AUTOMATYCZNY DIOPTROMIERZ
Instrukcja obsługi

< Ważne >
Zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją obsługi przed zastosowaniem urządzenia.
Trzymaj cały czas instrukcję dostępną pod ręką.
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WPROWADZENIE
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje na temat obsługi, a także procedur
bezpieczeństwa przy stosowaniu urządzenia GL – 7000.
Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek pomiarów należy dokładnie zapoznać się z niniejszą
instrukcją obsługi, co pozwoli zapewnić właściwą obsługę przyrządu. Instrukcję najlepiej
przechowywać w łatwo dostępnym miejscu w celu konsultowania w ramach potrzeby.

(1)
(2)

(3)

UWAGA
Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez uprzedniego
zawiadomienia.
Przygotowując niniejszy dokument, podjęliśmy wszystkie możliwe kroki, by
zapewnić jego poprawność. Jednak, w razie jakichkolwiek pytań wynikających z
błędów redakcyjnych lub braków niniejszej instrukcji etc., radzimy niezwłocznie
skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.
W przypadku, gdy w instrukcji będzie brakować jakichś stron lub nie będą one
odpowiednio zamocowane, należy się zwrócić z prośbą o wymianę do lokalnego
dystrybutora.

Poniżej podajemy ogólne definicje zastosowanych symboli bezpieczeństwa.

Zignorowanie tego ostrzeżenia może prowadzić do fizycznych obrażeń.
Ogólne ostrzeżenie. Uwaga! Niebezpieczeństwo.
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UWAGI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA
Ogólne środki zapobiegawcze
GL-7000 NIE jest przyrządem medycznym.
Ślady palców lub kurz na częściach optycznych, np. soczewkach, mogą
wpływać na dokładność pomiaru. Należy unikać dotykania tych części palcami
i chronić je przed osadzaniem się kurzu.
Gdy części te zostały zabrudzone śladami palców lub kurzem, należy je
delikatnie oczyścić, za pomocą dołączonej do przyrządu szmatki.
W przypadku styczności przyrządu z wodą lub innym płynem lub w przypadku
dostania się obcego ciała do przyrządu, należy natychmiast odłączyć kabel
zasilania i skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek odchyleń od normy (hałas lub dym),
należy natychmiast odłączyć kabel zasilania i skontaktować się z lokalnym
dystrybutorem. Korzystanie z przyrządu w takich warunkach może
spowodować powstanie pożaru lub uszkodzeń fizycznych.
Nie
wolno
samodzielnie
rozmontowywać urządzenia, gdyż grozi
to
pożarem
lub
uszkodzeniem
fizycznym.
W
przypadku
niewłaściwego
funkcjonowania nie wolno podejmować
prób samodzielnej naprawy przyrządu.
Należy natychmiast odłączyć kabel
zasilania i skontaktować się z lokalnym
dystrybutorem.

Środki zapobiegawcze związane ze źródłem zasilania
Kabel zasilania musi być zawsze uziemiony.
Należy uważać, żeby nie uszkodzić kabla zasilania (zginanie i zwijanie,
ciągnięcie, umieszczanie ciężkich przedmiotów na kablu). W przypadku
uszkodzenia kabla zasilania (złamanie, uszkodzenie pokrycia itd.), należy go
wymienić na nowy, co pozwoli zapobiegać porażeniu prądem oraz pożarom.
Mocno włóż kabel zasilania do gniazdka i do przyrządu. W przeciwnym razie
istnieje ryzyko pożaru lub porażenia.
Utrzymuj kabel zasilania w czystości, bez kurzu czy tłuszczu. Zabrudzone
gniazdko może powodować niewłaściwe funkcjonowanie lub pożar.
Gdy kabel nagrzewa się w wyniku stosowania przyrządu, sprawdź, czy w
części wkładanej do gniazdka nie zebrał się kurz. Jeżeli nie znajdziesz tam
kurzu, wymień kabel na nowy. Brudne gniazdko może spowodować
zakłócenia w działaniu urządzenia lub pożar.
Zawsze wykorzystuj przyrząd GL-7000 z napięciem znamionowym.
Stosowanie przyrządu poza zakresem znamionowego napięcia może
spowodować zakłócenia lub pożar.
Wkładając kabel zasilania do gniazdka lub go wyjmując, należy zawsze
trzymać wtyczkę.
Nie wolno dotykać wtyczki mokrymi rękami.
Gdy przyrząd nie jest używany przez dłuższy czas, należy wyjąć kabel
zasilania z gniazdka.
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1. Części
1.1 Schemat

