, gdy liczba Abbego wyświetla się w prawym górnym rogu
obszaru celu. Instrukcje dotyczące zmiany liczby Abbego można znaleźd w punkcie „3.5.
Ustawianie warunków pomiarowych”.
(4) Przycisk S/RL
Przełącza ekran pomiaru szkieł pojedynczych i ekran pomiaru RL.

2-13
2.6 Ekran wyboru trybu pomiarowego

(1) Tryb normalny
Do pomiaru soczewek jednoogniskowych.
(2) Tryb progresywny
Do pomiaru soczewek progresywnych (głównie dla obszaru do dali i obszaru do bliży, a
także środka dali i bliży).
(3) Tryb progresywny (dla bliży)
Do pomiaru soczewek progresywnych tylko dla bliży.
(4) Tryb soczewek dwuogniskowych
Do pomiaru soczewek dwuogniskowych
(5) Tryb soczewek trójogniskowych
Do pomiaru soczewek trójogniskowych
(6) Tryb CL
Do pomiaru soczewek kontaktowych (pomiar soczewek kontaktowych położonych
bezpośrednio na uchwycie na obiektyw do pomiaru soczewek kontaktowych).
(7) Tryb uchwytu CL (Tryb CL Holder)
Do pomiaru soczewek kontaktowych (z użyciem uchwytu do twardych soczewek).
(8) Przycisk wyjścia
Powrót do ekranu pomiarowego bez zmiany trybu pomiaru.
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2.7 Ekran wyświetlania wyników pomiaru (ekran odczytu)
Uwagi
 Żeby wykasowad dane pomiarowe należy nacisnąd przycisk wyjścia.
 GO-MEISAN to uproszczony system obliczania współczynnika załamania szkieł
optycznych sprzedawany przez Tokai Optical Co., Ltd.
2.7.1. Pomiar w trybie RL

(1) Ekran wyników pomiaru
Wyświetla wyniki pomiaru
SPH
: Dioptria sferyczna
CYL
: Dioptria cylindryczna
OŚ (AXIS)
: Kąt międzyosiowy astygmatyzmu
ADD
: Dodatkowa moc soczewek wieloogniskowych
PX
: Moc pryzmatu w poziomie OUT/IN
PY
: Moc pryzmatu w pionie UP/DOWN
RPD (LPD)
: Odległośd między środkiem oprawek okularowych a środkiem
prawego/lewego szkła
L
: Odległośd od dolnej krawędzi oprawek do środka optycznego
UV
: Przepuszczalnośd UV
N
: Współczynnik załamania
Kiedy zarówno współczynnik załamania obliczony na ekranie służącym do
obliczania jego wartości i współczynnik załamania zmierzony za pomocą
GO-MEISAN zostały zachowane, odpowiedni współczynnik zostanie przywołany
po dotknięciu oznaczenia szkła po lewej stronie wartości.
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(2) Przycisk CAL
Wyświetla ekran obliczania współczynnika załamania w celu obliczenia współczynnika
załamania za pomocą sferomierza. (Patrz: 3.4.1. Funkcja pomiaru współczynnika
załamania).
(3) Przycisk CYL
Przełącza symbol CYL dla danych pomiarowych.
-/±/+
(4) Przycisk przyrostu
Włącza wzrost wyświetlanej wartości.
0,25/ 0,12 / 0,01
(5) Przycisk GO-MEISAN
Wyświetla ekran obliczania współczynnika załamania w celu obliczenia współczynnika
załamania za pomocą GO-MEISAN. (Patrz: 3.4.2. Pomiar współczynnika załamania z
zastosowaniem GO-MEISAN).
(6) Przycisk ponowienia
Po dotknięciu przycisku „Re” (5) pod klawiszem R wyświetlacz powróci do ekranu pomiaru
prawego szkła, a po dotknięciu przycisku „Re” (5) pod klawiszem L wyświetlacz powróci do
ekranu pomiaru lewego szkła.
(7) Przycisk UV
Wyświetla ekran wyników przepuszczalności UV.
(8) Przycisk rozmieszczenia
Wyświetla ekran rozmieszczenia
(9) TOTAL
Wyświetla wartośd rozstawu źrenic (PD) oraz ogólną wartośd pryzmatu.
(10) Przycisk transferu danych: Com / Link
Com
: Przesyła dane do urządzenia zewnętrznego poprzez RS232C.
Lik
: Przesyła dane osobowe, dane pomiarowe itd. za pomocą systemu przesyłu
danych TOMEY Link lub Data Transfer. (Z wykorzystaniem portu USB)
Szczegóły odnośnie różnych ustawieo - patrz: 3.5. Ustawianie warunków pomiarowych
(11) Przycisk druku
Drukuje dane wyświetlane na ekranie.

(12) Przycisk wyjścia
Kasuje dane pomiarowe i przywraca ekran pomiarowy.
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2.7.2

Pomiar w trybie S

Uwagi
 Przy pomiarze szkieł pojedynczych nie są dostępne funkcje TOMEY LINK.

(1) Ekran wyników pomiaru
Wyświetla wyniki pomiaru
SPH
: Dioptria sferyczna
CYL
: Dioptria cylindryczna
OŚ (AXIS)
: Kąt międzyosiowy astygmatyzmu
ADD
: Dodatkowa moc soczewek wieloogniskowych
PX
: Moc pryzmatu w poziomie OUT/IN
PY
: Moc pryzmatu w pionie UP/DOWN
UV
: Przepuszczalnośd UV
n
: Współczynnik załamania
Kiedy zarówno współczynnik załamania obliczony na ekranie służącym do
obliczania jego wartości i współczynnik załamania zmierzony za pomocą GO-MEISAN
zostały zachowane, odpowiedni współczynnik zostanie przywołany po dotknięciu
oznaczenia szkła po lewej stronie wartości.
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(2) Przycisk CAL
Wyświetla ekran obliczania współczynnika załamania w celu obliczenia współczynnika
załamania za pomocą sferomierza. (Patrz: 3.4.1. Funkcja pomiaru współczynnika
załamania).
(3) Przycisk CYL
Przełącza symbol CYL dla danych pomiarowych.
-/±/+
(4) Przycisk przyrostu
Włącza wzrost wyświetlanej wartości.
0,25/ 0,12 / 0,01
(5) Przycisk GO-MEISAN
Wyświetla ekran obliczania współczynnika załamania w celu obliczenia współczynnika
załamania za pomocą GO-MEISAN. (Patrz: 3.4.2. Pomiar współczynnika załamania z
zastosowaniem GO-MEISAN).
(6) Przycisk ponowienia
Dokonuje ponownego pomiaru wyświetlanych danych. Bieżące wyniki pomiaru zostaną
nadpisane nowymi danymi i pojawi się ekran wyświetlania wyników pomiaru.
(7) Nr danych
Wyświetla numer wyświetlanych danych i ogólną liczbę mierzonych zestawów danych.
(8) Przycisk strzałki
Stosowany do wyboru danych do wyświetlenia.
(9) Klawiatura numeryczna
Wprowadź numer danych i naciśnij klawisz Enter, żeby wyświetlid wybrane dane.
(10) Przycisk ALL Print
Drukuje wszystkie dane pomiarowe.
(11) Przycisk ALL Clear
Kasuje wszystkie dane pomiarowe.
(12) Przycisk transmisji danych: Com.
Przesyła dane do urządzenia zewnętrznego poprzez RS232C.
(13) Przycisk druku
Drukuje dane wyświetlane na ekranie.
(14) Przycisk wyjścia (EXIT)

Przywraca ekran pomiarowy, zachowując wszystkie zapisane dane.
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2.8 Ekran wyświetlania przepuszczalności UV
Uwagi
 Pomiar przepuszczalności przy długości fal 385nm. Wartośd wyświetlana na tym
ekranie nie stanowi wartości przepuszczalności dla całego zakresu UV.

(1) Przepuszczalnośd UV
Wyświetla wartośd przepuszczalności UV dla poddawanych pomiarowi szkieł optycznych
jako wartośd procentową. W przypadku szkieł z filtrem UV-cut wyświetla się wartośd 0%.
(2) Skala
Wyświetla skalę kolorów, w której przepuszczalnośd UV jest klasyfikowana na 5
poziomach.
(3) Wyświetlacz kolorowy przepuszczalności UV
Pokazuje przepuszczalnośd UV z zastosowaniem różnych kolorów.
(4) Przycisk powrotu
Powrót do ekranu wyświetlania wyników pomiaru.
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2.9 Układ ekranu

(1) PD
Wyświetla wynik PD (rozstaw źrenic).
(2) RPD/LPD:
RPD
LPD

: Wyświetla odległośd między środkiem oprawek okularowych a środkiem
optycznym prawego szkła
: Wyświetla odległośd między środkiem oprawek okularowych a środkiem
optycznym lewego szkła

(3) Wartośd L
Wyświetla odległośd od dolnej krawędzi oprawek do środka optycznego przy aktywowanej
funkcji L Value (Wartośd L). (Patrz: 3.5. Ustawianie warunków pomiarowych).
(4) Przycisk powrotu
Powrót do ekranu wyświetlania wyników pomiaru.
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3

PROCEDURA DZIAŁANIA

3.1. Instalacja
3.1.1.

Środki bezpieczeostwa przy instalacji

OSTRZEŻENIE!
-

-

Zainstalowad przyrząd w miejscu, w którym nie występuje woda ani
środki chemiczne. W przypadku styczności wody lub środków
chemicznych z urządzeniem grozi to porażeniem lub awarią przyrządu.
Nie należy instalowad urządzenia w miejscu przechowywania środków
chemicznych lub występowania gazów. Rozlane środki chemiczne lub
opary mogą dostad się do przyrządu, powodując pożar.

Uwaga!
-

-

-

Podczas transportowania przyrządu nie wolno trzymad wyświetlacza.
Wyświetlacz może się rozłączyd i urządzenie może wypaśd, co może
spowodowad obrażenia osoby transportującej.
Zainstalowad przyrząd w miejscu niewystawionym na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych, wysokiej temperatury i wilgotności lub
gdzie w powietrzu unosi się kurz, sól oraz/lub siarka. W przeciwnym
razie istnieje ryzyko pożaru lub porażenia.
Zainstalowad przyrząd w miejscu stabilnym, które nie podlega
wibracjom lub wstrząsom mechanicznym. W przeciwnym razie
pomiaru nie da się przeprowadzid właściwie. Ponadto, przyrząd może
się przewrócid lub spaśd, powodując pożar lub śmiertelny wypadek.
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3.1.2.

Środki bezpieczeostwa przy podłączaniu kabla zasilania

OSTRZEŻENIE!
-

-

-

-

Podłączyd wtyczkę do uziemionego gniazdka 3-stykowego. Spięcie
spowodowane awarią przyrządu może spowodowad porażenie
prądem.
Na kablu zasilania nie należy umieszczad ciężkich przedmiotów ani nie
wolno ściskad kabla, gdyż grozi to pożarem lub porażeniem.
Do gniazdka należy włożyd całą wtyczkę. W przypadku zepsutego
kontaktu i kontaktu metalu z odsłoniętą koocówką wtyczki lub też gdy
kurz zebrał się na odsłoniętej koocówce wtyczki może wystąpid pożar
lub porażenie.
Sprawdź źródło zasilania – częstotliwośd, napięcie oraz dopuszczalną
moc (lub zużycie mocy). Brak kontroli powyższego może doprowadzid
do pożaru lub porażenia.

3.2. Przygotowanie do działania
3.2.1.

Podłączanie kabla zasilania

Uwagi
 Wtyczkę należy włożyd we właściwą
stronę, zatem najpierw sprawdź
stronę, a następnie mocno włóż
wtyczkę.
Włóż wtyczkę (1) kabla zasilania do gniazdka u
dołu głównego unitu we właściwą stronę.
Podłącz wszystkie trzy bolce wtyczki. (Rys. 1)

3-2
Podłączanie do urządzenia zewnętrznego (kabel szeregowy)
Uwaga!
 Gniazdo wyjściowe nie jest odizolowane od obwodu wewnętrznego. W
przypadku niewłaściwego poprowadzenia przewodów obwód wewnętrzny
może ulec uszkodzeniu. Przed zastosowaniem gniazda zewnętrznego należy się
skontaktowad z firmą Rodenstock.
Uwagi
 Do podłączenia urządzenia zgodnego z normą IEC601-1 lub IEC950 należy użyd
kabla szeregowego, przy czym źródło zasilania musi zostad zaizolowane za
pomocą zaizolowanego transformatora.
 Wtyczkę należy włożyd we właściwą stronę, zatem najpierw sprawdź stronę, a
następnie mocno włóż wtyczkę.
 Gniazdo wyjściowe RS-232C w tym urządzeniu to gniazdo żeoskie. W przypadku
podłączania do komputera osobistego należy zastosowad adapter męski.
a) Podłączanie gniazda RS-232C
W celu zarządzania danymi pomiarowymi można podłączyd urządzenie zewnętrzne.
Do gniazda RS-232C (1) należy podłączyd adapter męski (2). Następnie podłączyd kabel
żeoski (3) i zabezpieczyd wtyczkę śrubami.
[D-sub 9 pin]
Rodzaj wtyczki (liczba pin)
Nazwa sygnału
1
2
RxD
3
TxD
4
DTR
5
SG
6
DSR
7
RTS
8
CTS
9
-

W tym urządzeniu pin 4 i pin 6 ulegają zwarciu.
b) Podłączanie kabla USB.
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Uwagi
 Należy zapoznad się z informacjami na temat ustawieo TOMEY Link i DATA
Transfer zawartymi w stosownych instrukcjach obsługi.
Podłącz kabel USB do portu USB (1) urządzenia, a następnie port USB podłącz za pomocą
TOMEY Link (opcjonalnie) i DATA Transfer do komputera osobistego.
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3.3.3

Włączanie zasilania

Uwagi
 Po pojawieniu się ekranu pomiarowego należy umieścid szkła na uchwycie na
obiektyw. W przypadku włączenia urządzenia ze szkłem znajdującym się na
uchwycie na obiektyw pojawi się komunikat błędu inicjalizacji.
 Włączając zasilanie przy ustawionym uchwycie do pomiaru soczewek
kontaktowych, po pojawieniu się ekranu startowego pojawi się sygnał
dźwiękowy oraz komunikat o błędzie (Patrz: 6. ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW).
 Gdy urządzenie jest włączane w trybie pomiaru soczewek kontaktowych,
zasilanie należy włączyd z umieszczonym w urządzeniu uchwytem do pomiaru
soczewek kontaktowych.

1) Podłącz kabel zasilania do gniazdka, a wtyczkę włóż do gniazdka.
2) Przed włączeniem zasilania proszę sprawdzid co następuje:
- czy uchwyt na obiektyw został mocno zabezpieczony;
- czy szkło ochronne pod uchwytem na obiektyw jest czyste;
- czy na uchwycie nie znajduje się szkło.
3) Po włączeniu przycisku zasilania (1) na pozycję „I” na około 5 sekund pojawi się ekran
konfiguracji, a następnie ekran pomiarowy.
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3.2.4

Regulacja kontrastu wyświetlacza

Włącz pokrętło regulacji kontrastu (1), żeby wyregulowad kontrast.

3.2.5

Funkcja AUTO OFF (automatycznego wyłączania)

Uwagi
 Gdy przyrząd nie będzie używany przez pewien czas, należy wyłączyd główny
unit i osłonid go pokrywą przeciwkurzową.
W przypadku, gdy przez 10 minut nie zostanie użyty żaden przycisk w czasie, gdy przyrząd
jest włączony, wewnętrzny silnik, światło kontrolne LCD oraz źródło światła pomiarowego
zostaną automatycznie wyłączone, co ma służyd zapobieganiu nadmiernemu zużywaniu
tych urządzeo.
Aby wznowid pomiar, wystarczy dotknąd dowolnej części LCD. Ekran powróci do
poprzedniego stanu, w jakim znajdował się przed aktywowaniem funkcji AUTO OFF.

3-6
3.2.6

Znacznik punktowy

Znacznik punktowy to urządzenie wyposażone w 3 atramentowe znaczniki służące do
znakowania środka optycznego szkła oraz kierunku osi (w przypadku soczewek
astygmatycznych). Punkty należy zaznaczad, gdy szkła są zabezpieczone prowadnicą.
Uwaga!
 Powoli przesuo w dół prowadnicę szkieł. W przypadku
nagłego obniżenia szkła mogą ulec uszkodzeniu.
Uwagi
 Zdejmij pokrywę prowadnicy przed zastosowaniem
znacznika. Nie należy stosowad znacznika punktowego z
założoną pokrywą.
 Z prowadnicy korzystaj wyłącznie do znakowania
punktów.
 Podczas pomiaru soczewek z pokrywą antyrefleksyjną
nie należy przesuwad soczewki zabezpieczonej
prowadnicą, gdyż powłoka może ulec uszkodzeniu.
 Nie wolno dotykad koocówki znacznika punktowego,
gdyż może to prowadzid do jego zniekształcenia oraz
nieużyteczności znacznika.
 Kiedy kropki staną się zbyt jasne, należy wymienid
kasetę z tuszem. (Patrz: 5.5.2. Kaseta atramentowa)
1) Przytrzymaj dłonią boki pokrywy znacznika (1) i pociągnij
pokrywę w dół, żeby ją zdjąd.
2) Lekko podnieś prowadnicę (2) w celu jej odblokowania.
3) Umieśd środek szkła, które będzie poddawane
pomiarowi na uchwycie na obiektyw służący do pomiaru
szkieł optycznych i delikatnie obniż szkło w celu jego
zabezpieczenia.
4) Lekko unieś prowadnicę, wyreguluj położenie szkła i
ponownie zabezpiecz szkło za pomocą prowadnicy.
5) Przekręd dźwignię (3) znacznika punktowego tak, aby
jego koocówka znalazła się na dole i naciśnij dźwignię.
Koocówka znacznika się obniży i zaznaczy punkty na
powierzchni szkła.
6) Lekko uwolnij dźwignię, aby umożliwid jej powrót do
pozycji wyjściowej.
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3.2.7

Stolik pomiarowy dioptromierza
Uwagi
 Stolik pomiarowy dioptromierza odblokowuje się
automatycznie po 3 minutach.
Stolik pomiarowy dioptromierza stosuje się jako punkt
odniesienia dla osi astygmatyzmu szkieł optycznych.
1) Gdy stolik pomiarowy dioptromierza jest zablokowany,
naciśnij przycisk blokady stolika (1) po prawej stronie
stolika pomiarowego dioptromierza, żeby go
odblokowad.
2) Pociągnij stolik pomiarowy dioptromierza tak, aby
zetknął się z dolnymi krawędziami po obu stronach
oprawek.
3) Naciśnij przycisk blokady stolika (1), żeby zablokowad
stolik w odpowiednim położeniu. Naciśnij ten sam
przycisk ponownie w celu odblokowania stolika. Żeby
zablokowad stolik pomiarowy dioptromierza
automatycznie po dokonaniu pomiaru, aktywuj funkcję
AUTO TABLE LOCK, zgodnie ze wskazówkami z punktu
2.5.1. Menu przycisków obsługowych 1 lub 3.5.
Ustawianie warunków pomiarowych. Po aktywowaniu
funkcji AUTO TABLE LOCK w prawym górnym rogu
ekranu pomiarowego pojawi się oznaczenie +AUTO.