Uchwyt obiektywu
Dźwignia pomiarowa
Stojak na soczewkę
Płytka soczewki
Wskaźnik
Przełącznik Pamięć/Addycja
Przyciski obsługowe

Kolorowy monitor LCD

Tabliczka
znamionowa

Wyłącznik zasilania
Gniazdo RS-232C
Gniazdko zasilania
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Drukarka

1.2 Zawartość opakowania
Odpakowując opakowanie, proszę sprawdzić, czy zapakowane zostały wszystkie niżej
wymienione elementy oraz czy nie są one uszkodzone.
GL-7000
Kabel zasilania
Stojak na soczewki kontaktowe
Rolki papieru do drukarki
Wałek drukarki
Kurzoodporna pokrywa
Ściereczka do kurzu
Instrukcja obsługi
Marker znacznikowy (1 zestaw)

2 Środowisko instalacji
1) Nie wystawiać części optycznych, tj. stojaka na
soczewki, na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych lub jasnego światła pochodzącego z
innych źródeł.
Silne i jaskrawe światło skierowane na przyrząd
może spowodować błąd pomiaru.
2) Nie wolno instalować przyrządu w miejscach, gdzie
może się zbierać kurz lub gromadzone są śmieci.
3) Należy unikać środowiska o skrajnych warunkach
cieplnych i wilgotności.
Zakres temperatur przy stosowaniu przyrządu:
10ºC ~ 40ºC
Zakres temperatur dla przechowywania przyrządu:
-10ºC ~ 60ºC
Zakres wilgotności przy
zastosowaniu/magazynowaniu: 70% relatywnej
wilgotności (bez skraplającej się rosy)
4) Trzymać z dala od środowiska występowania gazów łatwopalnych lub
wybuchowych, a także miejsca przechowywania produktów medycznych i substancji
chemicznych.
5) Trzymać z dala od miejsc podlegających silnym lub nagłym wstrząsom.
6) Jeżeli przyrząd nie jest zabezpieczony przed
przypadkowym przewróceniem, może to
spowodować wadliwe działanie. W celu
zapobiegania uszkodzeniom
wewnętrznym/zewnętrznym spowodowanym
nagłymi wstrząsami, należy zainstalować przyrząd
na solidnej i zabezpieczonej powierzchni. Nie należy
przechowywać przyrządu wysoko, w trudno
dostępnych miejscach.

str. - 6 -

3. Zabezpieczenia
7)

Należy sprawdzić, czy przyrząd jest uziemiony w przypadku podłączenia do zasilania.

8)

Nie należy dotykać ani dopuszczać do osadzania się kurzu na optycznych częściach (np.
soczewki), gdyż może to mieć negatywny wpływ na dokładność
pomiaru i prowadzić do odczytu niepoprawnych wartości.
W przypadku pojawienia się kurzu lub śladów palców, należy je delikatnie
zetrzeć dołączoną do przyrządu ściereczką lub inną miękką szmatką.

9)

Gdy powierzchnia przyrządu pomiarowego oraz główny
unit, w tym przyciski obsługowe, są brudne – należy je
delikatnie wytrzeć suchą szmatką. W przypadku trudnych
do usunięcia plam zaleca się zastosowanie wilgotnej
ściereczki lub neutralnego środka czyszczącego.
Nie wolno używać organicznych rozpusz czalników, gdyż niszczą one warstwę farby
wodnej pokrywającej przyrząd.

10)

11)
12)
13)

GL-7000 to precyzyjny przyrząd optyczny. Należy się
zawsze ostrożnie z nim obchodzić, uważając by go
przypadkiem nie upuścić.
Jeżeli przyrząd ma nie być używany przez pewien czas,
należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka.
Gdy przyrząd nie jest używany, należy go zabezpieczyć
dołączoną do przyrządu pokrywą przeciwkurzową.
Jeżeli przyrząd nie działa właściwie, nie wolno
podejmować próby samodzielnej naprawy czy regulacji.
Należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym
przedstawicielem, dystrybutorem lub sklepem.
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4. Ekran pomiarowy
Wzrost wartości pomiarowej

Oznaczenie cylindryczne

Liczba Abbego

Wartość sferyczna
Wartość cylindryczna
Wartość osi
Wart. pryzmatu: kierunek X
Wart. pryzmatu: kierunek Y

Obszar wyświetlania
trybu działania

Obszar pomiaru
Oznaczenia kąta
* Co 5 stopni oznaczenie
zmienia się z
na

* Wyrównanie/status
Obszar wyświetl.
komunikatów o błędzie

4.1. Funkcje przycisków

Nazwa
Przycisk soczewki

Przycisk wyboru
trybu pomiaru
[soczewki
jednoogniskowe/
progresywne]
Przełącznik dla
soczewek
cylindrycznych
Przycisk wydruku
Przycisk pamięci/addycji

Przycisk MENU

Opis
Służy do określenia rodzaju soczewki poddawanej
pomiarowi:
szkła pojedyncze
szkło dla oka prawego
szkło dla oka lewego
Przełączanie trybu pomiarowego:
pomiar soczewek jednoogniskowych
pomiar soczewek progresywnych
Zmiana symbolu cylindrycznego w kolejności -, + i ±

Wydruk danych
przechowywanie danych pomiarowych w pamięci w
przypadku pomiaru soczewek jednoogniskowych;
określenie wartości pomiarowej punktu dali przy pomiarze
addycji;
określenie punktu dali dla automatycznego pomiaru soczewek
progresywnych;
w przypadku pomiaru manualnego – określenie pozycji
pomiarowych i wartości dla punktów dali i bliży;
Wykasowywanie danych pomiarowych poprzez naciśnięcie
przycisku i przytrzymanie go przez dłuższy czas
Odnosi się do naciśnięcia dwóch przycisków pokazanych
jednocześnie po prawej; przejście między kolejnymi
ustawieniami i ich zmiana
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4.2. Ustawienia
4.2.1. Ekran konfiguracji
Na ekranie Menu można skonfigurować wszystkie warunki pomiarowe.
Konfiguracja
1/2
Krok
0,12 0,25 0,01
Soczewki
HCL Normalne SCL
Progr Auto
Wł. Wył.
Pomiar ADD Manualny
Automatyczny
Wykres progresji
Wł. Wył.
Wydruk wykresu
Wł. Wył.
Pryzmat
P-B X-Y Wył.
Pryzmat (mm)
Wł. Wył.
Abbe
60 50 40 30 20
Promień
d
e
Czuwanie
3
Wył. 10
5

Pozycja

Konfiguracja
2/2
Język
angielski
Jaskrawość
5
ID
Ekran ID
RS 232C Ekran RS 232C
Data/Godzina
Ekran daty/godziny

Opis

Krok pomiaru Wybór przyrostu wartości dioptrii <0,25 / 0,12 / 0,01>
Ustawienie rodzaju mierzonych soczewek
Soczewki
<Normalne: szkła okularowe / H Cont: twarde soczewki
kontaktowe / S Cont: miękkie soczewki kontaktowe>
Wybór, czy przeprowadzić automatyczny pomiar soczewek
Prog Auto progresywnych. <Wył.: nie przeprowadzać / Wł.:
przeprowadzić>
Wybór, czy wyznaczyć punkt dla bliży automatycznie czy
Pomiar ADD manualnie.
<Auto: automatycznie / Manual: manualnie>
Wybór, czy wyświetlić automatyczny wskaźnik punktu dla
Wykres
bliży przy pomiarze soczewek progresywnych.
progresji
< Wył.: nie wyświetlać / Wł.: wyświetlić>
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Początkowe
ustawienie
0,25
Normalne
Wył.