3.2.8

Jak uniknąd zastosowania blokady noska
Blokada noska może utrudniad pomiar, dlatego też
można jej unikad, aby zapewnid łatwiejszy pomiar.
Uwaga!
 Nie wolno poruszad stolika pomiarowego
dioptromierza, gdy nie udało się całkowicie uniknąd
blokady noska. Poza tym, nie należy również przesuwad
blokady noska ani pchad jej podczas przesuwania stolika
pomiarowego. Grozi to uszkodzeniem tych elementów.
1) Odblokuj blokadę noska i powoli obniż ją, jak
pokazano na Rys. 1.
2) Przesuo blokadę noska w stronę lewego kooca i
sprawdź, czy status PD wyświetlany na ekranie nie jest
ON.

3.2.9
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Wymiana uchwytu na obiektyw
1) Zamocuj uchwyt na obiektywy służący do pomiaru
szkieł kontaktowych w trybie pomiaru soczewek
kontaktowych, a uchwyt na obiektywy służący do
pomiaru szkieł optycznych w trybie pomiaru szkieł
optycznych. Jeżeli rodzaj uchwytu na obiektyw nie jest
zgodny z trybem pomiarowym, pojawi się komunikat o
błędzie „BŁĄD UCHWYTU NA OBIEKTYW”.
2) Po zamianie uchwytu na obiektyw w trybie normalnym
na służący do pomiaru szkieł kontaktowych tryb pomiaru
automatycznie przełączy się z trybu normalnego na tryb
CL lub tryb CL Holder, jeżeli aktywna będzie funkcja
AUTO CL. Informacje na temat wyboru trybu pomiaru
można znaleźd w punkcie 3.3.1. Wybór trybu
pomiarowego, a informacje na temat funkcji AUTO CL w
punkcie 3.5. Ustawianie warunków pomiarowych.

3.2.10 Kalibracja panelu dotykowego
Uwaga!
 Dotykając panelu dotykowe nie wolno stosowad żadnego przyrządu o ostrej
koocówce, gdyż może to spowodowad uszkodzenie powierzchni panelu, a w
konsekwencji awarię przyrządu.
Sprawdź kalibrację panelu dotykowego i w razie potrzeby wyreguluj.
1) Włącz zasilanie, naciskając prawy górny punkt panelu
dotykowego w celu wyświetlenia ekranu kontroli panelu
dotykowego.
2) W górnej prawej części ekranu wyświetlone zostaną
litery od „A” do „I”. Dotykaj litery „E” na środku aż
przełącznik E na środku ekranu zmieni się na OK.
3) Po tym jak przełącznik E zmieni się na OK., w lewej
dolnej części ekranu wyświetlone zostaną litery od „J’ do
„R”. Naciskaj „N” na środku aż przełącznik N na środku
ekranu zmieni się na OK. Wyświetlacz powróci do ekranu
pomiarowego, gdy zarówno E i N zmienią status na OK.
4) Jeżeli „E” lub „N” nie zmienią statusu na OK nawet po
wielokrotnym naciśnięciu, należy nacisnąd przycisk HOLD.
Pojawi się ekran kalibracji panelu dotykowego.
5) Dotknij środka celu w lewej dolnej części ekranu za
pomocą narzędzia z ostrą koocówkę (uważaj, by nie
uszkodzid wyświetlacza). Gdy w prawym górnym rogu
ekranu pojawi się inny cel, w ten sam sposób dotknij
środka.
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6) Wyświetlacz powróci do ekranu kontroli panelu
dotykowego. Dotknij „E” i „N”. Gdy „E” i „N” zmienią się
na OK., pojawi się ekran pomiarowy. Jeżeli nie ulegną
one zmianie na OK na ekranie kontroli panelu
dotykowego nawet po kalibracji, należy się skontaktowad
z lokalnym dystrybutorem.
3.2.11 Ustawienia warunków pomiarowych
W celu ustawienia warunków pomiaru zapoznaj się z punktem 3.6. Ustawienia.
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3.3 Procedury pomiarowe
Uwaga!


Szkła mogą ulec uszkodzeniu, gdy zostaną zbyt gwałtownie dociśnięte do
uchwytu na obiektyw lub gwałtownie przesunięte.



Ponieważ szkła cylindryczne oraz szkła nie wydawane na receptę nie
posiadają środka optycznego, celu nie da się wyrównad ze środkiem.
Żeby wykasowad wszystkie dane pomiarowe zapisane w pamięci, dotknij
przycisku „Kasuj”.
Ogólnie należy w pierwszej kolejności dokonywad pomiaru szkieł
prawych, a w następnej kolejności szkieł lewych. Jeżeli pomiary są
przeprowadzane zawsze najpierw dla lewego szkła, a potem dla prawego,
należy dokonad zmiany ustawieo, zgodnie ze wskazówkami z punktu 3.5.
Ustawianie warunków pomiarowych.
Jeżeli nie da się poprawnie przeprowadzid pomiaru, należy zapoznad się z
punktem 6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.
Gdy nie dokonuje się pomiaru PD, blokadę noska należy umieścid na
lewym koocu i zablokowad lub zgiąd w dół.
W przypadku niektórych rodzajów szkieł cel może nie wejśd w środek.
Więcej informacji można znaleźd w punkcie 6. ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW.
Wartośd wynikająca z pomiaru może wcale nie byd identyczna, jak
wartośd wskazana na szkle. Więcej informacji można znaleźd w punkcie 6.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.

Uwagi
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3.3.1. Wybór trybu pomiarowego
Uwagi
 Przed wyborem trybu należy sprawdzid, czy ustawiono uchwyt na obiektyw
odpowiadający trybowi pomiaru. Jeżeli rodzaj uchwytu nie jest właściwy, nie da
się wybrad trybu pomiaru.
1) Dotknij przycisku szkła (1) na ekranie pomiaru (Rys.1),
żeby wyświetlid ekran wyboru trybu pomiaru.
2) Wybierz tryb pomiaru zgodny z rodzajem soczewek
poddawanych pomiarowi.
3) Dotknij przycisku powrotu, żeby powrócid do ekranu
pomiaru bez wybierania trybu pomiaru.
Tryb normalny

: Tryb służący do pomiaru
soczewek jednoogniskowych

Tryb progresywny

: Tryb służący do pomiaru
soczewek progresywnych

Tryb progresywny dla bliży

: Tryb służący do pomiaru
soczewek progresywnych
wyłącznie dla obszaru bliży

Tryb dwuogniskowy

: Tryb służący do pomiaru
soczewek dwuogniskowych

Tryb trójogniskowy

: Tryb służący do pomiaru
soczewek trójogniskowych

Tryb CL

: Tryb służący do pomiaru
soczewek kontaktowych

Tryb CL Holder

: Tryb służący do pomiaru
soczewek kontaktowych z
wykorzystaniem uchwytu na
twarde soczewki kontaktowe

3-12
3.3.2 Pomiar soczewek jednoogniskowych (tryb normalny)
Uwagi
 Przy aktywowanej funkcji AUTO PROG, tryb pomiarowy
można przełączyd na tryb progresywny, jeśli soczewkę
umieszczono w pozycji pochyłej. W przypadku
przypadkowego przełączenia trybu, aby zmienid tryb,
należy wybrad ponownie ekran pomiaru soczewek
jednoogniskowych. Po dezaktywacji funkcji AUTO PROG
przyrząd nie będzie automatycznie wykrywał rodzaju
soczewek ani zmieniał trybu na progresywny. Wskazówki
odnośnie ustawiania funkcji AUTO PROG należy zapoznad
się z punktem 3.5. Ustawianie warunków pomiarowych.
1) Należy przeprowadzid pomiar soczewki na ekranie pomiaru RL.
(Patrz: 2.5. Przyciski do obsługi).
2) Na ekranie wyboru trybu wybierz tryb „Normalny”. (Patrz:
3.3.1. Wybór trybu pomiarowego)
3) Szkło należy umieścid na uchwycie służącym do pomiaru szkieł
optycznych (1), tak aby przednia częśd była zwrócona w górę,
następnie należy przesunąd stolik pomiarowy (2) i
przeprowadzid pomiar szkła, gdy dolne krawędzie po obu
stronach oprawek będą się stykad ze stolikiem pomiarowym (2).
4) Powoli przesuwaj szkło, tak aby cel (3) znalazł się po środku
obszar celu. Dane pomiarowe będą pokazywane w czasie
realnym w części służącej do wyświetlania danych (4).
5) Gdy środek optyczny szkła zrówna się ze środkiem pola celu,
cel (5) się powiększy, jak pokazano na Rys. 3. Przy aktywnej
funkcji AUTO HOLD następuje automatyczny odczyt mierzonej
wartości. Gdy funkcja AUTO HOLD jest wyłączona, w celu
dokonania manualnego odczytu danych należy nacisnąd
przycisk HOLD (6). Wskazówki odnośnie ustawiania funkcji
AUTO HOLD można znaleźd w punkcie 3.5. Ustawianie
warunków pomiarowych.
6) Przy aktywnej funkcji AUTO HOLD po zrównaniu środka
optycznego szkła ze środkiem obszaru celu następuje
automatyczna blokada stolika pomiarowego. Żeby zablokowad
stolik pomiarowy przy wyłączonej funkcji AUTO HOLD, należy
dotknąd przycisku blokady stolika (7). Przy zablokowanym
stoliku pomiarowym dotknięcie przycisku blokady stolika
pomiarowego powoduje odblokowanie stolika. Wskazówki
odnośnie ustawiania funkcji AUTO HOLD można znaleźd w
punkcie 3.5. Ustawianie warunków pomiarowych.
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7) W przypadku gdy soczewka zostanie wyjęte z uchwytu w celu
pomiaru szkła okularowego, cel zniknie. Jeżeli włączona jest
funkcja AUTO R/L, przyrząd rozpocznie pomiar innych soczewek
po ich ponownym włożeniu. Przy wyłączonej funkcji AUTO R/L,
ekran R/L nie zmieni się automatycznie. Aby przełączyd ekran
pomiaru, naciśnij klawisz RL (8). Przy włączonej funkcji pomiaru
PD (9), ekran się przełączy po przesunięciu blokady noska (10)
w prawo i w lewo.
8) Dotknięcie klawisza „Kasuj” (11) wymazuje wszystkie dane
pomiarowe i powoduje powrót do ekranu pomiarowego dla
pierwszej soczewki.
9) Po przeprowadzeniu pomiaru obu soczewek, automatycznie
wyświetli się ekran wyników pomiaru (Ekran odczytu) (Rys. 4), a
stolik pomiarowy dioptromierza zostanie odblokowany. Przy
wyłączonej funkcji AUTO VIEW, należy nacisnąd przycisk
odczytu (12) w celu wyświetlenia ekranu wyników (Ekran
odczytu) (Rys. 4).
10) Dotknięcie przycisku „Wyjście” (13) powoduje wykasowanie
wszystkich danych pomiarowych i powrót do ekranu
pomiarowego dla pierwszej soczewki.
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3.3.3 Automatyczne wykrywanie soczewek progresywnych





Uwagi
Umieśd środkową częśd soczewek na uchwycie służącym do
pomiaru szkieł optycznych, aby wykryd częśd progresywną.
Przyrząd może nie byd w stanie poprawnie wykryd soczewek
progresywnych na podstawie części peryferyjnej soczewki.
Kiedy wartośd addycji (wartośd ADD) wynosi 1 D lub mniej,
automatyczna ocena może nie byd możliwa.
Przy włączonej funkcji AUTO PROG oraz umieszczeniu soczewek
progresywnych w trybie normalnym na uchwycie na obiektyw
służącym do pomiaru szkieł optycznych, przyrząd automatycznie
wykryje soczewki jako soczewki progresywne, wyświetlając
PROG w obszarze celu i przełączy tryb pomiaru na PROG.
Wskazówki odnośnie ustawiania funkcji AUTO PROG można
znaleźd w punkcie 3.5. Ustawianie warunków pomiarowych.

3.3.4 Pomiar soczewek progresywnych (tryb progresywny PROG)
a) Procedury pomiarowe
Uwagi
 W przypadku wyjmowania soczewki podczas odczytu obszaru do dali lub bliży,
ekran automatycznie powróci do ekranu wykrywania obszaru progresywnego.
Pomiaru dokonuje się zgodnie z
następującymi krokami.
1) Wykrywanie obszaru progresywnego.
2) Pomiar obszaru do dali.
3) Pomiar obszaru do bliży.
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b) Wykrywanie obszaru progresywnego
Najpierw należy wykryd obszar progresywny.
1) Należy przeprowadzid pomiar soczewki na
ekranie pomiaru RL. (Patrz: 2.5. Przyciski do
obsługi).
2) Na ekranie wyboru trybu wybierz tryb „Prog”.
(Patrz: 3.3.1. Wybór trybu pomiarowego).
3) Szkło należy umieścid na uchwycie służącym do
pomiaru szkieł optycznych (1), tak aby przednia
częśd była zwrócona w górę, a obszar dali znajdował
się możliwie jak najbliżej przeprowadzającego
badanie, a następnie należy przesunąd stolik
pomiarowy (2) i przeprowadzid pomiar szkła, gdy
dolne krawędzie po obu stronach oprawek będą się
stykad ze stolikiem pomiarowym (2).
4) Powoli przesuwad szkło, tak aby cel (3) znalazł się
po środku obszar celu. Obszar progresywny należy
ustawid na uchwycie służącym do pomiaru szkieł
optycznych (1). Gdy wykryty zostanie obszar
progresji, pojawi się sygnał dźwiękowy, a ekran
zmieni się na służący do pomiaru obszaru do dali.
Uwagi


Przy niewielkiej wartości addycji cel może nie
wchodzid na środek obszaru celu. W tym
przypadku należy wyrównad możliwie jak
najbliższy środkowi punkt soczewki z uchwytem
służącym do pomiaru szkieł optycznych oraz
nacisnąd przycisk HOLD (4).
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c) Pomiar obszaru do dali
Pomiar obszaru do dali
1) Obszar do dali znajduje się najbliżej osoby
obsługującej przyrząd. Przesuo szkło w tył, żeby
cel (1) wszedł w środek.
2) Przy włączonej funkcji AUTO HOLD wartośd
dla
obszaru
dali
jest
odczytywana
automatycznie, gdy cel (1) zrówna się ze
środkiem optycznym. Przy wyłączonej funkcji
AUTO HOLD, aby odczytad wartośd należy
dotknąd przycisk HOLD (2). Więcej informacji na
temat ustawieo funkcji AUTO HOLD można
znaleźd w punkcie 3.5. Ustawianie warunków
pomiarowych.
3) Po dokonaniu odczytu dla obszaru dali ekran
zmieni się na dostosowany do pomiaru obszaru
bliży.

d) Pomiar bliży
Pomiar obszaru bliży jest przeprowadzany na
koocu.
1) Po zmianie ekranu na służący do pomiaru
obszaru bliży, pojawi się wartośd addycji (ADD)
(1).
2) Przesuo szkło w swoim kierunku, tak aby cel
(2) cały czas znajdował się w obszarze progresji.
Cel przesunie się w dół, zgodnie z wartością
addycji.
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3) Kształt celu (2) zmieni się z „+” na „O” po
zbliżeniu celu do obszaru do bliży. Przesuo szkło
nieco w swoją stronę bądź też w lewo lub w
prawo.
4) Po wykryciu obszaru bliży cel zmieni kształt na
„OO”.
5) Przy włączonej funkcji AUTO HOLD pojawi się
sygnał dźwiękowy, a wartośd addycji zostanie
automatycznie odczytana. Przy wyłączonej
funkcji AUTO HOLD należy nacisnąd przycisk
HOLD (3), żeby odczytad wartośd. Więcej
informacji na temat ustawieo funkcji AUTO
HOLD można znaleźd w punkcie 3.5. Ustawianie
warunków pomiarowych.
6) Po wyjęciu szkła z uchwytu na obiektyw
służącego do pomiaru szkieł optycznych cel
zniknie. Gdy funkcja AUTO R/L będzie włączona,
przyrząd rozpocznie pomiar innego szkła po jego
ustawieniu. Przy wyłączonej funkcji AUTO R/L
ekran R/L nie zmieni się automatycznie. Żeby
zmienid ekran pomiaru, należy nacisnąd przycisk
RL (4). Przy włączonym pomiarze PD (5)
przesunięcie blokady noska (6) w lewo i prawo
spowoduje zmianę ekranu.
7) Dotknięcie klawisza „Kasuj” (7) wymazuje
wszystkie dane pomiarowe i powoduje powrót
do ekranu pomiarowego dla pierwszej soczewki.
8) Po przeprowadzeniu pomiaru obu soczewek,
automatycznie wyświetli się ekran wyników
pomiaru (Ekran odczytu) (Rys. 5). Przy
wyłączonej funkcji AUTO VIEW, należy nacisnąd
przycisk odczytu (8) w celu wyświetlenia ekranu
wyników (Ekran odczytu) (Rys. 5).
9) Dotknięcie przycisku „Wyjście” (9) powoduje
wykasowanie wszystkich danych pomiarowych i
powrót do ekranu pomiarowego dla pierwszej
soczewki.
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3.3.5 Pomiar soczewek progresywnych wyłącznie dla bliży (tryb PROG *near+)
a) Procedury pomiarowe



Uwagi
W przypadku wyjmowania soczewki podczas odczytu
obszaru do dali lub bliży, ekran automatycznie powróci do
ekranu wykrywania obszaru progresywnego.
Pomiaru dokonuje się zgodnie z następującymi krokami.
1) Wykrywanie obszaru progresywnego.
2) Pomiar obszaru bliży.
3) Pomiar obszaru dali.

b) Wykrywanie obszaru progresywnego
Najpierw należy wykryd obszar progresywny.
1) Należy przeprowadzid pomiar soczewki na ekranie
pomiaru RL. (Patrz: 2.5. Przyciski do obsługi).
2) Na ekranie wyboru trybu wybierz tryb „Prog *near/bliż+”.
(Patrz: 3.3.1. Wybór trybu pomiarowego).
3) Szkło należy umieścid na uchwycie służącym do pomiaru
szkieł optycznych (1), tak aby przednia częśd była zwrócona
w górę, a obszar dali znajdował się możliwie jak najbliżej
przeprowadzającego badanie, a następnie należy przesunąd
stolik pomiarowy (2) i przeprowadzid pomiar szkła, gdy dolne
krawędzie po obu stronach oprawek będą się stykad ze
stolikiem pomiarowym (2).
4) Powoli przesuwaj szkło, tak aby cel znalazł się po środku
obszar celu. Obszar progresywny należy ustawid na uchwycie
służącym do pomiaru szkieł optycznych. Gdy wykryty
zostanie obszar progresywny, pojawi się sygnał dźwiękowy, a
ekran zmieni się na służący do pomiaru dali.
Uwagi
 Przy niewielkiej wartości addycji cel może nie wchodzid na
środek obszaru celu. W tym przypadku należy wyrównad
możliwie jak najbliższy środkowi punkt soczewki z
uchwytem służącym do pomiaru szkieł optycznych oraz
nacisnąd przycisk HOLD (3).
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c) Pomiar bliży
Następnie dokonuje się pomiaru obszaru bliży.
1) Przesuo szkło tak, żeby cel (1) wszedł w środek.
Ponieważ obszar bliży znajduje się w oddali, szkło należy
przesunąd w swoją stronę.
2) Przy włączonej funkcji AUTO HOLD wartośd dla obszaru
bliży jest odczytywana automatycznie, gdy cel (1) zrówna
się ze środkiem optycznym. Przy wyłączonej funkcji AUTO
HOLD, aby odczytad wartośd należy dotknąd przycisk HOLD
(2). Więcej informacji na temat ustawieo funkcji AUTO
HOLD można znaleźd w punkcie 3.5. Ustawianie warunków
pomiarowych.
3) Po dokonaniu odczytu dla obszaru bliży ekran zmieni się
na dostosowany do pomiaru obszaru dali.

d) Pomiar dali
Pomiar obszaru dali jest przeprowadzany na koocu.
1) Po zmianie ekranu na służący do pomiaru obszaru bliży,
pojawi się wartośd addycji (ADD) (1).
2) Przesuo szkło w tył, tak aby cel (2) cały czas znajdował się
w obszarze progresywnym. Cel (2) przesunie się w dół,
zgodnie z wartością addycji.
3) Kształt celu (2) zmieni się z „+” na „O” po zbliżeniu celu do
obszaru do dali. Przesuo szkło nieco w tył bądź też w lewo
lub w prawo.
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4) Po wykryciu obszaru dali cel zmieni kształt na „OO”.
5) Przy włączonej funkcji AUTO HOLD pojawi się sygnał
dźwiękowy, a wartośd addycji zostanie automatycznie
odczytana. Przy wyłączonej funkcji AUTO HOLD należy
nacisnąd przycisk HOLD (3), żeby odczytad wartośd addycji.
Więcej informacji na temat ustawieo funkcji AUTO HOLD
można znaleźd w punkcie 3.5. Ustawianie warunków
pomiarowych.
6) Po wyjęciu szkła z uchwytu na obiektyw służącego do
pomiaru szkieł optycznych cel zniknie. Gdy funkcja AUTO R/L
będzie włączona, przyrząd rozpocznie pomiar innego szkła
po jego ustawieniu. Przy wyłączonej funkcji AUTO R/L ekran
R/L nie zmieni się automatycznie. Żeby zmienid ekran
pomiaru, należy nacisnąd przycisk RL (4). Przy włączonym
pomiarze PD przesunięcie blokady noska (5) w lewo i prawo
spowoduje zmianę ekranu.
7) Dotknięcie klawisza „Kasuj” (6) wymazuje wszystkie dane
pomiarowe i powoduje powrót do ekranu pomiarowego dla
pierwszej soczewki.
8) Po przeprowadzeniu pomiaru obu soczewek,
automatycznie wyświetli się ekran wyników pomiaru (Ekran
odczytu) (Rys. 5). Przy wyłączonej funkcji AUTO VIEW, należy
nacisnąd przycisk odczytu (7) w celu wyświetlenia ekranu
wyników (Ekran odczytu) (Rys. 5).
9) Dotknięcie przycisku „Wyjście” (8) powoduje
wykasowanie wszystkich danych pomiarowych i powrót do
ekranu pomiarowego dla pierwszej soczewki.

Uwagi
 W przypadku niektórych rodzajów szkieł, kształt celu
zmieni się na „O” lub „OO”. W tym przypadku za obszar
dali należy wziąd pod położenie, w którym najwyższa jest
ujemna wartośd addycji. Należy nacisnąd przycisk „HOLD”,
gdy cel znajdzie się w obszarze progresywnym.
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3.3.6 Pomiar soczewek dwuogniskowych
a) Procedury pomiarowe



Uwagi
W przypadku wyjmowania soczewki podczas odczytu
obszaru do dali lub bliży, ekran automatycznie powróci do
ekranu pomiaru obszaru dali.
Pomiaru dokonuje się zgodnie z następującymi krokami.
1) Pomiar obszaru do dali.
2) Pomiar obszaru do bliży.

b) Pomiar obszaru dali
Najpierw należy przeprowadzid pomiar obszaru dali.
1) Należy przeprowadzid pomiar soczewki na ekranie
pomiaru RL. (Patrz: 2.5. Przyciski do obsługi).
2) Na ekranie wyboru trybu wybierz tryb „Dwuogniskowe”.
(Patrz: 3.3.1. Wybór trybu pomiarowego).
3) Szkło należy umieścid na uchwycie służącym do pomiaru
szkieł optycznych (1), tak aby przednia częśd była zwrócona
w górę, a obszar dali znajduje się możliwie jak najbliżej
przeprowadzającego badanie, a następnie należy przesunąd
stolik pomiarowy (2) i przeprowadzid pomiar szkła, gdy dolne
krawędzie po obu stronach oprawek będą się stykad ze stolik
(2).
4) Obszar dali jest najbliżej osoby obsługującej przyrząd.
Przesuo szkło w tył tak, żeby cel (1) wszedł w środek.
5) Przy włączonej funkcji AUTO HOLD wartośd dla obszaru
dali jest odczytywana automatycznie, gdy cel (3) zrówna się
ze środkiem optycznym. Przy wyłączonej funkcji AUTO HOLD,
aby odczytad wartośd należy dotknąd przycisk HOLD (4).
Więcej informacji na temat ustawieo funkcji AUTO HOLD
można znaleźd w punkcie 3.5. Ustawianie warunków
pomiarowych.
6) Po dokonaniu odczytu dla obszaru dali ekran zmieni się na
dostosowany do pomiaru obszaru bliży.
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c) Pomiar obszaru bliży
Pomiar obszaru bliży jest przeprowadzany na koocu.
1) Po zmianie ekranu na służący do pomiaru obszaru bliży,
pojawi się wartośd addycji (ADD) (1).
2) Przesuo szkło w swoim kierunku, tak aby wyrównad szkło
dla bliży z użyciem uchwytu służącego do pomiaru szkieł
optycznych.
3) Oznaczenie celu zmieni się na „OO” po zrównaniu środka
optycznego z obszarem bliży.
4) Przy włączonej funkcji AUTO HOLD pojawi się sygnał
dźwiękowy, a wartośd addycji zostanie automatycznie
odczytana. Przy wyłączonej funkcji AUTO HOLD należy
nacisnąd przycisk HOLD (2), żeby odczytad wartośd. Więcej
informacji na temat ustawieo funkcji AUTO HOLD można
znaleźd w punkcie 3.5. Ustawianie warunków pomiarowych.
5) Po wyjęciu szkła z uchwytu na obiektyw służącego do
pomiaru szkieł optycznych cel zniknie. Gdy funkcja AUTO R/L
będzie włączona, przyrząd rozpocznie pomiar innego szkła
po jego ustawieniu. Przy wyłączonej funkcji AUTO R/L ekran
R/L nie zmieni się automatycznie. Żeby zmienid ekran
pomiaru, należy nacisnąd przycisk RL (3). Przy włączonym
pomiarze PD przesunięcie blokady noska (4) w lewo i prawo
spowoduje zmianę ekranu.
6) Dotknięcie klawisza „Kasuj” (5) wymazuje wszystkie dane
pomiarowe i powoduje powrót do ekranu pomiarowego dla
pierwszej soczewki.
7) Po przeprowadzeniu pomiaru obu soczewek,
automatycznie wyświetli się ekran wyników pomiaru (Ekran
odczytu) (Rys. 5). Przy wyłączonej funkcji AUTO VIEW, należy
nacisnąd przycisk odczytu (6) w celu wyświetlenia ekranu
wyników (Ekran odczytu) (Rys. 5).
8) Dotknięcie przycisku „Wyjście” (7) powoduje
wykasowanie wszystkich danych pomiarowych i powrót do
ekranu pomiarowego dla pierwszej soczewki.
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3.3.7 Pomiar soczewek trójogniskowych
a) Procedury pomiarowe



Uwagi
W przypadku wyjmowania soczewki podczas odczytu
obszaru dali, środka lub bliży, ekran automatycznie powróci
do ekranu pomiaru obszaru dali.
Pomiaru dokonuje się zgodnie z następującymi krokami.
1) Pomiar obszaru do dali.
2) Pomiar kanału pośredniego.
3) Pomiar obszaru do bliży.

b) Pomiar obszaru dali
Najpierw należy przeprowadzid pomiar obszaru dali.
1) Należy przeprowadzid pomiar soczewki na ekranie
pomiaru RL. (Patrz: 2.5. Przyciski do obsługi).
2) Na ekranie wyboru trybu wybierz tryb „Trójogniskowe”.
(Patrz: 3.3.1. Wybór trybu pomiarowego).
3) Szkło należy umieścid na uchwycie służącym do pomiaru
szkieł optycznych (1), tak aby przednia częśd była zwrócona
w górę, a obszar dali znajdował się możliwie jak najbliżej
przeprowadzającego badanie, a następnie należy przesunąd
stolik pomiarowy (2) i przeprowadzid pomiar szkła, gdy dolne
krawędzie po obu stronach oprawek będą się stykad ze
stolikiem pomiarowym (2).
4) Obszar do dali jest najbliżej osoby obsługującej przyrząd.
Przesuo szkło w tył tak, żeby cel (3) wszedł w środek.
5) Przy włączonej funkcji AUTO HOLD wartośd dla obszaru
dali jest odczytywana automatycznie, gdy cel (3) zrówna się
ze środkiem optycznym. Przy wyłączonej funkcji AUTO HOLD,
aby odczytad wartośd należy dotknąd przycisk HOLD (4).
Więcej informacji na temat ustawieo funkcji AUTO HOLD
można znaleźd w punkcie 3.5. Ustawianie warunków
pomiarowych.
6) Po dokonaniu odczytu dla obszaru dali ekran zmieni się na
dostosowany do pomiaru obszaru bliży.

3-25
c) Pomiar kanału pośredniego
Następnie należy dokonad pomiaru kanału pośredniego.
1) Po zmianie ekranu na służący do pomiaru kanału
pośredniego, pojawi się wartośd addycji (ADD) (1).
2) Przesuo szkło w swoim kierunku, tak aby wyrównad szkło
dla kanału pośredniego z użyciem uchwytu służącego do
pomiaru szkieł optycznych.
3) Cel (2) zmieni się na „OO” po zrównaniu środka
optycznego z punktem środkowym.
4) Przy włączonej funkcji AUTO HOLD wartośd dla obszaru
dali jest odczytywana automatycznie, gdy cel (2) zrówna się
ze środkiem optycznym. Przy wyłączonej funkcji AUTO HOLD,
aby odczytad wartośd należy dotknąd przycisk HOLD (3).
Więcej informacji na temat ustawieo funkcji AUTO HOLD
można znaleźd w punkcie 3.5. Ustawianie warunków
pomiarowych.
5) Po dokonaniu odczytu dla kanału pośredniego ekran
zmieni się na dostosowany do pomiaru obszaru do bliży.
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d) Pomiar obszaru bliży
Pomiar obszaru bliży jest przeprowadzany na koocu.
1) Po zmianie ekranu na służący do pomiaru obszaru bliży,
pojawi się wartośd addycji (ADD) (1).
2) Przesuo szkło w swoim kierunku, tak aby wyrównad szkło
dla bliży z użyciem uchwytu na obiektyw.
3) Oznaczenie celu zmieni się na „OO” po zrównaniu środka
optycznego z obszarem bliży.
4) Przy włączonej funkcji AUTO HOLD wartośd dla obszaru
bliży jest odczytywana automatycznie, gdy cel (2) zrówna się
ze środkiem optycznym. Przy wyłączonej funkcji AUTO HOLD,
aby odczytad wartośd należy dotknąd przycisk HOLD (3).
Więcej informacji na temat ustawieo funkcji AUTO HOLD
można znaleźd w punkcie 3.5. Ustawianie warunków
pomiarowych.
5) Po wyjęciu szkła z uchwytu na obiektyw służącego do
pomiaru szkieł optycznych cel zniknie. Gdy funkcja AUTO R/L
będzie włączona, przyrząd rozpocznie pomiar innego szkła
po jego ustawieniu. Przy wyłączonej funkcji AUTO R/L ekran
R/L nie zmieni się automatycznie. Żeby zmienid ekran
pomiaru, należy nacisnąd przycisk RL (4). Przy włączonym
pomiarze PD przesunięcie blokady noska (5) w lewo i prawo
spowoduje zmianę ekranu.
6) Dotknięcie klawisza „Kasuj” (6) wymazuje wszystkie dane
pomiarowe i powoduje powrót do ekranu pomiarowego dla
pierwszej soczewki.
7) Po przeprowadzeniu pomiaru obu soczewek,
automatycznie wyświetli się ekran wyników pomiaru (Ekran
odczytu) (Rys. 5). Przy wyłączonej funkcji AUTO VIEW, należy
nacisnąd przycisk odczytu (7) w celu wyświetlenia ekranu
wyników (Ekran odczytu) (Rys. 5).
8) Dotknięcie przycisku „Wyjście” (8) powoduje
wykasowanie wszystkich danych pomiarowych i powrót do
ekranu pomiarowego dla pierwszej soczewki.
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3.3.8 Pomiar soczewek wysokoindeksowych
Do pomiaru soczewek wysokoindeksowych zalecany jest tryb
pomiaru soczewek o wysokim współczynniku załamania.
Szczegóły procedur pomiarowych można znaleźd w punkcie
3.3.2. Pomiar soczewek jednoogniskowych (tryb normalny)
oraz w innych punktach.
Uwagi
 Ze względu na to, że zakres długości fali dla soczewek różni
się od długości fal dla diody LED wykorzystywanej przez
przyrząd jako źródło światła pomiarowego, mogą
występowad błędy w wartości pomiaru soczewek
wysokoindeksowych.
 Stałym ustawieniem wartości liczby Abbego poza trybem
pomiaru soczewek wysokoindeksowych jest wartośd 60.
1) Należy ustawid wartośd liczby Abbego. Procedury
ustawienia można znaleźd w punkcie 3.5. Ustawianie
warunków pomiarowych.
2) Naciśnij przycisk „ABBE” (1) na menu operacyjnym 2, żeby
zmienid tryb pomiaru na tryb pomiaru soczewek
wysokoindeksowych. Liczba Abbego (2) pojawi się w prawym
górnym rogu obszaru celu. W tym przypadku wartośd
pomiarowa automatycznie zostanie skorygowana na
podstawie liczby Abbego.
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3.3.9

Funkcja pomiaru przepuszczalności UV
Przepuszczalnośd UV soczewek można wyświetlid za pomocą
wykresu; pozwoli to sprawdzid, czy soczewki nie posiadają
powłoki UV.
Uwagi
 Mierzy się przepuszczalnośd dla fali o długości 385 nm.
Wartośd wyświetlana na tym ekranie nie stanowi
przepuszczalności dla całego zakresu UV.
 Podczas pomiaru przepuszczalności UV, szkło trzeba
wyrównad ze środkiem optycznym. (Wyrównaj cel ze
środkiem. W punkcie oddalonym od środka optycznego nie
da się zmierzyd przepuszczalności UV. W punkcie
oddalonym od środka optycznego przepuszczalnośd UV
może mied wartośd 0%, mimo że soczewki nie posiadają
powłoki UV.
1) Włącz funkcję UV. (Patrz: 3.5. Ustawianie warunków
pomiarowych.)
2) Wykres przepuszczalności UV (1) wyświetla się po lewej
stronie obszaru celu przy pomiarze szkieł prawych, a po
prawej przy pomiarze szkieł lewych.
3) Kiedy wykres (1) nie wskazuje 100% gdy nie ma szkła
umieszczonego na uchwycie służącym do pomiaru szkieł
optycznych, należy nacisnąd przycisk „UV CAL” (2), żeby
wyskalowad wykres do 100%.
4) Przepuszczalnośd UV mierzy się jednocześnie z pomiarem
dioptrii szkieł. Wyższa wartośd na wykresie (1) oznacza
wyższą przepuszczalnośd UV. W przypadku gdy wykres (1)
wskazuje 0%, oznacza to, że soczewki posiadają powłokę UV.
5) Mierzona przepuszczalnośd UV jest zapisywana
jednocześnie z innymi danymi pomiarowymi i można ją
sprawdzid na ekranie wyświetlania wyników pomiarowych
(Rys.
2).
Można
również
wydrukowad
wyniki
przepuszczalności UV.
6) Po dotknięciu przycisku „UV” (3) na ekranie wyświetlania
wyników pomiaru (Rys. 2) pojawi się ekran wyświetlania
wyników przepuszczalności (Rys. 3).
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3.3.10 Pomiar soczewek kontaktowych (tryb CL; tryb CL Holder)





a)

Uwagi
Pomiaru soczewek kontaktowych należy zawsze
dokonywad w trybie CL lub CL Holder z zamocowanym
uchwytem do pomiaru soczewek kontaktowych. W trybie
normalnym (pomiar szkieł optycznych) występują błędy w
wartościach pomiarowych. (Patrz: 3.2.9. Wymiana uchwytu
na obiektyw).
Dioptrię cylindryczną (wartośd „C”) można mierzyd w
przypadku szkieł kontaktowych stosowanych przez dłuższy
czas, ponieważ szkła te uległy deformacji.