Automatyczny
Wył.

Wybór, czy wydrukować automatyczny wskaźnik punktu dla
Wydruk
bliży po przeprowadzonym pomiarze soczewek
wykresu
progresywnych.
< Wył.: nie drukować / Wł.: drukować>
Wybór, czy wyświetlić wartości dla pryzmatu oraz
informację, który unit jest stosowany w przypadku
Pryzmat
wyświetlania.
< Wył.: nie wyświetlać / wyświetlanie X-Y: X-Y / P-B:
wartość pryzmatu – podstawowy kierunek>
Wybór, czy wyświetlić wartość pryzmatu w kierunku X-Y w
Pryzmat (mm) mm.
< Wył.: nie wyświetlać / Wł.: wyświetlić>
Wybór liczby Abbego dla mierzonych soczewek <20 / 30 / 40
Abbe
/ 50 / 60>
Promień
Wybór referencyjnej długości fali <e: linia e / d: linia d>
Ustawienie czasu, po jakim aktywuje się funkcja czuwania.
Czuwanie
<Wył.: zero / 3: 3 minuty / 5: 5 minut / 10: 10 minut>
Wybór języka, w jakim wyświetlane są informacje na ekranie
Język
Angielski, chiński
Regulacja jaskrawości ekranu
Jaskrawość
0 ~ 100% (krok: 5%)
ID
Przełączenie na ekran ID
[ KONFIGURACJA WYDRUKU ]
RS 232C
Przełączenie na ekran RS 232C
Data/Godzina Przełączenie na ekran daty/godziny

Wył.

X-Y

Wył.
40
e
10
angielski
Wartość
korekty
-

4.2.2. Ekran ID
Ekran ten pozwala na utworzenie danych, jakie miałyby
się pojawić na wydruku, jak np. nazwa sklepu lub
komunikaty:
Ekran (1): do zapisywania informacji
Ekran (2): do zmiany i wykasowywania informacji
(przy naciśniętym przycisku Pamięć/Addycja)
Na ekranie (1) wybierz litery i symbole za pomocą
strzałek kursorów → i ←, a następnie wprowadź
klawiszem
. Wszelkie zmiany zostaną nadpisane na
pierwotnych literach i symbolach.
Ekran (2): Naciśnięty przycisk Pamięć/Addycja
Żeby
wprowadzić
zmiany,
naciśnij
przycisk
Pamięć/Addycja w celu przywołania Ekranu (2). Za
pomocą strzałek → i ← przesuń kursor do litery lub
symbolu, który chcesz zmienić. Następnie zwolnij
przycisk Pamięć/Addycja, żeby powrócić do Ekranu (1).
Wybierz literę lub symbol, które chcesz zmienić i naciśnij
.
Żeby wykasować wybrane litery i symbole, naciśnij przycisk Pamięć/Addycja w celu
przywołania Ekranu (2). Za pomocą strzałek → i ← przesuń kursor do litery lub symbolu,
który chcesz wykasować i naciśnij symbol kosza
.
Żeby przejść z ekranu ID do ekranu pomiaru, naciśnij symbol przejścia
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4.2.3. Ekran RS 232C
Na ekranie RS 232C można ustawić parametry
komunikacji w celu przesłania wartości
pomiarowych do komputera osobistego.
Za pomocą strzałek ↑ i ↓ wybierz pozycję, którą
chcesz zmienić, a następnie naciśnij przycisk →
żeby skonfigurować szczegółowe ustawienia dla
danej pozycji.
Żeby powrócić do ekranu pomiaru z ekranu RS
232C, naciśnij symbol
.
Pozycja
Dane
wyjściowe