Pomiar twardych soczewek kontaktowych (z zastosowaniem uchwytu do soczewek
twardych)



Uwagi
Z zastosowaniem uchwytu do twardych soczewek
kontaktowych (CL Holder) można mierzyd następującego
rodzaju soczewki kontaktowe. Przeprowadzając pomiar
soczewek innych niż niżej wymienione, należy umieścid
soczewkę bezpośrednio na uchwycie do pomiaru szkieł
kontaktowych i przeprowadzid pomiar w trybie CL; w
przeciwnym razie mogą wystąpid duże błędy.
- Moc: -15D -+15D
- Krzywa podstawowa: 7.35mm – 8,25mm
- Średnica: 8,0mm – 9,6mm
1) Na ekranie wyboru trybu pomiaru należy wybrad „CL
Holder”. (Patrz: 3.3.1. Wybór trybu pomiarowego).
2) Twardą soczewkę kontaktową należy umieścid na
uchwycie CL dla soczewek twardych, tak aby zewnętrzna
powierzchnia soczewek była skierowana w górę. (Prawą
soczewkę umieśd na uchwycie „R”, a lewą na uchwycie „L”).
3) Umieśd soczewkę kontaktową na uchwycie służącym do
pomiaru soczewek kontaktowych, tak aby litera („R” lub „L”)
na uchwycie CL znajdowała się z tyłu i zabezpiecz soczewkę
prowadnicą.
4) Przesuo uchwyt w celu wycentrowania soczewki. Postępuj
według wskazówek dla soczewek jednoogniskowych. (Patrz:
3.3.2. Pomiar soczewek jednoogniskowych.)
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b) Pomiar twardych soczewek kontaktowych (bez uchwytu do soczewek twardych)
1) Na ekranie wyboru trybu pomiaru należy wybrad „CL
Holder”. (Patrz: 3.3.1. Wybór trybu pomiarowego).
2) Umieśd soczewkę kontaktową na uchwycie służącym do
pomiaru soczewek kontaktowych, tak aby zewnętrzna
powierzchnia soczewek była skierowana w górę.
3) Przesuo soczewkę w celu jej wycentrowania. Postępuj
według wskazówek dla soczewek jednoogniskowych. (Patrz:
3.3.2. Pomiar soczewek jednoogniskowych.)

d) Pomiar miękkich soczewek kontaktowych
Uwagi
 Ponieważ ze względu na naturę soczewek trudno utrzymad
właściwy ich kształt, bardzo o dokładny ich pomiar.
1) Na ekranie wyboru trybu pomiaru należy wybrad „CL
Holder”. (Patrz: 3.3.1. Wybór trybu pomiarowego).
2) Zetrzyj wodę z soczewek kontaktowych.
3) Umieśd miękką soczewkę kontaktową na uchwycie
służącym do pomiaru soczewek kontaktowych, tak aby
zewnętrzna powierzchnia soczewek była skierowana w górę.
4) Przesuo soczewkę w celu jej wycentrowania. Postępuj
według wskazówek dla soczewek jednoogniskowych. (Patrz:
3.3.2. Pomiar soczewek jednoogniskowych.)
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3.3.11 Pomiar rozstawu źrenic (PD)
Uwagi
 Pomiaru PD nie da się przeprowadzid na ekranie
pomiarowym szkieł pojedynczych.
 Mocno dociśnij blokadę noska stosowaną do pomiaru PD
do nosków oprawek, aby zapewnid poprawnośd pomiaru.
 Pomiaru należy zawsze dokonywad przy dolnych
krawędziach obu stron oprawek stykających się ze
stolikiem pomiarowym, co pozwala zapewnid poprawnośd
pomiaru.
1) Przeprowadź pomiar szkła na ekranie do pomiaru RL.
(Patrz 2.5. Przyciski do obsługi).
2) Dotknij przycisku „PD” (1) w menu przycisków 2, żeby
aktywowad funkcję pomiaru PD. Dotknięcie przycisku PD (1)
aktywuje i dezaktywuje Wyświetlacz PD (2).
[PD: NA]
: Dezaktywacja pomiaru PD.
[PD: OFF]
: Aktywacja pomiaru PD.
[PD: ON]
: Kiedy pomiar PD jest aktywny, a blokada
noska nie jest używana.
3) Zwolnij blokadę noska (3), przechyl w swoją stronę i
przesuo lekko w prawo. Na ekranie zostanie wyświetlona
wartośd PD (4). Gdy podczas pomiaru PD nie zostanie
wyświetlona wartośd RPD lub LPD, należy przesunąd blokadę
noska w stronę lewego kooca, a następnie ponownie w
prawo.
4) Dociśnij nosek do blokady noska stosowanej do pomiaru
PD, trzymając górną częśd oprawki skierowaną w swoją
stronę.
5) Mierzone szkło umieśd na uchwycie służącym do pomiaru
szkieł optycznych, tak aby jego przednia częśd była
skierowana w górę. Przyrząd automatycznie przełączy się ze
szkła prawego lub lewego (R/L), zgodnie z położeniem
blokady noska.
6) Odblokuj stolik pomiarowy i przeprowadź pomiar szkła,
gdy dolne krawędzie po obu stronach oprawek będą się
stykad ze stolikiem pomiarowym (Rys. 3). Zapoznaj się z
procedurami pomiarowymi dla właściwego rodzaju szkieł.
7) Wartości PRD, LPD i PD zostaną wyświetlone na ekranie
wyników pomiaru (Rys. 4).
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3.3.12 Pomiar pryzmatu



Uwagi
W przypadku pryzmatu cel nie wyrówna się ze środkiem
pola celu z powodu mocy pryzmatu, a funkcja AUTO HOLD
nie jest dostępna.
Więcej informacji na temat pryzmatu i załamania można
znaleźd w części 4. DANE TECHNICZNE.
Pryzmat można wskazad na trzy sposoby.
Naciśnij przycisk pryzmatu (1) na menu przycisków 2, żeby
wybrad sposób wyświetlenia pryzmatu. Naciśnięcie przycisku
pryzmatu (1) zmienia wyświetlany pryzmat (2). Żeby pokazad
całkowitą moc pryzmatu prawego i lewego szkła, ustaw
wyświetlanie pełnej wartości pryzmatu (TOTAL PRISM).
(Patrz 3.5. Ustawianie warunków pomiarowych.)







Współrzędne prostokątne – PX, PY (∆)
Symbol pryzmatu określa poniższe kierunki.
O (podstawa na zewnątrz): zewnętrzna
I (podstawa wewnątrz): wewnętrzna
U (podstawa): górna
D (podstawa dolna): dolna
Współrzędne biegunowe: PSM, BAS (∆, deg.)
PSM: Wartośd bezwzględna pryzmatu (∆)
BAS: kierunek podstawy (kąt, deg.)
Mimośrodowośd: DCX, DCY (mm)
Odległośd od bieżącej pozycji pomiarowej soczewek do
optycznego środka wskazana w kierunku poziomym (X) i
pionowym (Y).
DCX: mimośrodowośd pozioma (mm)
DCY: mimośrodowośd pionowa (mm)
W przypadku gdy włączona jest opcja pełnego pryzmatu,
wyświetlona zostanie pełna wartośd pryzmatyczna dla
prawej i lewej soczewki.
P-H: Wartośd pryzmatu w kierunku poziomym
P-V: Wartośd pryzmatu w kierunku pionowym
* Wartośd pryzmatu w kierunku pionowym jest wyświetlana
na
podstawie
prawego
oka.
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a) Pomiar pryzmatu dla soczewek jednoogniskowych
1) Osoba badająca i badany są zwróceni do siebie przodem i
znajdują się w odległości około 40 cm od siebie.
2) Badający zasłania swoje prawe oko i prosi badającego, by
patrzył na jego lewe oko.
3) Zaznacz mała kropkę (o średnicy 1 mm lub mniejszej) na
prawym szkle w celu wskazania środka źrenicy.
4) Badający zasłania swoje lewe oko i prosi badającego, by
patrzył na jego prawe oko.
5) Podobnie jak w przypadku prawego szkła, zaznacz małą
kropkę (o średnicy 1 mm lub mniejszej) na lewym szkle w
celu wskazania środka źrenicy.
6) Ustaw położenie zaznaczonej kropki i naciśnij przycisk
„HOLD” (1), żeby zmierzyd moc pryzmatu. Cel pojawi się w
punkcie znajdującym się poza środkiem obszaru celu,
zgodnie ze zmierzoną mocą pryzmatu.
7) Powtórz te kroki w celu dokonania pomiaru lewego szkła.
8) Po przeprowadzeniu pomiaru dla obu szkieł
automatycznie pojawi się ekran wyników pomiaru (Rys. 3),
wskazując moc pryzmatu lewego i prawego szkła (2). Przy
włączonej funkcji wskazania całkowitej mocy pryzmatu
TOTAL PRISM, w kolumnie RAZEM (TOTAL) (3) pojawi się
łączna moc pryzmatu dla obu szkieł.

b) Pomiar górnego/dolnego pryzmatu dla soczewek jednoogniskowych
1) Przeprowadź pomiar środka optycznego (miejsca, w
którym zarówno górny, jak i dolny pryzmat ma wartośd 0,0
∆) prawego szkła. Zmierz szkło, gdy dolne krawędzie po obu
stronach oprawki będą się stykad ze stolikiem pomiarowym.
2) Naciśnij przycisk blokady stolika, żeby go zablokowad w
położeniu, w którym dokonano pomiaru prawego szkła.
3) Przeprowadź pomiar lewego szkła. Gdy dolne krawędzie
po obu stronach oprawki stykają się ze stolikiem
pomiarowym, lewe szkło należy umieścid na uchwycie na
obiektyw i wyrównad cel tylko w kierunku poziomym.
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4) Jeżeli cel pojawi się w punkcie powyżej lub poniżej środka
obszaru celu, soczewka ma pryzmat. Gdy cel wyrówna się ze
środkiem obszaru celu, oznacza to, że soczewka nie posiada
górnego lub dolnego pryzmatu.
5) Dotknij przycisku „HOLD”, żeby przeprowadzid pomiar
mocy pryzmatu lewej soczewki. Przy włączonej funkcji
wskazania całkowitej mocy pryzmatu TOTAL PRISM,
pokazana zostanie łączna moc górnego/dolnego pryzmatu
badanych szkieł.
c) Pomiar pryzmatu dla soczewek jednoogniskowych
1) Zaznacz kropkę w miejscu pomiaru obszaru dali. Trzymaj
badane szkła skierowane w stronę światła, żeby odnaleźd
dwa ukryte oznaczenia i zaznacz te dwa oznaczenia oraz
środek między nimi za pomocą znacznika.
2) Następnie zaznacz kropkę w miejscu znajdującym się
około 5 – 10 mm powyżej zaznaczonej środkowej kropki jako
punkt służący do pomiaru obszaru dali.

3) Ustaw zaznaczoną pozycję pomiaru obszaru do dali na
uchwycie służącym do pomiaru szkieł optycznych i dotknij
przycisku „HOLD”, żeby dokonad pomiaru. Cel pojawi się w
punkcie znajdującym się poza środkiem pola celu, zgodnie ze
zmierzoną mocą pryzmatu. *
* Stopieo mocy pryzmatu oraz moc obszaru do dali różnią się
w zależności od położenia mierzonego punktu. Mierząc w
ten sposób pryzmat, należy wziąd najpierw pod uwagę
możliwe błędy.
3) Pomiar obszaru bliży

Dokonując pomiaru obszaru bliży, należy zlokalizowad
położenie, w którym kursor celu zmieni się w „OO” i dokonad
pomiaru wartości addycji.
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3.3.13

Pomiar soczewek na ekranie dla szkieł pojedynczych
Uwagi
 Funkcje TOMEY Link i Data Transfer nie są dostępne na
ekranie do pomiaru szkieł pojedynczych.
1) Pojawi się ekran do pomiaru szkieł pojedynczych (Rys. 1).
(Patrz: 2.5. Przyciski do obsługi).
2) Na ekranie do pomiaru szkieł pojedynczych wybierz tryb
pomiaru właściwy dla mierzonych szkieł. (Patrz: 3.3.1. Wybór
trybu pomiarowego).
3) Przeprowadź pomiar szkła. Procedury różnią się w
zależności od rodzaju szkła. Zapoznaj się ze stronami
niniejszej instrukcji opisującymi stosowne procedury
pomiarowe.
4) Wymieo szkło na inne i przeprowadź pomiar.
Maksymalnie można zapisad dane z 99 pomiarów.
5) Za każdym razem po naciśnięciu przycisku „Kasuj” (1)
kasowane są ostatnie dane pomiarowe.
6) Żeby wyświetlid ekran wyników pomiaru (Rys. 2), naciśnij
przycisk odczytu (2).
7) Wybierz dane opcjonalne za pomocą przycisku strzałki (3)
lub klawiatury numerycznej (4), a następnie przyciśnij
przycisk ponownego pomiaru (5), aby zweryfikowad dane
pomiarowe.
8) Dotknij przycisku „Drukuj” (6), żeby wydrukowad
wyświetlane dane, a przycisku „Drukuj wszystko” (7), żeby
wydrukowad wszystkie dane pomiarowe. Podczas wydruku
wszystkich danych pomiarowych przycisk „Drukuj wszystko”
zamieni się w „Kasuj”. Użyj przycisku „Kasuj”, żeby zatrzymad
wydruk danych.
9) Naciśnij przycisk „Drukuj wszystko” (8), żeby wykasowad
wszystkie dane.
10) Naciśnij przycisk „Wyjście” (9), żeby powrócid do ekranu
pomiaru (Rys. 1) zachowując dane pomiarowe.
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3.4

Obliczanie współczynnika załamania szkieł

3.4.1 Funkcja pomiaru współczynnika załamania

Do uzyskania wartości dioptrii badanych soczewek należy
użyd sferomierza.
Uwagi
 Za dioptrię sferomierza (D1 i D2) uważa się tutaj wartośd
uzyskaną, gdy wskaźnik załamania soczewki wynosi 1,523.
Jeżeli wskaźnik załamania soczewki mierzonej za pomocą
sferomierza nie wynosi 1,523, wówczas należy ustawid na
sferometrze właściwą wartośd wskaźnika załamania.
Wskaźnik załamania dla sferomierza można zmienid w
zakresie 1400 < ne < 1900. Nowe wartości zostaną zapisane w
pamięci i zachowane nawet po wyłączeniu zasilania.
 Podczas pomiaru soczewek asferycznych mogą wystąpid błędy
0,003 ~ 0,005 w odczycie wskaźnika załamania.
 Podczas pomiaru soczewek progresywnych lub soczewek
progresywnych dla bliży, należy wprowadzid wartośd
odczytaną przez sferomierz w badanym obszarze dali lub bliży
(w przypadku soczewek progresywnych dla bliży). Jednakże
jeśli w badanym obszarze dali lub bliży występuje obszar
progresywny, pomiar dokonywany za pomocą sferomierza nie
może byd w pełni poprawny, a w uzyskiwanym wyniki
współczynnika załamania mogą wystąpid błędy.

1) Wyłącz funkcję AUTO HOL. (Patrz: 3.5. Ustawianie
warunków pomiarowych.)
2) Zabezpiecz szkło prowadnicą, gdy cel zostanie
wyrównany ze środkiem.
3) Dotknij przycisku „HOLD” (1), żeby odczytad dane
pomiarowe, a następnie zaznacz punkty na szkle.
Szczegóły odnośnie obsługi znacznika punktowego
można znaleźd w punkcie 3.4. „Procedury obsługi
znacznika
punktowego,
prowadnicy
i
stolika
pomiarowego.”
4) Dotknij przycisku odczytu (2), żeby wyświetlid ekran
wyników pomiaru (Rys. 3), a następnie przycisk CAL (3),
żeby wyświetlid ekran obliczania wskaźnika załamania
(Rys. 4).
5) W razie potrzeby zmiany współczynnika załamania
dotknij pola wskaźnika załamania (4), żeby go
aktywowad, i wprowadź wartośd za pomocą klawiatury.
Żeby zresetowad wartośd do wartości domyślnej (1.523),
naciśnij przycisk „Domyślne” (5).

3-37
6) Wyjmij szkło z uchwytu do pomiaru szkieł optycznych i
zmierz dioptrię szkieł w zaznaczonych punktach, za
pomocą sferomierza.
7) Umieśd soczewkę na wyrównanym stoliku, jak pokazano
na Rys. 5, i przyłóż sferomierz w stronę zaznaczonych
punktów. Odczytaj wartości ze sferomierza (D1:
czołowa). Powtórz odczyt dioptrii dla przeciwnej strony
(D2: dioptria tylna).
8) Żeby wybrad wprowadzaną wartośd, dotknij pola D1 lub
D2 (6) i za pomocą klawiatury wprowadź wartośd, żeby
wyświetlid współczynnik załamania (7). Wprowadź
wartości od +25D do –25D dla D1 i D2. W przeciwnym
razie w wyniku obliczeo wystąpi błąd i pojawi się
komunikat o błędzie. Błąd wystąpi również, gdy suma
wartości D1 i D2 będzie wynosid 0.
9) Żeby powrócid do ekranu wyświetlania wyników
pomiaru (rys. 7), dotknij przycisku „Powrót”(8). Pojawi
się współczynnik załamania (9).

3.4.2 Pomiar współczynnika załamania z zastosowaniem GO-MEISAN






GO-MEISAN
to
uproszczony
system
obliczania
współczynnika załamania szkieł optycznych sprzedawany
przez Tokai Optical Co., Ltd. Zapoznaj się z instrukcją
obsługi systemy GO-MEISAN i postępuj zgodnie z
zamieszczonymi tam wskazówkami podczas korzystania z
systemu.
Istnieją dwa rodzaje żelu: jeden stosowany w przedniej
części i drugi stosowany z tyłu. Należy stosowad właściwy
rodzaj.
Wypuszczając powietrze zebrane między żelem a
soczewką, nie wolno naciskad zbyt mocno, żeby nie
uszkodzid soczewki. Należy zachowad szczególną
ostrożnośd.
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1) Po przeprowadzeniu pomiaru szkieł pojawi się ekran
wyników pomiaru (Rys. 1). (Zapoznaj się z procedurami
pomiaru poszczególnych rodzajów soczewek.)
2) Naciśnij przycisk GO-MEISAN (1), żeby wyświetlid ekran
pomiaru współczynnika załamania (Rys. 2).
3) Dotknij klawisza „L” lub „R” (2), żeby wyświetlid ekran
pomiaru odpowiednio dla lewej soczewki i dla prawej.
4) Na przedniej części szkła umieśd żel stosowany na częśd
przednią, a na tylnej części umieśd żel właściwy dla części
tylnich. Przyłóż szkło do powierzchni żelu na specjalnej
szklanej płytce. Jeżeli powietrze wejdzie pomiędzy szkło a
warstwę żelu, należy lekko nacisnąd na warstwę żelową,
żeby wypuścid powietrze.
5) Umieśd szkło w uchwycie służącym do pomiaru szkieł
optycznych, a następnie przesuo szkło, tak aby cel zrównał
się ze środkiem. Jeżeli nie da się wyrównad środka, należy go
przesunąd możliwie jak najbliżej środka.
6) Współczynnik załamania soczewek (3) jest wyświetlany w
czasie realnym w prawym górnym rogu ekranu pomiaru.
Sprawdź, czy współczynnik załamania (3) jest stabilny wokół
środka obszaru celu, dotknij przycisku „HOLD” i odczytaj
wartośd.
7) Po przeprowadzeniu pomiaru dla obu szkieł, dotknij
przycisku „WYJŚCIE” (4), żeby powrócid do ekranu
wyświetlania wyników pomiaru (Rys. 5). Pojawi się mierzony
współczynnik załamania (5).
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3.5

Ustawianie warunków pomiarowych

3.5.1 Ekran konfiguracji
Ustaw na tym ekranie warunki pomiaru. Dokonane w ten
sposób ustawienia będą działad dopóki nie zostaną
zmienione.


Ustawienia skonfigurowane za pomocą przycisków
operacyjnych na ekranie pomiarowym nie mają
odzwierciedlenia w ustawieniach na ekranie konfiguracji.
Ustawienia z ekranu konfiguracji zostaną zastosowane po
włączeniu zasilania.
1) Żeby wyświetlid ekran konfiguracji (Rys. 2), należy dotknąd
przycisku konfiguracji „Setup” (1).
2) Wybierz pozycję ustawieo i zmieo ustawienia na
odpowiednim ekranie.
3) Żeby wrócid do ekranu pomiaru (Rys. 1), dotknij przycisku
„Wyjście” (2).
: Pozycje związane z pomiarem
(Patrz: 3.5.2. Ekran ustawieo trybu)
FUNKCJA
: Pozycje związane z rozszerzeniami
(Patrz: 3.5.3. Ekran ustawieo funkcji)
AUTO
: Pozycje związane z funkcjami automatycznymi
(Patrz: 3.5.4. Ekran ustawieo automatycznych)
WYDRUK
: Pozycje związane z wydrukiem
(Patrz: 3.5.5. Ekran ustawieo drukarki)
WYŚWIETLACZ : Pozycje związane z wyświetlanym ekranem
(Patrz: 3.5.6. Ekran ustawieo wyświetlacza)
GNIAZDO
: Pozycje związane z komunikacją zewnętrzną
(Patrz: 3.5.7. Ekran ustawieo gniazda)
TRYB

3.5.2 Ekran ustawieo trybu
Uwagi
 Gdy suma dioptrii sferycznej (wartośd „S”) i dioptrii
cylindrycznej (wartośd „C”) wynosi „0” lub więcej, dioptria
cylindryczna (wartośd „C”) dla odczytu mieszanego zostanie
automatycznie wyświetlona jako wartośd dodatnia; jeżeli
suma wynosi mniej niż „0”, wówczas wartośd „C” zostanie
odczytana jako ujemna.
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Ustawiona tutaj wartośd liczby Abbego jest wartością
uzyskiwaną przy pomiarze soczewki wysokoindeksowej.
Podczas pomiaru soczewek w trybie HI (soczewek
wysokoindeksowych),
wartośd
pomiaru
zostanie
skorygowana o ustawioną liczbę Abbego. Liczba Abbego w
trybie normalnym jest ustawiona jako ‘60”.
Po naciśnięciu przycisku, zostanie on wyświetlony jako
naciśnięty dla wskazania, że właśnie ten przycisk został
wybrany. Naciśnij przycisk „Setup” (Konfiguracja) (1), żeby
powrócid do ekranu konfiguracji, a przycisk „Wyjście” (2),
żeby powrócid do ekranu pomiaru.
PRYZMAT (PRISM) (ustawienia ekranu pryzmatu)
NON
: Brak wyświetlenia pryzmatu
PXY
: PX i PY (wyświetlanie współrzędnych
prostokątnych)
r/ϴ
: PSM i BAS (wyświetlanie współrzędnych
biegunowych)
DXY
: DCX i DCY (mimośrodowośd)
CYL (ustawienia wyświetlacza dla soczewek cylindrycznych)
: odczyt ujemny
+/: odczyt mieszany
+
: odczyt dodatni
STEP (KROK 0,25
0,12
0,01

ustawienie wzrostu mierzonej wartości)
: wzrost o 0,25D
: wzrost o 0,12D
: wzrost o 0,01D

R/L (kolejnośd przełączania strony prawej i lewej R/L)
R
: Pomiar szkieł w oprawce od prawego szkła.
L
: Pomiar szkieł w oprawce od lewego szkła.
Pomiar (ustawienia na ekranie pomiarowym)
RL
: Ekran pomiarowy RL
S
: Ekran do pomiaru szkieł pojedynczych
ABBE (ustawienie liczby Abbego)
Ustaw liczbę Abbego w trybie HI. Wartości od 20 do 65
można ustawid, stosując wzrost o 5 kroków (łącznie 10
kroków). (Wstępne ustawienie to 35.)
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3.5.3 Ekran ustawieo funkcji
Uwagi
 Kiedy przyrząd startuje przy włączonym trybie CL, wstępną
kontrolę poprawności przeprowadza się wyłącznie dla
pomiaru CL i niedostępne są funkcje pomiaru szkieł
optycznych. Podczas pomiaru szkieł optycznych należy
włączad przyrząd przy wyłączonym trybie CL.
 GO-MEISAN
to
uproszczony
system
obliczania
współczynnika załamania szkieł optycznych sprzedawany
przez Tokai Optical Co., Ltd.
Po naciśnięciu przycisku, zostanie on wyświetlony jako
naciśnięty dla wskazania, że właśnie ten przycisk został
wybrany. Naciśnij przycisk „Setup”, żeby powrócid do ekranu
konfiguracji, a przycisk „Wyjście”, żeby powrócid do ekranu
pomiaru.
Po naciśnięciu klawiszy FUNKCJA 1 i FUNKCJA 2 nastąpi
przełączenie ekranów ustawieo.
UV (przepuszczalnośd UV)
WŁĄCZONA
: Wyświetla wykres przepuszczalności
UV na ekranie pomiarowym
podczas
pomiaru szkieł.
WYŁĄCZONA : Wykres przepuszczalności UV nie jest
wyświetlany na ekranie
pomiarowym.
PD (funkcja pomiaru rozstawu źrenic)
WŁĄCZONA
: Aktywuje funkcję pomiaru PD.
WYŁĄCZONA : Wyłącza funkcję pomiaru PD.
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY
WŁĄCZONY
: Pojawia się sygnał dźwiękowy.
WYŁĄCZONY : Nie pojawia się sygnał dźwiękowy.
WARTOŚD L (ustawianie wyświetlania wartości „L”)
Służy do ustalenia, czy wyświetlid wartośd odległości od
niższej krawędzi oprawek do środka optycznego (wartośd
„L”) na ekranie pomiarowym.
WŁĄCZONA
: Wyświetlanie wartości „L”.
WYŁĄCZONA : Wartośd „L” nie jest wyświetlana.
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TOTAL PRISM (ustawianie wyświetlania wartości sumy
pryzmatu)
Służy do ustalenia, czy wyświetlid sumę mocy pryzmatycznej
dla obu oczu przy pomiarze pryzmatu.
WŁĄCZONA
: Wyświetlanie całkowitej mocy
pryzmatu.
WYŁĄCZONA : Całkowita moc pryzmatu nie jest
wyświetlana.
TRYB CL (wybór trybu pomiaru CL)
Przyrząd włączany jest w trybie CL lub CL Holder. Gdy
przyrząd startuje w trybie CL lub CL Holder, należy ustawid
uchwyt do pomiaru soczewek kontaktowych. Gdy nie
umieszczono uchwytu do pomiaru soczewek kontaktowych,
pojawi się komunikat o błędzie „BŁĄD UCHWYTU!”.
Holder
: Przyrząd jest włączany w
trybie CL Holder.
CL
: Przyrząd jest włączany w trybie CL.
WYŁĄCZONA : Przyrząd jest włączany w trybie normalnym.
GO-MEISAN (ustawienie funkcji pomiaru wskaźnika
załamania)
WŁĄCZONA
: Aktywacja funkcji GO-MEISAN.
WYŁĄCZONA : Dezaktywacja funkcji GO-MEISAN.

3.5.4 Ekran ustawieo automatycznych
Po naciśnięciu przycisku, zostanie on wyświetlony jako
naciśnięty dla wskazania, że właśnie ten przycisk został
wybrany. Naciśnij przycisk „Setup”, żeby powrócid do ekranu
konfiguracji, a przycisk „Wyjście”, żeby powrócid do ekranu
pomiaru.
AUTO HOLD (automatyczny odczyt wartości pomiarowej)
WŁĄCZONY
: Automatyczny odczyt wartości
pomiarowych.
WYŁĄCZONY : Wartości pomiarowe nie są odczytywane
automatycznie.
AUTO R/L (automatyczne przełączanie prawego i lewego szkła)
Służy do ustalenia, czy automatycznie przełączyd prawe i lewe szkło
do pomiaru.
WŁĄCZONY
: Automatyczne przełączanie szkła.
WYŁĄCZONY : Szkła nie są automatycznie przełączane.
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AUTO VIEW (automatyczne wyświetlanie wyników pomiaru)
Służy do ustalenia, czy po dokonaniu pomiaru na ekranie
pomiarowym RL automatycznie przejśd do ekranu wyświetlania
wyników pomiaru.
WŁĄCZONY
: Automatyczne przejście do ekranu wyświetlania
wyników pomiaru.
WYŁĄCZONY : Ekran wyników pomiaru nie pojawia się
automatycznie. Żeby wyświetlid ekran wyników pomiaru, należy
dotknąd przycisku „Odczyt”.
AUTO PROG (automatyczne przełączenie na tryb PROG)
Służy do ustalenia, czy automatycznie przełączyd na tryb PROG, gdy
przyrząd wykrywa rodzaj soczewek jako soczewki progresywne.
WŁĄCZONY
: Automatyczne przełączanie na tryb PROG.
WYŁĄCZONY : Wyświetlany jest tylko wynik wykrywania szkieł
progresywnych; przyrząd nie przełącza się automatycznie na tryb
PROG.
AUTO CL (automatyczne przełączenie na tryb CL)
Służy do ustalenia, czy automatycznie przełączyd na tryb pomiaru
soczewek kontaktowych po ustawieniu uchwytu do pomiaru
soczewek kontaktowych.
WŁĄCZONY : Automatyczne przełączanie na tryb CL.
WYŁĄCZONY: Nie następuje automatyczne przełączenie na tryb CL.
HOLDER
: Automatyczne przełączanie na tryb CL Holder.
AUTO TABLE LOCK (automatyczna blokada stolika pomiarowego)
Służy do ustalenia, czy automatycznie blokowad stolik pomiarowy
podczas odczytu danych pomiarowych w trybie normalnym.
WŁĄCZONY
: Automatyczna blokada stolika pomiarowego.
WYŁĄCZONY : Manualna blokada stolika pomiarowego po
naciśnięciu przycisku „TABLE LOCK”.

3.5.5 Ekran ustawieo drukarki
Po naciśnięciu przycisku, zostanie on wyświetlony jako
naciśnięty dla wskazania, że właśnie ten przycisk został
wybrany. Naciśnij przycisk „Setup”, żeby powrócid do ekranu
konfiguracji, a przycisk „Wyjście”, żeby powrócid do ekranu
pomiaru.
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PRINT (DRUKOWANIE)
WŁĄCZONY : Aktywacja funkcji druku.
WYŁACZONY : Dezaktywacja funkcji druku.
PRINT CONTENT (ZAWARTOŚD DRUKU)
Służy do ustalenia, czy wydrukowad znaki ustawione na
ekranie edycji ZAWARTOŚCI DRUKU w ostatniej linijce
wydruku.
WŁĄCZONY: Drukuje opis ustawiony na ekranie edycji
ZAWARTOŚCI DRUKU.
WYŁĄCZONY: Opis ustawiony na ekranie edycji ZAWARTOŚCI
DRUKU nie jest drukowany.
CONTENT (ZAWARTOŚD)
Wyświetla opis, który zostanie wydrukowany w ostatniej
linijce wydruku. Przyciśnij przycisk „Edytuj”, żeby wyświetlid
ekran edycji ZAWARTOŚCI (Rys. 2) i wprowadź do 72 znaków
(24 znaki x 3 linijki), które mają zostad wydrukowane.
Wprowadzony opis zostanie wyświetlony u góry ekranu. W
celu edycji ZAWARTOŚCI należy przestrzegad poniższych
procedur.
(Rodenstock AL 5000 jest wprowadzona po dostawie).
1) Na ekranie należy nacisnąd klawisz dowolnego znaku w
celu jego wprowadzenia. Naciśnij przycisk „Tab” (1) u dołu,
żeby przełączyd się na duże litery, małe litery, liczby lub
symbole.
2) Za pomocą klawiszy strzałek góra/dół/prawa/lewa należy
przesunąd kursor. Dotknij klawiatury numerycznej, żeby
wprowadzid znak w pozycji kursora.
3) Dotknij przycisku „Kasuj”, żeby wymazad całą linijkę.
Dotknij przycisku „BS (backspace)”, żeby wykasowad znak
przed kursorem.
4) Dotknij przycisku „Setup” (2), żeby powrócid do ekranu
ustawieo druku. Wprowadzony opis zostanie wyświetlony w
polu ZAWARTOŚCI. Dotknij przycisku „Wyjścia” (3), żeby
powrócid do ekranu pomiaru.
PRINT LAYOUT (UKŁAD WYDRUKU – ustala układ wydruku)
Można ustawid układ wydruku.
Druk w pionie: Wydruk S, C i A w jednej pionowej linii.
Druk w poziomie: Wydruk S, C i A w jednej poziomej linii.
W tym trybie istnieje możliwośd wydruku danych na
papierze w mniejszym formacie.
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3.5.6 Ekran ustawieo wyświetlacza
Po naciśnięciu przycisku, zostanie on wyświetlony jako
naciśnięty dla wskazania, że właśnie ten przycisk został
wybrany. Naciśnij przycisk „Setup”, żeby powrócid do ekranu
konfiguracji, a przycisk „Wyjście”, żeby powrócid do ekranu
pomiaru.
COLOR Arrangement (układ kolorów – ustawianie kolorów
na ekranie)
Ustawianie kolorów na ekranie.
Cytrynowy : Ekran w kolorze żółtym
Wodny
: Ekran w kolorze jasnoniebieskim
Różany
: Ekran w kolorze różowym
Świeży
: Ekran w jasnym świeżym kolorze
Leśny
: Ekran w kolorze zielonym
Dostosuj
: Ustawianie ekranu dostosowania kolorów
(Rys. 2)
COLOR Customize (dostosowanie kolorów – edycja kolorów)
Można dowolnie zmienid kolor ekranu. Naciśnij przycisk
„Edytuj” (1), żeby przejśd do ekranu ustawiania kolorów
(Rys. 2). Wybierz częśd, w której chcesz dokonad zmiany
kolorów, korzystając z przycisku wyboru położenia (2) i
wybierz kolor z palety (3).
Istnieją trzy rodzaje palet: jasne, miękkie i ciemne. Ustaw
opcjonalne kolory dla tła klawisza RL na ekranie pomiaru RL
lub tła w trybie S. W przypadku zmiany ustawieo kolorów
ulegnie zmianie również kolor (4) ekranu ustawieo
wyświetlacza (Rys. 1).
KEY Arrangement (Układ klawiszy)
Można zmienid układ klawiszy operacyjnych w menu 1 i 2 w
górnej części ekranu pomiarowego. Dotknij przycisku
„Edytuj” (5), żeby przejśd do ekranu ustawieo przycisków
(Rys. 3).
Układ przycisków ekranu pomiarowego wyświetla się w
dwóch linijkach w górnej części ekranu ustawieo (przycisk
wyboru położenia).
Określ, który przycisk zostanie dostosowany, korzystając z
przycisku wyboru położenia (6), a następnie wybierz funkcję
z listy funkcji (7) pokazanej w dolnej połowie ekranu
ustawieo. Żeby wykasowad wybrany status, dotknij przycisk
„Enter” (8). Wybierz przycisk „Domyślne” (9), aby
zresetowad układ do warunków ustawionych fabrycznie.
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3.5.7 Ekran ustawieo gniazda
Po naciśnięciu przycisku, zostanie on wyświetlony jako
naciśnięty dla wskazania, że właśnie ten przycisk został
wybrany. Naciśnij przycisk „Setup”, żeby powrócid do ekranu
konfiguracji, a przycisk „Wyjście”, żeby powrócid do ekranu
pomiaru.
Link (TOMEY Link/Data Transfer)
Wysyłanie/odbiór danych z użyciem TOMEY Link lub Data
Transfer.
Bieżące ustawienia wyświetlane są w białej ramce. Dotknij
przycisk „MODYFIKUJ” (1), żeby zmienid ustawienia
komunikacji. (Patrz: 3.5.8. Ekran ustawieo LINK)
COM
Pozwala na przesyłanie danych do urządzeo zewnętrznych
poprzez RS232C. Wybierz tę opcję, korzystając z
oprogramowania do komunikacji innego niż TOMEY Link i
DATA Transfer. Skonsultuj się z firmą Rodenstock w zakresie
szczegółowych informacji.
Bieżące ustawienia wyświetlane są w białej ramce. Dotknij
przycisk „MODYFIKUJ” (1) w celu zmiany ustawieo
komunikacji. (Patrz: 3.5.9. Ekran ustawieo COM).
3.5.8 Ekran ustawieo LINK

Po naciśnięciu przycisku, zostanie on wyświetlony jako
naciśnięty dla wskazania, że właśnie ten przycisk został
wybrany. Naciśnij przycisk „Setup” (1), żeby wprowadzid
zmiany i powrócid do ekranu gniazda. Dotknij przycisku
„Wyjście” (2), żeby powrócid do ekranu pomiaru.
Wartości oznaczone gwiazdką (*) to ustawienia domyślne.
Połączenie
Pozwala ustalid, czy podłączyd przyrząd do programu Data Transfer.
Umożliwione : Połączony
Zablokowane : Niepołączony*
Automatyczne zapytanie
Ustalanie, czy automatycznie odzyskad dane pacjenta.
Umożliwione: Automatyczne odzyskiwanie danych pacjenta.
Zablokowane: Dane pacjenta nie są odzyskiwane automatycznie.
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Niezbędny numer identyfikacyjny
Ustawienie wprowadzania numeru identyfikacyjnego.
Niezbędne
: Numer identyfikacyjny musi zostad wprowadzony.
(jeśli jest obowiązkowy)
Podstawowe : Numer identyfikacyjny może zostad wprowadzony.
(jeśli jest opcjonalny)
Rzadkie
: Numer identyfikacyjny nie jest wprowadzany.*
Kolejnośd działao
Pozwala ustalid kolejnośd działao (czy numer identyfikacyjny
wprowadzid przed dokonaniem pomiaru czy po pomiarze).
Wprowadzanie numeru identyfikacyjnego : Wprowadzenie
numeru identyfikacyjnego ma
pierwszeostwo (po wprowadzeniu ekranu
identyfikacyjnego pojawi się ekran pomiaru).
Pomiar
:
Pomiar ma pierwszeostwo (po dokonaniu
pomiaru wprowadza się numer
identyfikacyjny, a
następnie przesład dane).
Nr urządzenia
Ustaw numer urządzenia.
Jeżeli w jednej sieci LAN występuje więcej niż jedno urządzenie AL
5000, w celu identyfikacji urządzenia należy ustawid numer
urządzenia (1 – 99). (Domyślne: 0)
Czas oczekiwania (min.)
Ustaw dozwolony czas oczekiwania na odpowiedź serwera podczas
odzyskiwania danych pacjenta. W przypadku braku odpowiedzi
serwera w ustalonym czasie wystąpi błąd, a ekran powróci do
pierwotnego ustawienia. (Ustawienie: 1-10 minut przy wzroście o 1
minutę). (Domyślne: 1)