BaudRate
NB Bit
Parzystość
Stop Bit

Opis
Jak wysyłać dane
wydruk z drukarki
wbudowanej w przyrząd
Manualne
wartości pomiarowe są
przesyłane z gniazda RS
232C po naciśnięciu
przycisku
Automatyczne wartości pomiarowe są ciągle
przesyłane z gniazda RS
232C
Tempo transferu
Długość znaków (bit danych)
Kontrola parzystości
Stop bit

Ikona

Początkowe
ustawienie
Wydruk

Wydruk

38400
8 (stałe)
Brak (stałe)
1 (stałe)

< Nazwy sygnałów i połączenie >
Każde złącze portu szeregowego należy podłączyć we wskazany poniżej sposób. Podłączać
należy do przyrządów z certyfikacją CE.
[Przykład połączenia 1]
D-Sub 9pin (żeńskie)

D-Sub 9pin (żeńskie)
Połączenie
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[Przykład połączenia 2]
D-Sub 9pin (żeńskie)
GL 7000

Połączenie

D-Sub 9pin (żeńskie)
PC

4.2.4. Ekran daty/czasu
Data/Czas
Format daty: D/M/R R/M/D M/D/R
Data:
2002/01/18
Czas:
10:08:28
Ekran ten służy do ustawiania daty i czasu
wskazanych na wydruku.
Za pomocą strzałek ↑ i ↓ wybierz pozycję, którą
chcesz zmienić i ustaw ją korzystając ze strzałki →.
Format daty:
R/M/D: rok, miesiąc, dzień
D/M/R: dzień, miesiąc, rok
M/D/R: miesiąc, dzień, rok

Data: zmiana daty
Ekran (2): Naciśnięty przycisk Pamięć/Addycja
Za pomocą strzałek → i ← przesuń kursor do pozycji,
którą chcesz zmienić. Przy naciśniętym przycisku
Pamięć/Addycja wyświetli się Ekran (2). Wprowadź
zmiany za pomocą symboli – i +.
Czas: zmiana czasu
Postępuj według tych samych procedur jak w
przypadku zmiany daty (opisane powyżej).
Żeby powrócić do ekranu pomiaru z ekranu daty/czasu, naciśnij symbol
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5.

Jak obsługiwać dioptromierz

5.1. Uchwyt soczewki
a.
b.

Unieś dźwignię w kierunku wskazanym
strzałką na schemacie aż do jej odblokowania.
Powoli obniż uchwyt soczewki i zamocuj
soczewkę.

Należy bardzo uważać, by nie naciskać zbyt mocno na soczewki przy obniżaniu
uchwytu. Podnosząc uchwyt soczewki sprawdź, czy jest uniesiony maksymalnie.

5.2. Płytka na soczewkę
Płytka na soczewkę odnosi się do osi astygmatyzmu.

Wyjmij płytkę na soczewkę trzymając ją za koniec.
Następnie umieść szkło okularowe na stojaku na soczewkę,
tak aby dolna część dotykała płytki.

5.3. Dźwignia znacznika
5.3.1. Jak obsługiwać
(1) Przekręć i naciśnij dźwignię znacznika

(2) Przy przekręconej i naciśniętej dźwigni znacznika obniżaj
dźwignię powoli aż końcówki markerów dotkną delikatnie
powierzchni soczewki

Uwaga: Nie powtarzaj oznaczania w tym samym punkcie. Może to spowodować
przedwczesne uszkodzenie markera i konieczność jego wymiany.
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(3) Powoli zwolnij palec po zakończeniu oznaczania na soczewce.

(4) Dźwignia znacznika powróci do pozycji wyjściowej.

Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, żeby zapobiegać uszkodzeniu
końcówki markera:
 Nie naciskaj markera zbyt mocno podczas oznaczania.
 Zwalniając dźwignię po przeprowadzonym znakowaniu, a w szczególności gdy
soczewki wieloogniskowe charakteryzują się dużą różnicą między obszarem
dla dali a obszarem dla bliży (np. szkła EX i szkła segmentowe).
 Nie posługuj się dźwignią znacznika, gdy szkło nie zostało ustawione.
 Nie dotykaj końcówki markera podczas czyszczenia.

5.3.2. Wymiana znacznika
Marker jest materiałem eksploatacyjnym. Należy go wymienić w przypadku, gdy
zacznie zostawiać zbyt cienkie ślady lub jego końcówka się zużyje.
(1) Przytrzymaj końcówkę markera (część plastikowa) i przekręć zacisk w lewo, żeby ją
zdjąć.
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(2) Zamocuj sprężynę do nowego markera – jak pokazano na poniższym rysunku.
Następnie włóż marker z powrotem w pierwotnym położeniu.
(3) Trzymając marker, zamocuj go za pomocą śruby.

Śruba (M2x4L)
Płaska podkładka (nominalna średnica: 2)

Sprężyna
Uwaga: Środkowy marker jest czarny
i krótszy od markerów po bokach.

Marker
Czarny

- Używaj wyłącznie markerów przeznaczonych dla GL-7000.
- Unikaj dotykania końcówki markera przy wymianie. Końcówka może ulec uszkodzeniu.
- Nie dociskaj śruby zbyt mocno przy wymianie, by nie uszkodzić żadnej części.
- Unikaj poluzowywania śruby i sprężyny.

5.4. Drukarka
5.4.1. Jak obsługiwać
Po zakończeniu pomiaru naciśnij

, a wyniki pomiaru zostaną wydrukowane.

5.4.2. Rodzaj wydruku
<<Wydrukuj próbny wydruk przy pomiarze prawego i lewego oka.>>
Nazwa zakładu, komentarze itd.
Jednostka wartości
pryzmatu zależy od
ustawień.

Dane soczewki dla oka prawego

Dane soczewki dla oka lewego

Numer seryjny
Znak LF (wysunięcie wiersza)
<< Wydrukuj próbny wydruk przy pomiarze soczewek jednoogniskowych >>
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Wartość addycji jest drukowana przy
pomiarze soczewek wieloogniskowych
lub progresywnych.
Wydruk wykresu cech optycznych(Przy
włączonej funkcji Wydruku wykresu – dla
pomiaru soczewek progresywnych)

5.4.3. Ustawienia i wymiana papieru w drukarce
(1) Naciśnij przycisk otwarcia obudowy drukarki i zdejmij
obudowę.
(2) Włóż wałek drukarki w rolkę papieru, a następnie wałek z
rolką umieść w drukarce.

(3) Zamocuj obudowę. Wyjmij końcówkę papieru na
zewnątrz i zamknij obudowę.

Używaj wyłącznie papieru przeznaczonego dla przyrządu GL-7000.
Uważaj, by nie zgubić wałka drukarki, gdyż stanowi on element drukarki.
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6. Pomiar
6.1. Kontrola przed pomiarem
 Sprawdź, czy właściwie ustawiono stojak na
soczewkę.
 Sprawdź, czy szkło umieszczone na stojaku na
soczewkę jest czyste.
(Jeśli jest brudne, należy je wyczyścić miękką
szmatką.)
 Włóż kabel zasilania do gniazdka.

Należy zawsze sprawdzić, czy kabel jest uziemiony.



Włóż papier do drukarki. (Patrz punkt: 5.4.3. Ustawienia i wymiana papieru w
drukarce)
 Sprawdź, czy na stojaku na soczewkę nie znajduje się soczewka.
 Włącz zasilanie. W ciągu kilku sekund pojawi się poniższy ekran.