3.5.9 Ekran ustawieo COM
Po naciśnięciu przycisku, zostanie on wyświetlony jako naciśnięty
dla wskazania, że właśnie ten przycisk został wybrany. Naciśnij
przycisk „Setup”, żeby wprowadzid zmiany i powrócid do ekranu
gniazda. Dotknij przycisku „Wyjście” (2), żeby powrócid do ekranu
pomiaru.
Wartości oznaczone gwiazdką (*) to ustawienia domyślne.
WSKAŹNIK BOD
Ustawianie wskaźnika bod
2400, 4800, 9600, 19200, 38400 bps*
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DŁUGOŚD DANYCH *bit+
Ustawianie długości danych
7 bit, 8 bit*
BIT STOPU [bit]
Ustawianie bit stopu
1 bit * 2 bit
PARZYSTOŚD
Ustawianie parzystości
BRAK*, Parzyste, Nieparzyste
KONTROLA PRZEPŁYWU
Ustawianie kontroli przepływu
NON, XON XOFF, RTS CTS*

3-49

3.6

Wydruki

3.6.1 Drukowanie

Uwagi
 Sprawdź, czy we wbudowanej drukarce znajduje się rolka
papieru. (Patrz: 5.6.3. Papier w drukarce).
 W przypadku wyłączonej funkcji druku („PRINT”) na
ekranie konfiguracji żadne dane nie zostaną
wydrukowane. Żeby aktywowad funkcję wydruku, należy
włączyd funkcję druku na „ON”. (Patrz: 3.5. Ustawianie
warunków pomiarowych).
 Drukarka urządzenia korzysta z papieru
termowrażliwego, co oznacza że wyniki pomiarowe
wydrukowane na tym papierze mogą z czasem blednąd.
W przypadku przechowywania danych przez dłuższy czas
wykonaj kopię.
1) Po przeprowadzeniu pomiaru szkła pojawi się ekran
wyświetlania wyników pomiaru (Rys. 1).
2) Żeby wydrukowad dane, naciśnij przycisk „Drukuj”. W
przypadku naciśnięcia przycisku „Drukuj” bez pomiaru
danych (brak danych zapisanych w pamięci wewnętrznej), z
drukarki wyjdzie czysty papier.
3) Nawet jeśli dane pomiarowe są drukowane tylko raz,
naciśnięcie przycisku „Drukuj” będzie powodowad ponowny
wydruk tych samych danych do momentu dotknięcia
przycisku „Wyjście”.
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3.6.2 Szczegóły wydruku
Wskazówki odnośnie ustawiania opisów na wydruku można
znaleźd w punkcie 3.5. Ustawianie warunków pomiarowych.
(1) R/L
(2) SPH (dioptria sferyczna)
(3) CYL (dioptria cylindryczna)
(4) AXS (kąt międzyosiowy reprezentujący kierunek
astygmatyzmu)
(5) ADD (addycja)
(6) L (odległośd od dolnej krawędzi oprawek okularowych do
środka optycznego)
(7) UV (przepuszczalnośd UV)
(8) ZAWARTOŚD
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3.7 Zarządzanie danymi z zastosowaniem TOMEY Link i Data Transfer
Uwagi
 Do wysyłania i odbioru danych za pośrednictwem TOMEY
Link i Data Transfer należy wykorzystywad port USB. Przed
zastosowaniem TOMEY Link oraz/lub Data Transfer należy
przygotowad kabel USB.
 System Data Transfer dostarczony wraz z przyrządem nie
obsługuje funkcji bazy danych. Do zarządzania danymi kup
opcjonalne oprogramowanie „TOMEY Link”.
 Instalując TOMEY Link oraz/lub Data Transfer na swoim
komputerze osobistym, należy postępowad zgodnie ze
wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi dołączonej do
każdej aplikacji.
 Gdy
warunek
pomiaru
„Koniecznośd
numeru
identyfikacyjnego” ustawiono na „niezbędny”, żadne dane
nie zostaną przesłane ani odebrane do czasu wprowadzenia
numeru identyfikacyjnego. (Patrz: 3.5. Ustawianie
warunków pomiarowych.)
 Danymi można zarządzad za pośrednictwem TOMEY Link i
Data Transfer na ekranie pomiarowym RL. Funkcja pomiaru
danych nie jest dostępna na ekranie do pomiaru szkieł
pojedynczych.
 Sprawdź, czy na ekranie ustawieo GNIAZDA wybrano opcję
„Link”. (3.5. Ustawianie warunków pomiarowych.)
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3.7.1 Wprowadzanie identyfikatora pacjenta oraz odbiór danych pacjenta
Uwagi
 Data Transfer nie przewiduje funkcji bazy danych i
zapytania o dane pacjenta. Zatem, można wprowadzid
jedynie numer identyfikacyjny. (Wyświetlid można tylko
numer identyfikacyjny).
 Gdy
warunek
pomiaru
„Koniecznośd
numeru
identyfikacyjnego” ustawiono na „Rzadki (nr)”, nie pojawi
się ekran wprowadzania numeru identyfikacyjnego.
Kiedy
pierwszeostwo
ma
wprowadzanie
numeru
identyfikacyjnego dla ustawienia warunków pomiaru, przed
pomiarem pojawi się ekran wprowadzania numeru
identyfikacyjnego. Kiedy pierwszeostwo ma pomiar, należy
nacisnąd przycisk „Link” (1) na ekranie wyświetlania wyników
pomiaru, żeby wyświetlid ekran wprowadzania numeru
identyfikacyjnego po zakooczeniu pomiaru.
1) Dotknij pola wyświetlania numeru identyfikacyjnego (2), żeby
wyświetlid klawiaturę numeryczną do wprowadzenia numeru
identyfikacyjnego (Rys. 2).
2) Wprowadź numer identyfikacyjny i dotknij przycisku „OK” (3).
(Do 64 znaków)
3) Gdy warunki pomiarowe ustawiono na automatyczne zapytanie
o dane pacjenta, dane zostaną automatycznie odzyskane z serwera
i wyświetlone zostaną nazwisko (4) i płed (8) pacjenta. Gdy funkcja
automatycznego odzyskiwania danych pacjenta nie jest aktywna,
żeby przeszukad dane na serwerze, należy nacisnąd przycisk
„Zapytanie’
(Query)
(5)
po
wprowadzeniu
numeru
identyfikacyjnego. Dane pacjenta zostaną odzyskane, a na ekranie
wyświetli się nazwisko (4) i płed (8) pacjenta.
4) Jeżeli dane pacjenta (nazwisko) i jego płed (8) są zgodne z
wprowadzonym numerem identyfikacyjnym, należy nacisnąd
przycisk „OK” (6). Żeby poprawid wprowadzony numer
identyfikacyjny, należy dotknąd przycisku „Kasuj”. Ponownie pojawi
się ekran pokazany na Rys. 2 z pustym miejscem na numer
identyfikacyjny i nazwisko. Wprowadź ponownie numer
identyfikacyjny.
5) Jeżeli warunek pomiaru „Koniecznośd numeru identyfikacyjnego”
ustawiono na „Podstawowy” i nie wprowadzono numeru
identyfikacyjnego, na ekranie pokazanym na Rys. 2 z pustym polem
numeru identyfikacyjnego naciśnij przycisk „OK”. W polu numeru
identyfikacyjnego pojawi się komunikat „Brak numeru
identyfikacyjnego” i pole zmieni się w szary kolor. Żeby potwierdzid
„Brak numeru identyfikacyjnego”, należy ponownie nacisnąd
przycisk „OK”.
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3.7.2 Wysyłanie wyników pomiaru





Uwagi
W przypadku, gdy nie uda się wysład poprawnie danych,
pojawi się komunikat o błędzie. Sprawdź kable oraz/lub
ustawienia.
Ponieważ trybu pomiaru nie można zmienid na tryb do
pomiaru szkieł pojedynczych (tryb S) podczas połączenia
Link, klawisz S/RL nie jest dostępny.
Gdy
warunek
pomiaru
„Koniecznośd
numeru
identyfikacyjnego” ustawiono na „Rzadki”, dotknij
przycisku „Link” na ekranie wyświetlania wyników
pomiaru, żeby wyświetlid ekran wysyłania, a następnie
przesład dane na komputer osobisty. Podczas przesyłania
danych wyświetli się komunikat „Wysyłanie ....”
*Gdy
pierwszeostwo
identyfikacyjnego]

ma

wprowadzanie

numeru

1) Naciśnij przycisk „Link” (1) na ekranie wyświetlania
wyników pomiaru (ekran odczytu) po przeprowadzeniu
pomiaru. Pojawi się ekran wysyłania (Rys. 2).
2) Sprawdź numer identyfikacyjny, nazwisko i płed oraz
naciśnij przycisk „Wyślij” (2). Pojawi się komunikat
„Wysyłanie ....”, a dane zostaną przesłane do komputera
osobistego. Jeżeli dane zostały przesłane poprawnie,
wyświetli się ekran wyników pomiaru (ekran odczytu).
3) Żeby wykasowad dane i powrócid do ekranu
wprowadzania numeru identyfikacyjnego, naciśnij przycisk
„Kasuj” (3).
*Gdy pierwszeostwo ma pomiar]
1) Naciśnij przycisk „OK” (1), żeby wyświetlid ekran wysyłania
(Rys. 2).
2) Sprawdź numer identyfikacyjny, nazwisko i płed oraz
naciśnij przycisk „Wyślij” (2). Pojawi się komunikat
„Wysyłanie ....”, a dane zostaną przesłane do komputera
osobistego. Jeżeli dane zostały przesłane poprawnie,
wyświetli się ekran wyników pomiaru (ekran odczytu).
3) Żeby wykasowad dane i powrócid do ekranu
wprowadzania numeru identyfikacyjnego, naciśnij przycisk
„Kasuj” (3).
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4. DANE TECHNICZNE
4.1 Pryzmat
4.1.1 Pryzmat i refrakcja
1) Dwie nierównoległe załamujące się powierzchnie generują
moc pryzmatyczną. Padające światło jest załamywane w
stronę
podstawy.

2) Soczewki można traktowad jako zestaw pryzmatów.
Soczewka wypukła to pryzmaty z podstawą w środku, tak że
promienie świetlne ulegają załamaniu w stronę środka i tam
są koncentrowane.

3) Punkt, w którym pryzmat nie powoduje załamania światła
nosi nazwę środka optycznego, a stopieo pryzmatu w tym
punkcie wynosi 0Δ. Stopieo pryzmatu wzrasta w miarę
oddalania się od środka optycznego.
4) Ze względu na to, że soczewki wklęsłe to grupa
pryzmatów z podstawą zewnętrzną, promienie świetlne
załamują się i promieniują na zewnątrz.

5) Również w przypadku soczewek wklęsłych punkt, w
którym pryzmat nie powoduje załamania światła nosi nazwę
środka optycznego, a w punkcie tym stopieo pryzmatu
wynosi 0Δ. Stopieo pryzmatu wzrasta w miarę oddalania się
od środka optycznego.
4-1

4.1.2

Przykład wyświetlenia pryzmatu z zastosowaniem automatycznego
dioptromierza

Śr. optyczny/Światło pomiarowe

Śr. optyczny/Światło pomiarowe

Gdy światło pomiarowe znajduje się
w środku optycznym, kursor celu
pojawi się w środku, a stopieo
pryzmatu przyjmie wartośd 0Δ.

Śr. optyczny/Światło pomiarowe

Ponieważ światło pomiarowe oddala się od środka
optycznego, również kursor celu oddala się od środka
przy jednoczesnym wzroście stopnia pryzmatu.

4.2 Jak poprawid dokładnośd oznaczenia
Dezaktywuj funkcję AUTO HOLD i przeprowadź pomiar
manualnie. PRYZMAT ustaw na „DCX/DCY” i zaznacz punkty.
Mniej więcej wyrównaj środek i kąt, odnosząc się do
„DCX/DCY” (odległośd od środka optycznego) i kąta
międzyosiowego.
Jeśli szkła wstawiono do oprawek, mocno dociśnij oprawkę
do stolika pomiarowego dioptromierza i wyrównaj mniej
więcej środek optyczny.
Za pomocą prowadnicy delikatnie wyreguluj położenie
soczewki.
Nieco unieś prowadnicę, aby zapobiec uszkodzeniu szkła
podczas regulowania.
Wyreguluj środek optyczny oraz kąt międzyosiowy, a
następnie zaznacz punkty.
Większą precyzję oznaczenia można zyskad, gdy wartośd
„DCX/DCY” będzie bliższa 0,0.
Trudniej poprawid precyzję oznaczenia przy niższej wartości
dioptrii sferycznej (wartośd „S”), np. 0,25 D, 0,50 D itd.
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4.3 Jak z większą dokładnością przeprowadzad pomiar PD
Dezaktywuj funkcję AUTO HOLD i przeprowadź pomiar
manualnie. PRYZMAT ustaw na „DCX/DCY” i przeprowadź
pomiar PD.
Mocno dociśnij oprawkę do stolika pomiarowego, a uchwyt
na obiektyw do nosków i wyrównaj mniej więcej środek
optyczny.
Za pomocą prowadnicy delikatnie wyreguluj położenie
soczewki. Nieco unieś prowadnicę, aby zapobiec
uszkodzeniu szkła podczas regulowania. Po wyrównaniu
środka optycznego naciśnij przycisk „HOLD”. Większą
precyzję pomiaru PD można uzyskad, gdy wartośd
„DCX/DCY” będzie bliższa 0,0.
Trudniej poprawid precyzję pomiaru PD przy niższej wartości
dioptrii sferycznej (wartośd „S”), np. 0,25 D, 0,50 D itd.
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4.4 Standard wykonania




Przyrząd testowano zgodnie z niżej wymienionymi
standardami obowiązującymi dla urządzeo medycznych.
Dokumentacja potwierdza zgodnośd z poniższymi
standardami:
IEC60601-1: 1988 + A1: 1991 + A2: 1995
IEC60601-1-2: 2001 + A1: 2004
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5. PRZEGLĄDY I KONSERWACJA
5.1 Gwarancja
Roczna ograniczona gwarancja
Sprzedawca gwarantuje, że niniejszy produkt będzie wolny
od wad materiałowych i wad wykonania przez okres jednego
(1) roku lub inny okres zgodny z miejscowymi przepisami
prawa od dnia wystawienia przez Sprzedawcę faktury dla
pierwotnego nabywcy.
Gwarancja nie obejmuje lamp, papieru oraz innych
materiałów eksploatacyjnych.
Niniejsza gwarancja NIE ma również zastosowania w
przypadku, gdy przyrząd nie został zainstalowany, nie był
obsługiwany czy konserwowany zgodnie z INSTRUKCJĄ

OBSŁUGI firmy Rodenstock (dalej zwanej Rodenstock). Ani
sprzedawca, ani Rodenstock nie ponoszą odpowiedzialności
za szkody spowodowane niewypełnianiem przez nabywcę
zaleceo zawartych w instrukcji obsługi w zakresie właściwej
instalacji, użytkowania i konserwacji produktu.
Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie nowych produktów i
NIE obejmuje szkód wynikających z lub spowodowanych
wypadkami
czy
zaniedbaniami,
nadużywaniem,
niewłaściwym użytkowaniem, niewłaściwą obsługą czy
modyfikacją produktu przez inne osoby niż upoważnieni do
tego pracownicy firmy Rodenstock ani też nie dotyczy
produktu, którego numer seryjny został usunięty, zmieniony
lub wymazany.
NINIEJSZA GWARANCJA WYRAŹNIE ZASTĘPUJE WSZELKIE
INNE GWARANCJE,
WYRAŹNE CZY DOROZUMIANE (W TYM SZCZEGÓLNIE, BEZ
OGRANICZANIA OGÓLNOŚCI POWYŻSZEGO, WSZELKIE
GWARANCJE ZWYCZAJNEJ PRZYDATNOŚCI I GWARANCJE
PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU) ORAZ WSZELKIE
INNE ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚD SPRZEDAWCY
CZY FIRMY RODENSTOCK. ANI SPRZEDAWCA, ANI FIRMA
TOMEY
NIE
PONOSZĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZA
PRZYPADKOWE, WTÓRNE CZY SZCZEGÓLNE USZKODZENIA
BEZ WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI CZY PRZEPROWADZONE
NAPRAWY, WYMIANĘ CZY ZWROT KOSZTÓW ZAKUPU
USZKODZONYCH DÓBR.
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5.2 Konserwacja
Uwagi
 Sprawdź, czy w świadectwie gwarancji ujęto wszystkie
niezbędne szczegóły. Gwarancję należy przechowywad w
bezpiecznym miejscu. W przypadku, gdy treśd świadectwa
gwarancji będzie niepełna, nie można liczyd na darmowe
naprawy gwarancyjne.
Szczegóły dotyczące gwarancji można znaleźd w załączonym
świadectwie gwarancji.

5.3 Okres użytkowania
Przyrząd zaprojektowano tak, aby działał przez 8 lat w
przypadku użytkowania we właściwym środowisku oraz
stosowania przeglądów i serwisowania.

5.4 Przegląd
Przyrząd nie zostanie poprawnie uruchomiony, jeżeli szkło
ochronne zostało uszkodzone lub zanieczyszczone. Sprawdź,
czy szkło ochronne nie jest uszkodzone lub zanieczyszczone.
(Patrz: 5.5.2. Czyszczenie szkła ochronnego)
Sprawdź, czy wykres UV na ekranie pomiaru wskazuje 100%
w przypadku, gdy przyrząd zostanie uruchomiony bez
umieszczonego na uchwycie szkła. Jeżeli wykres nie wskazuje
100%, proszę zapoznad się z punktem 2.5.1. Menu
przycisków obsługowych 1 i wyskalowad wykres.
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5.5 Rutynowa konserwacja
OSTRZEŻENIE!
 Przy wyjmowaniu kabla z gniazdka należy trzymad wtyczkę,
co pozwala zapobiec nadmiernemu naciskowi na kabel.
Ciągnięcie za kabel może spowodowad uszkodzenie
wewnątrz kabla prowadzące do porażenia lub pożaru.
Uwagi
 Wyłącz zasilanie i wyjmij wtyczkę z gniazdka zanim
rozpoczniesz czynności konserwacyjne.
 Do czyszczenia przyrządu nie należy wykorzystywad
organicznych rozpuszczalników, jak rozcieoczalnik, benzen
czy aceton. Rozpuszczalniki te mogą powodowad korozję
powierzchni przyrządu.
 Gdy przyrząd nie będzie używany przez pewien czas,
główny unit należy osłonid pokrywą przeciwkurzową.
 Nie należy dotykad optycznych elementów okna
pomiarowego itd. oraz należy chronid te elementy przed
zakurzeniem. Odciski palców oraz kurz mogą wpływad na
odczyty pomiarowe.

5.5.1 Konserwacja głównego unitu


Przetrzyj obudowę głównego unitu, wyświetlacz LCD oraz
panel operacyjny suchą szmatką. Gdy elementy te będą
mocno zabrudzone, powierzchnię należy przetrzed szmatką
zwilżoną rozcieoczonym neutralnym środkiem czyszczącym.
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5.5.2 Czyszczenie szkła ochronnego
Uwagi
 Należy uważad, by nie uszkodzid szkła ochronnego. W
przeciwnym razie znacząco może obniżyd się wiarygodnośd
danych pomiarowych.
 Szkło ochronne pod uchwytem należy czyścid okresowo z
użyciem miękkiej szmatki.
Zdejmij uchwyt na obiektyw i zdmuchnij kurz osadzony na
szkle ochronnym za pomocą dmuchawy. Jeśli na szkle nadal
znajduje się kurz lub brud, należy lekko wytrzed szkło
specjalnym papierem służącym do czyszczenia soczewek itd.
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5.5.3 Czyszczenie soczewek kolimatorowych





Uwagi
Nie
wolno
bezpośrednio
dotykad
soczewek
kolimatorowych,
gdyż
może
to
spowodowad
zanieczyszczenie lub uszkodzenie szkła oraz znaczące
obniżenie wiarygodności danych pomiarowych.
Okresowo należy kontrolowad soczewek kolimatorowych.
W razie zabrudzenia należy je wyczyścid za pomocą
miękkiej szmatki lub podobnego materiału.
1) Przytrzymaj dłonią boki pokrywy znacznika (1) i pociągnij
pokrywę w dół, żeby ją zdjąd.
2) Lekko podnieś prowadnicę (2) w celu jej odblokowania i
obniżenia.
3) Za pomocą dmuchawy zdmuchnij kurz z soczewek
kolimatorowych (2). Jeśli na szkle nadal znajduje się kurz lub
brud, należy lekko wytrzed szkło specjalnym papierem
służącym do czyszczenia soczewek itd.
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5.6 Wymiana materiałów eksploatacyjnych
5.6.1 Bezpieczniki
UWAGA!
 Podczas wymiany bezpieczników należy wyjąd kabel z
gniazdka. W przeciwnym razie istnieje zagrożenie
porażeniem prądem mogące prowadzid do śmierci lub
poważnych obrażeo.
Uwagi
 Należy korzystad z bezpieczników przeznaczonych
specjalnie do tego przyrządu.
 Jeśli po wymianie bezpiecznika przyrząd nie będzie działad
poprawnie, problem może mied inną przyczynę. Wówczas
należy niezwłocznie wyłączyd przyrząd i skontaktowad się z
lokalnym dystrybutorem.
1) Wyłącz zasilanie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
2) Odłącz przewód zasilania od gniazda przyrządu.
3) Przyłóż koocówkę śrubokręta płaskiego do szczeliny
znajdującej się w górnej części oprawy bezpiecznika pod
gniazdem zasilającym, aby odblokowad i wyciągnąd oprawę
bezpiecznika.
4) Wyjmij zepsuty bezpiecznik ze skrzynki i wymieo go na
nowy.
5) Postępując w odwrotnej kolejności, wyjmij oprawę.
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3.6.2 Kaseta atramentowa
Gdy kropki zaczną blednąd, należy wymienid kasetę.
Kasety atramentowe do wymiany można nabyd u
przedstawiciela Rodenstock lub miejscowego dystrybutora.
Uwagi
 Należy używad oryginalnych kaset atramentowych
produkowanych przez Rodenstock.
 Nie wolno dotykad koocówki znacznika w kasecie, gdyż
można go zniekształcid, w wyniku czego kaseta może byd
niezdatna do użytku.
 Nie wolno zbyt mocno zaciskad śruby mocującej kasetę,
gdyż wówczas kaseta może ulec zniszczeniu.
 Należy uważad, by nie upuścid sprężyny lub śruby podczas
wymiany kasety atramentowej. Zaleca się podjęcie
stosownych środków zapobiegawczych, aby w razie
potrzeby łatwo można było odnaleźd upuszczoną sprężynę
lub śrubę.
 Należy korzystad wyłącznie ze śrub zabezpieczających i śrub
dostarczanych z przyrządem. W razie zagubienia śruby
oraz/lub sprężyny podczas wymiany kasety atramentowej,
należy się skontaktowad z firmą Rodenstock lub jej
lokalnym dystrybutorem.
1) Unieś prowadnicę szkieł.
2) Obniż znacznik punktowy bez przekręcania dźwigni
znacznika.
3) Trzymając kasetę atramentową jedną dłonią, należy
odkręcid śrubę za pomocą śrubokręta Philipsa.
4) Wyjmij kasetę atramentową i sprężynę ze znacznika
punktowego.
5) Dokręd śrubę do nowej kasety, przykręd do znacznika i
zabezpiecz śrubą.
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5.6.3 Papier w drukarce
Kiedy po obu stronach papieru pojawią się czerwone linie,
należy wymienid papier w drukarce.

UWAGA!
 Nie wolno dotykad ostrza drukarki, gdyż grozi to skaleczeniem.
Uwagi
 Należy zawsze używad papieru właściwego dla danej drukarki.
Korzystanie z innego rodzaju papieru może spowodowad
awarię drukarki.
 Nie wolno rozpoczynad drukowania, gdy w drukarce nie ma
papieru. Może to spowodowad uszkodzenie głowicy drukarki.
 Nie należy zbyt mocno ciągnąd papieru. Próba ciągnięcia
papieru może spowodowad awarię drukarki.
1) Naciśnij przycisk (1), żeby otworzyd obudowę drukarki.
2) Wyjmij starą rolkę papieru.
3) Włóż nową rolkę papieru. Jeżeli rolka zostanie włożona w
niewłaściwą stronę, nic nie zostanie wydrukowane.
4) Zamknij obudowę drukarki, przy czym koniec papieru
powinien wystawad. Mocno dociśnij obudowę aż usłyszysz
kliknięcie.
5) Odetnij niepotrzebny papier.
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5.6.4. Uchwyt na obiektyw


Uwagi
Nie wolno korzystad z uszkodzonego uchwytu na obiektyw,
gdyż może to spowodowad uszkodzenie mierzonych
soczewek.
Koocówka uchwytu służącego do pomiaru szkieł optycznych
może ulec uszkodzeniu w wyniku ocierania się o soczewki,
zatem zaleca się przechowywad zapasowy uchwyt do
pomiaru szkieł optycznych.

5.7 Przechowywanie


OSTRZEŻENIE!
Zainstalowad przyrząd w miejscu, w którym nie występuje
woda ani środki chemiczne. W przypadku styczności wody
lub środków chemicznych z urządzeniem grozi to
porażeniem lub awarią przyrządu.

UWAGA!
 Nie
należy
instalowad
urządzenia
w
miejscu
przechowywania środków chemicznych lub występowania
gazów. Rozlane środki chemiczne lub opary mogą dostad
się do przyrządu, powodując pożar.
 W przypadku gdy urządzenie nie będzie używane przez
miesiąc lub dłużej, kabel zasilania należy wyjąd z gniazdka.
 Zainstalowad przyrząd w miejscu niewystawionym na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokiej
temperatury i wilgotności lub pełnych kurzu, soli oraz/lub
siarki.
 Zainstalowad przyrząd w miejscu stabilnym, które nie
podlega wibracjom lub wstrząsom mechanicznym. W
przeciwnym razie pomiaru nie da się przeprowadzid
właściwie. Ponadto, przyrząd może się przewrócid lub
spaśd, powodując pożar lub śmiertelny wypadek.
Uwagi
 Gdy przyrząd nie będzie używany przez pewien czas,
główny unit należy osłonid pokrywą przeciwkurzową. W

przypadku zanieczyszczenia optycznych elementów
dokładnośd pomiarów może ulec pogorszeniu.
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5.8 Usuwanie odpadów




Uwagi
Pudełko i materiały, w jakie przyrząd był zapakowany,
należy zachowad dla celów późniejszego przemieszczania i
transportu przyrządu.
Pudło i materiały opakunkowe należy przechowywad
razem.
Wyrzucając główny unit oraz/lub materiały opakunkowe,
należy je posegregowad według rodzaju materiału, stosując
się do lokalnych przepisów.
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6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Jeżeli stwierdzi się problem w funkcjonowaniu sprzętu,
należy sprawdzid poniższe wskazówki. Gdy zastosowanie się
do nich nie rozwiąże problemu, należy skonsultowad się z
lokalnym dystrybutorem w celu przeglądu oraz/lub naprawy.




NIEBEZPIECZEOSTWO!
Nie wolno zdejmowad obudowy głównego unitu
urządzenia, gdyż wewnątrz niektóre elementy znajdują się
pod wysokim napięciem.
Uwagi
Nie wolno próbowad podejmowad jakichkolwiek innych
kroków niż opisane poniżej.

6.1 Obsługa ogólna
 Na ekranie nie pojawia się nic po włączeniu zasilania.
? Przyczyna 1: Błąd podłączenia kabla zasilania.
Rozwiązanie  Mocno włożyd kabel zasilania do gniazda.
? Przyczyna 2: Uszkodzony bezpiecznik.
Rozwiązanie  Wymienid na nowy bezpiecznik (250VA; 2,0A).
Patrz: 4.2.1. Bezpieczniki.
? Przyczyna 3: Niewłaściwie wyregulowany kontrast ekranu LCD.
Rozwiązanie  Wyreguluj kontrast ekranu za pomocą pokrętła do
regulacji kontrastu. Patrz: 3.2.4. Regulacja kontrastu
wyświetlacza.
 Przyrząd zatrzymuje się i na ekranie wyświetla się komunikat o
początkowym błędzie.
? Przyczyna 1: Na uchwycie obiektywu w chwili włączania
przyrządu znajdowało się lub inny przedmiot.
Rozwiązanie  Usuo szkło lub inny przedmiot z uchwytu i naciśnij
przycisk ponownego pomiaru na ekranie.

? Przyczyna 2: Uchwyt na obiektyw jest przechylony.
Rozwiązanie  Ustaw właściwie uchwyt na obiektyw i naciśnij
przycisk ponownego pomiaru na ekranie.
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? Przyczyna 3: Szkło ochronne pod uchwytem obiektywu jest
zabrudzone.
Rozwiązanie  Wyjmij uchwyt na obiektyw, wyczyścid szkło
ochronne, ponownie ustaw uchwyt na obiektyw i naciśnij przycisk
ponownego pomiaru na ekranie. (Patrz: 5.5.2. Czyszczenie szkła
ochronnego)
? Przyczyna 4: Na wewnętrznych elementach optycznych skropliła
się para.
Rozwiązanie  Kiedy przyrząd jest transportowany z chłodnego
miejsca w miejsce ciepłe, może następowad skroplenie i pojawiad
się komunikat o błędzie początkowym. W takiej sytuacji należy
wyłączyd urządzenie i odczekad do czasu, gdy zagrzeje się ono, a
skroplona ciecz wyschnie. W przypadku transportu z miejsca
zimnego do ciepłego, przyrząd należy umieścid w stosunkowo
ciepłym miejscu.
? Przyczyna 5: Przyrząd włączono przy uchwycie do pomiaru szkieł
kontaktowych ustawionym w trybie pomiaru szkieł optycznych.
Rozwiązanie  Uchwyt należy wymienid na służący do pomiaru
szkieł optycznych i na ekranie naciśnąd przycisk ponownego
pomiaru. Jeśli konieczne jest włączenie przyrządu z ustawionym
uchwytem do pomiaru szkieł kontaktowych, zmieo ustawienia
pomiaru tak, aby można było wystartowad urządzenie w trybie
pomiaru szkieł kontaktowych. (Patrz: 3.5. Ustawianie warunków
pomiarowych)
Wskazówka 1: AL 5000 zaprojektowano tak, aby można było
kontrolowad dokładnośd wyników pomiarowych i zapewnid
poprawnośd wyników (automatyczne sprawdzanie, czy wartośd
0.0D (przy braku przedmiotu na uchwycie obiektywu) jest zgodna
z wartością 0.0D ustawioną początkowo). Jeśli podczas kontroli
dokładności wyników strumieo światła pomiarowego ulegnie
zakłóceniu, przyrząd odczyta to jako błąd (warunek nie 0,0D) i
pojawi się komunikat o błędzie (BŁĄD POCZĄTKOWY!).
Wskazówka 2: Zakres pomiarowy urządzenia AL 5000 to 5mm
średnicy przy pomiarze szkieł oraz 2,5 mm średnicy przy pomiarze
soczewek kontaktowych, a początkowy rozmiar każdego uchwytu
na obiektyw różni się w zależności od szkła/soczewki
poddawanych pomiarowi. Ponieważ AL 5000 pozwala przy starcie
sprawdzid dokładnośd tych dwóch zakresów pomiarowych

jednocześnie, strumieo światła pomiarowego ulega zakłóceniu,
jeżeli użyje się uchwytu na obiektyw służącego do pomiaru szkieł
kontaktowych; wystąpi wówczas błąd (błąd UCHWYTU NA
OBIEKTYW).
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 Wartości „S”, „C” i „A” nie wynoszą 0, mimo że na uchwycie
nie ma szkła. / Przeprowadzono pomiar, ale dane są
niepoprawne.
? Przyczyna 1: Uchwyt na obiektyw jest przechylony.
Rozwiązanie  Ustaw właściwie uchwyt na obiektyw i ponownie
włącz zasilanie.
? Przyczyna 2: Szkło ochronne pod uchwytem obiektywu jest
zabrudzone.
Rozwiązanie  Wyjmij uchwyt na obiektyw, wyczyścid
szkło ochronne,
ponownie ustaw uchwyt na obiektyw i
ponownie włącz zasilanie. (Patrz: 5.5.2.
Czyszczenie szkła
ochronnego)
 Brak wydruku po naciśnięciu przycisku wydruku.
? Przyczyna 1: Wyłączono funkcję druku.
Rozwiązanie  Włącz funkcję druku. Patrz: 3.5.5. Ekran
ustawieo drukarki.
? Przyczyna 2: Papier w drukarce włożono odwrotnie.
Rozwiązanie Włóż poprawnie papier. Patrz: 5.6.3.
Papier w drukarce.
 Wydruk jest zbyt jasny lub zbyt ciemny.
? Przyczyna 1: Stary papier w drukarce.
Rozwiązanie Wymieo papier na nową rolkę. Patrz:
5.6.3. Papier w drukarce.
? Przyczyna 2: Nie zastosowano zalecanego rodzaju papieru.
Rozwiązanie  Wymieo papier na zalecany rodzaj.
(Patrz: 5.6.3. Papier w drukarce.)
 Wartośd PD nie jest wyświetlana po przesunięciu blokady
noska.
? Przyczyna 1: Nie zresetowano blokady noska do pomiaru PD.

Rozwiązanie  Przesuo blokadę noska do pomiaru PD
w kierunku lewego kooca.
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? Przyczyna 2: Nie jest dostępna funkcja pomiaru PD (Wskaźnik PD
w lewej dolnej części ekranu pokazuje „PD: „).
Rozwiązanie  Aktywuj funkcję pomiaru PD, żeby w
lewej dolnej części ukazało się „PD: ON” lub „PD: OFF”. (Patrz:
3.5.5. Ekran ustawieo funkcji).
 Funkcja AUTO R/L (automatycznego przełączania prawej i
lewej strony) nie działa po położeniu następnego szkła.
? Przyczyna 1: Wyłączona funkcja AUTO R/L.
Rozwiązanie  Włącz funkcję AUTO R/L. Patrz: 3.5.4.
Ekran ustawieo automatycznych.
? Przyczyna 2: Przyrząd nie wykrywa, że szkło zostało wyjęte.
Rozwiązanie  Wyjmij szkło z uchwytu służącego do
pomiaru szkieł optycznych po zakooczeniu pomiaru i ustaw
kolejne szkło po tym, jak cel zniknie.
? Przyczyna 3: Włączono funkcję pomiaru PD.
Rozwiązanie  Dezaktywuj funkcję pomiaru PD lub
zablokuj blokadę noska na lewym koocu i ustaw tryb na „PD:
OFF”. Szczególnie w przypadku, gdy blokada noska będzie
skierowana w dół w
czasie obsługi przyrządu, aby uniknąd
styczności, należy przesunąd blokadę noska do lewej koocówki w
celu ustawienia trybu „PD: OFF”. (Patrz: 3.5.3. Ekran ustawieo
funkcji lub 3.2.8. Jak uniknąd zastosowania blokady noska).
Wskazówka 1: Funkcja AUTO R/L (automatycznego przełączania
prawej i lewej strony) ma na celu kontrolę, czy nastąpiło
przełączenie prawej i lewej strony po położeniu kolejnej soczewki
po pierwszym pomiarze i czy na ekranie pomiaru przełączyło się
„R” i „L”.
Wskazówka 2: Przy aktywowanej funkcji PD przyrząd wykrywa
lewe lub prawe szkło, zgodnie z położeniem blokady noska,
jednak nie po wymianie szkła. Funkcja AUTO R/L jest aktywna, gdy
funkcja pomiaru PD jest w konfiguracji „PD: OFF” lub „PD: ”.
 Następuje aktywacja innego przycisku niż naciśnięty.
? Przyczyna 1: Niepoprawnie wyskalowany panel dotykowy.

Rozwiązanie  Sprawdź kalibrację panelu dotykowego
i w razie potrzeby popraw ją. (Patrz: 3.2.10. Kalibracja panelu
dotykowego).
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6.2 Obsługa ogólna w zakresie pomiaru szkieł

Cel nie został zrównany ze środkiem obszaru
celu. / Nie działa funkcja AUTO HOLD.
? Przyczyna 1: Przeprowadzono pomiar soczewek
jednoogniskowych z dioptrią sferyczną (wartośd „S”)
0,00 D, które posiadają jedynie dioptrię cylindryczną
(wartośd „C”).
Kiedy soczewki jednoogniskowe posiadają
jedynie dioptrię cylindryczną (wartośd „C”), a dioptria
sferyczna ma wartośd 0,00 D (wartośd „S”), środek
optyczny nie jest pojedynczym punktem, lecz istnieje
jako linia. Zatem, nie da się wyrównad celu ze
środkiem obszaru celu, a funkcja AUTO HOLD nie działa.
W takim przypadku w celu odczytania wartości
mierzonej w fizycznym środku
soczewki
należy
nacisnąd przycisk „HOLD”.
? Przyczyna 2: Przeprowadzono pomiar soczewki
progresywnej o dioptrii sferycznej (wartośd „S)
wynoszącej 0,00 D.
Rozwiązanie  W przypadku soczewek
progresywnych o dioptrii sferycznej
(wartośd „S”) wynoszącej 0,00 D nie istnieje
środek optyczny. Zatem, nie da
się wyrównad ze
środkiem obszaru celu, a funkcja AUTO HOLD nie działa.
W takim przypadku należy lekko przesunąd soczewkę
do tyłu, do przodu, w prawo i w lewo do punktu
znajdującego się około 10-15mm nad środkiem
oprawek, a następnie nacisnąd przycisk „HOLD” w
punkcie o najmniejszym wahaniu wartości SPH, żeby
tam pobrad pomiar.

W przypadku danych pomiarowych twardych
soczewek kontaktowych bez stygmatyzmu wyświetlana
jest dioptria cylindryczna (wartośd „C”).

? Przyczyna 1: Dokonano pomiaru twardych soczewek
używanych przez dłuższy czas.
Rozwiązanie  Ostatnio do wielu rodzajów
twardych soczewek kontaktowych stosuje się miękkie
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materiały. Dlatego też soczewki mogą ulegad
zniekształceniom, gdy są używane przez dłuższy czas. W
przypadku pomiaru zdeformowanej twardej soczewki
wykrzywienie czy zniekształcenie może
zostad
odczytane jako dioptria cylindryczna (wartośd „C”).

Oprawki stykają się z głównym unitem, a
mierzone szkło jest przechylone.
? Przyczyna 1: Istnieje wiele różnych kształtów
oprawek, a skroniowa częśd może stykad się z unitem
głównym przyrządu podczas pomiaru szkieł w dużych
oprawkach.
Rozwiązanie  Odwród szkło do góry nogami.
W takim przypadku zwród szczególną uwagę na to, by
dobrze rozpoznad stronę prawą i lewą.

6.3 Pomiar mocy szkieł progresywnych

Przy wykrywaniu obszaru progresywnego nie
można wyrównad celu ze środkiem obszaru celu.
Wyświetlacz nie zmienił się w ekran do pomiaru
obszaru dali.
? Przyczyna 1: Przy soczewkach progresywnych o
addycji (ADD) niższej
niż
lub soczewkach
progresywnych do bliży lub niewielkiej odległości i bliży,
moc progresywna jest niewielka, zatem celu może
czasami nie dad się wyrównad ze środkiem przy
wykrywaniu korytarza progresywnego.
Rozwiązanie  Obszar progresywny znajduje
się w środkowej części soczewki (lub w środkowej
części oprawki w przypadku szkieł w oprawkach).
Ustaw szkła w przybliżonym położeniu i przyciśnij
przycisk HOLD, żeby wyświetlid ekran pomiaru obszaru
dali.

Cel nie jest wyśrodkowywany podczas pomiaru
obszaru do dali.

? Przyczyna 1: W przypadku soczewek progresywnych z
dużym obszarem dla dali lub soczewek progresywnych
do niewielkiej odległości i bliży nie da się wyśrodkowad
celu.
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Rozwiązanie  Ustaw soczewkę w punkcie
znajdującym się około 10 – 15 mm nad środkiem
soczewki, przesuo soczewkę nieco do tyłu, do przodu,
w prawo i w lewo oraz naciśnij przycisk HOLD w
punkcie o najmniejszym wahaniu wartości SPH, żeby
tam pobrad pomiar.

Nie można wykryd obszaru bliży. / Cel nie
zmienia kształtu na „O” lub „OO”.
? Przyczyna 1: Przyrząd nie wykrywa automatycznie
obszaru bliży, gdy wartośd addycji (ADD) jest mniejsza
niż 1D. (Ze względu na to, że stopieo progresywności
soczewki z wartością addycji niższą niż 1D jest niewielki,
a obszar bliży jest często wykrywany nieprawidłowo.)
Rozwiązanie  Cel należy umieścid w obszarze
progresji. Przy najwyższej addycji (ADD) należy nacisnąd
przycisk „HOLD”, żeby przeprowadzid pomiar.
? Przyczyna 2: Kiedy szkła mają długi obszar
progresywny lub mają zostad umieszczone w krótkiej
oprawce, obszar bliży znajduje się za blisko oprawki lub
poza oprawką i nie może zostad wykryty.
Rozwiązanie  Cel należy umieścid w obszarze
progresji. Naciśnij przycisk „HOLD”, żeby przeprowadzid
pomiar obszaru do bliży przy najwyższej
wartości
addycji (ADD). Proszę zwrócid uwagę, że wykazywana w
czasie pomiaru wartośd addycji jest wyższa od wartości
faktycznej.

Różne wartości pomiarowe ? Przyczyna 1:
Szkło umieszczono niepoprawnie.
Rozwiązanie  Dociśnij szkło mocno do
uchwytu do pomiaru szkieł optycznych. Szkło nie może
byd przechylone ani oddzielone od uchwytu do
pomiaru szkieł optycznych. W celu zwiększenia
poprawności pomiaru wyłącz funkcję AUTO HOLD i
naciśnij przycisk HOLD, żeby pobrad pomiar,

sprawdziwszy najpierw, czy szkło wyraźnie styka się z
uchwytem do pomiaru szkieł optycznych.

Stopieo wskazywany przez producenta różni
się od wartości wskazywanej przez dioptromierz.
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? Przyczyna 1: Szkło umieszczono niepoprawnie.
Rozwiązanie  Dociśnij szkło mocno do
uchwytu do pomiaru szkieł
optycznych. Szkło nie może byd przechylone
ani oddzielone od uchwytu do pomiaru szkieł
optycznych. W celu zwiększenia poprawności pomiaru
wyłącz funkcję AUTO HOLD i naciśnij przycisk HOLD,
żeby pobrad pomiar, sprawdziwszy najpierw, czy szkło
wyraźnie styka się z uchwytem do pomiaru szkieł
optycznych.
? Przyczyna 2: Niedawno wprowadzono dla niektórych
rodzajów soczewek progresywnych optykę dającą efekt
„naturalnego patrzenia”. Podczas pomiaru tych
soczewek za pomocą dioptromierza odczyty dioptrii
cylindrycznej (wartośd „C”) mogą byd zawyżone, a
odczyty addycji („ADD”) mogą byd zaniżone.
Rozwiązanie  Sprawdź producenta szkieł i
określ, czy błąd może wynikad z cech szkła. Jednakże,
ponieważ największe błędy są rzędu +/- 0,25 D,
najlepiej traktowad je jako tolerancję błędu pomiaru.
? Przyczyna 3: Punkt pomiarowy określony przez
producenta różni się od punktu pomiarowego
wykrywanego przez dioptromierz.
Rozwiązanie  Wyłącz funkcję AUTO HOLD.
Ustaw szkło w punkcie
pomiarowym
określonym
przez optyka i wciśnij przycisk ‘HOLD” w celu
przeprowadzenia pomiaru dla obszaru do dali i obszaru
do bliży. Punkt pomiarowy
wskazany
przez
producenta można sprawdzid, przyklejając specjalną
testową naklejkę dołączoną do szkieł przez producenta
lub też sprawdzid w instrukcji montażu. Jednakże,
ponieważ największe błędy są rzędu +/- 0,25 D,
najlepiej traktowad je jako tolerancję błędu pomiaru.

Wskazówka 1: Określanie punktu pomiarowego dla
obszaru do dali/obszaru do bliży w soczewkach
progresywnych z pomocą niniejszego przyrządu.
[Obszar do dali]
1) Pryzmat zarówno w stronę lewą, jak i prawą wynosi
około 0.0 Δ.
2) Moc progresji wynosi około 0.
6-8
3) Moc osiąga maksymalną wartośd po stronie
minusowej.
*Obszar do bliży+
1) Pryzmat zarówno w stronę lewą, jak i prawą wynosi
około 0.0 Δ.
2) Moc progresji wynosi około 0.
3) Addycja osiąga maksymalną wartośd.

Podczas pomiaru obszaru do dali cel jest
wyśrodkowany, gdy szkło jest wyrównywane do nosa
lub do części usznej.
? Przyczyna 1: Mierzono szkła progresywne z
pryzmatem.
Rozwiązanie  Patrz: 3.3.12. Pomiar
pryzmatu.
? Przyczyna 2: Mierzono szkła przepisane na
astygmatyzm skośny około 45º do 135º.
Rozwiązanie  Ustaw szkło około 10-15 mm
nad środkiem oprawek i dotknij
przycisku „HOLD”,
żeby pobrad pomiar.
Wskazówka 1: Określanie celu dla obszaru do dali w
soczewkach progresywnych.

Cel wskazuje punkt, w którym pryzmat w
stronę lewą, jak i prawą wynosi 0.0 Δ.

Cel jest centrowany w punkcie, w którym
pryzmat w stronę lewą, jak i prawą wynosi 0.0 Δ, a
dioptria osiąga maksymalną wartośd po stronie
minusowej.
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6.4 Środki zapobiegania wadom szkieł
1) Szkła mogą ulec uszkodzeniu podczas pomiaru, gdy
postępuje się z nimi, jak opisano poniżej.
? Przyczyna 1: Szkło zbyt mocno dociśnięto do uchwytu
obiektywu lub gwałtownie przesunięto.
Rozwiązanie

Szkło
należy
przesuwad powoli.
? Przyczyna 2: Szkło przesunięto za daleko prowadnicą.
Rozwiązanie  Nie należy przesuwad
szkła zbyt daleko prowadnicą.
? Przyczyna 3: Uchwyt lub prowadnica są zakurzone.
Rozwiązanie  Regularnie czyśd
uchwyt i prowadnicę.
? Przyczyna 4: Szkło jest zakurzone.
Rozwiązanie  Przed rozpoczęciem
pomiaru należy zetrzed kurz z soczewki.
? Przyczyna 5: Uszkodzona koocówka uchwytu.
Rozwiązanie Wymieo uchwyt.
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6.5 Komunikaty o błędach
6.5.1. Ekran konfiguracji


BŁĄD WSTĘPNY!
? Przyczyna 1: Błąd wstępny
Rozwiązanie  Patrz: 6.1. Obsługa ogólna

6.5.2. Ekran pomiarowy


BŁĄD ŚWIATŁA!
? Przyczyna 1: Niewystarczająca ilośd światła
Rozwiązanie  Wyczyścid soczewkę lub szkło
ochronne pod uchwytem na obiektyw.
Rozwiązanie  Sprawdź, czy na uchwycie na
obiektyw nie znajduje się żadna częśd ramki.
Rozwiązanie Niemożliwy jest pomiar
soczewek z wysokiej jakości optyką lub z wieloma
rysami.



BŁĄD UCHWYTU!
? Przyczyna 1: Tryb pomiaru nie jest zgodny z
rodzajem uchwytu na obiektyw.
Rozwiązanie  Wymieo uchwyt na właściwy
do danego trybu pomiarowego (tryb pomiaru szkieł
kontaktowych lub tryb pomiaru szkieł optycznych).



NADMIAR!
? Przyczyna 1: Nadmiar/niedomiar.
Rozwiązanie  Szkło poza zakresem
pomiarowym, niemożliwy pomiar.
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NADMIAR DANYCH! (dotyczy tylko ekranu do pomiaru
szkieł pojedynczych)
? Przyczyna 1: Pomiar przeprowadzono po tym, jak
liczba zestawów zapisanych danych przekroczyła
poziom maksymalna (99).
Rozwiązanie  Wydrukuj lub prześlij zapisane
dane, a następnie je wykasuj.



BŁAD MT!
? Przyczyna 1: Awaria silnika DC.
Rozwiązanie  Skontaktuj się z lokalnym
dystrybutorem.

6.5.3. Ekran wyników pomiaru


Wyłączona funkcja druku!
? Przyczyna 1: Wyłączona funkcja druku
Rozwiązanie  Włącz funkcję druku. (Patrz:
3.5. Ustawianie warunków
pomiarowych).



BŁĄD DRUKU!
? Przyczyna 1: Papier zacięty w drukarce.
Rozwiązanie  Wyjmij zacięty papier. (Patrz:
5.5.3. Papier w drukarce).



BŁĄD RS!
? Przyczyna 1: Niedostępna funkcja komunikacji z
urządzeniem zewnętrznym. (Niepodłączony kabel
komunikacji).
Rozwiązanie  Podłącz kabel do gniazda
zewnętrznego. (Patrz: 3.2.2. Podłączanie do
urządzenia zewnętrznego).
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6.5.4. Ekran pomiaru współczynnika załamania


BŁĄD *D!

? Przyczyna 1: Wartośd D1 + D2 wynosi 0.
Rozwiązanie  Wprowadź wartości tak, aby
D1 + D2 nie wynosiła 0.
? Przyczyna 2: D1 lub D2 są poza zakresem +25D - 25D.
Rozwiązanie  Wprowadź wartości w zakresie
+25D - -25D.


BŁĄD ne!

? Przyczyna 1: Wartośd współczynnika załamania „ne”
sferomierza jest poza zakresem.
Rozwiązanie  Wprowadź wartośd
1400<ne<1900 w zakresie współczynnika załamania
dla sferomierza.
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7

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE I SPRZĘT DODATKOWY
Następujące elementy zapasowe i akcesoria można
nabyd u lokalnego dystrybutora przyrządu. Żeby je
zamówid, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.

7.1 Części zapasowe


Uchwyt do pomiaru szkieł okularowych
Należy zamówid uchwyt do pomiaru szkieł okularowych
nadający się do urządzenia AL 5000. Zaleca się
przechowywad zapasowy uchwyt w razie konieczności
jego wymiany.



Papier do drukarki
Należy zamówid papier przeznaczony do urządzenia AL
5000.



Kaseta atramentowa do znacznika punktowego
Należy zamówid kasetę przeznaczoną do urządzenia AL
5000.



Bezpiecznik
Należy zamówid przeznaczony do urządzenia AL 5000.

9. SPECYFIKACJE
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8 Specyfikacje
8.1 Specyfikacja
8.1.1. Pomiar















Zakres
Sfera (SPH)
Cylinder (CYL)
Oś (AXIS)
Addycja (ADD)
Moc pryzmatu
Przyrost
Dioptria
Pryzmat
Tryb
Cylindryczny
Pryzmat

Czas pomiaru
Długośd fali
Średnica promienia
Średnica promienia
kontaktowych)
Rozstaw źrenic
Obiekt pomiarowy
optyczne
Liczby Abbego
Przepuszczalnośd UV

8.1.2. Kontrola danych

+/-25D
+/-10D
0 ~ 180°
-2 ~ 10D
0 ~ 10 Δ

0,01/0,12/0,25D
0,01/0,12/0,25 Δ

-/±/+
Współrzędne prostokątne/Współrzędne
biegunowe/Przemieszczenie
0,035 sekund (czas próbkowania)
660nm
¤ 2,5 mm, ¤ 5,0mm
¤ 20 ~ 120 mm (¤ 5mm ~ dla szkieł
50 ~ 86 mm (krok: 0,5 mm)
Szkła okularowe/Szkła kontaktowe/Szkła
20 ~ 65 (co 10 kroków)
Szczytowa długośd fali: 385nm.






Wyświetlacz
LCD
Wyrównanie
Drukarka
Port komunikacji zewnętrznej

5,7 cali, kolorowy, dotykowy panel operacyjny,
(320x240)
kursor krzyżowy
drukarka termalna/typ LTP/384 kropek na linię
RS-232C, USB (USB 1,1)

8.1.3. Wymiary i wymogi elektryczne






Wymiary
Waga
Zasilanie
Częstotliwośd
Zużycie mocy

205 (SZ) X 208 (G) X 445 (W) mm
ok. 6 kg
AC 100 ~ 240 V (regulacja automatyczna)
50/60 Hz
40 ~ 50VA

8.2. Hałas
Przyrząd generuje standardowy hałas maszynowy podczas:
 pomiaru (dźwięk obracającego się silnika)
 blokowania stolika pomiarowego dioptromierza
 odblokowywania stolika pomiarowego.

8.3. Środowisko działania



Miejsce instalacji
Temperatura środowiska pracy







Wahania prądu
Kategoria instalacji
Stopieo zanieczyszczenia
Temperatura przechowywania
Wilgotnośd przechowywania

w pomieszczeniu
+5°C ~ +40°C
(80% maksymalnej relatywnej
wilgotności dla temperatury do 31°C
malejące linearnie do 50% relatywnej
wilgotności dla 40°C)
mniej niż +/- 10% nominalnego napięcia
II
2 (zgodnie z dyrektywą IEC 664)
-20°C ~ +60°C
10 ~ 95% relatywnej wilgotności

8.4. Standardy zgodności



Bezpieczeostwo elektryczne: EN61010-1: 2 wydanie (2001)
Kompatybilnośd elektromagnetyczna: EN61326: 1997 + A1: 1998 + A2: 2001 + A3:
2003

DEKLARACJA ZGODNOŚDI

Niniejszym oświadczamy, że produkt:
Rodzaj sprzętu: Automatyczny dioptromierz
Typ: AL 5000
jest zgodny z następującymi normami czy dokumentami:
Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej 89/336/EEC (91/263/EEC,
92/31/EEC, 93/68/EEC)
EN61326: 1997 + A1: 1998 + A2: 2001 i A3: 2003
Dyrektywą Niskonapięciową 73/23/EEC (93/68/EEC)
EN 61010-1: 2 wydanie (2001)
Dwie ostatnie cyfry roku, w którym na wyrób naniesiono oznaczenie: 08
Producent: TOMEY CORPORATION
Miejsce: 2 – 11 – 33 Noritake-shinmachi, Nishi-ku, Nagoya 451-0051, JAPONIA
Data wydania: 2 maja 2008
Stanowisko: Kierownik Działu Jakości
Nazwisko: Naonori Murata
Podpis:

Wyłączny dystrybutor i partner serwisowy:
Buchmann Deutschland GmbH
Jägerstrasse 58
40231 Düsseldorf
NIEMCY
Tel.: +49 211 2104-0
Fax: +49 211 2104-158