Wzrost wartości pomiarowej

Oznaczenie cylindryczne

Wartość sferyczna
Wartość cylindryczna
Wartość osi
Wart. pryzmatu: kierunek X
Wart. pryzmatu: kierunek Y

Liczba Abbego
Obszar wyświetlania
trybu działania

Obszar pomiaru
Oznaczenia kąta
* Co 5 stopni oznaczenie
zmienia się z
na

* Wyrównanie/status
Obszar wyświetl.
komunikatów o błędzie

6.2. Szkła bez oprawek
(1) Umieść szkło na stojaku. Obniżaj powoli uchwyt
soczewki w kierunku szkła. Pojawi się ekran
pokazany po prawej.
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Wyrównanie OK

(2) Przesuwaj szkło tak, aby kursor krzyżowy pokrył
oznaczenie wyrównania. Gdy uda się wyrównać, na
ekranie pojawi się komunikat „Alignment OK”
(Wyrównanie OK).
Oznaczenie wyrównania reprezentuje środek
optyczny dioptromierza, a kursor krzyżowy – środek
optyczny szkła.

(3) Przesuwaj szkło aż kursor krzyżowy i oznaczenie
wyrównania się pokryją. Wówczas na ekranie pojawi
się komunikat „Marking OK” (Oznaczanie OK),
wskazując, że można przeprowadzić oznaczanie.

„Marking OK”
- można przeprowadzić oznaczanie

(4) Naciśnij przycisk Pamięć/addycja, żeby zapisać
wartości pomiaru S, C, A oraz pryzmatu.
Obszar pomiaru zmieni kolor na żółty, a zapisane
wartości zmienią barwę na czerwoną i zostaną
zapisane jako wartość stała.
Żeby wykasować dane zapisane w pamięci, naciśnij
przycisk Pamięć/addycja i przytrzymaj go aż
usłyszysz sygnał dźwiękowy.

(5) Naciśnij przycisk wydruku

, żeby wydrukować odczytane wartości.

Należy bardzo uważać, by nie naciskać zbyt mocno na soczewki przy obniżaniu
uchwytu. Podnosząc uchwyt soczewki sprawdź, czy jest uniesiony maksymalnie.
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6.3. Szkła z oprawkami

(1) Wyjmij płytkę na soczewkę trzymając ją za
koniec. Następnie umieść szkło okularowe na
stojaku na soczewkę, tak aby dolna część
dotykała płytki.
Następnie ostrożnie dociśnij szkło do uchwytu.

(2) Naciśnij klawisz funkcyjny
, żeby wybrać
prawe lub lewe szkło (w tym przypadku –
prawe). Naciśnij przycisk, żeby wyświetlić
prawym górnym rogu ekranu.

w

(3) Wyrównaj soczewki zgodnie z tymi samymi
procedurami, jak w przypadku pomiaru soczewek
jednoogniskowych.

(4) Po zakończeniu pomiaru naciśnij przycisk Pamięć/Addycja, żeby zapisać wartości
pomiarowe. Wartości S, C, A i dla pryzmatu wyświetlą się na czerwono i zostaną
ustawione jako wartości stałe po zapisaniu w pamięci. Obszar pomiaru zmieni kolor
na żółty.

(5) Naciśnij przycisk
, żeby przełączyć na szkła dla lewego oka. Wówczas na
ekranie będzie pokazany wynik pomiaru dla prawego szkła.

(6) Naciśnij przycisk

, żeby wydrukować odczytane wartości.

UWAGA
Pomiar można rozpocząć albo od prawego, albo od lewego szkła.
Gdy w pamięci zostaną zapisane dane dla obu szkieł, można wykasować wybraną
wartość pomiarową, naciskając i przytrzymując dłużej przycisk Pamięć/Addycja.
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6.4. Soczewki wieloogniskowe

(1) Umieść soczewkę na stojaku i delikatnie obniż
uchwyt.
(2) Przeprowadź pomiar punktu dla dali i naciśnij
przycisk Pamięć/Addycja. Przy naciśniętym
przycisku Pamięć/Addycja wartości S, C, A i dla
pryzmatu zmienią kolor na czerwony i zostaną
zapisane jako wartości stałe. Obszar pomiaru
zmieni kolor na żółty.
Naciśnij przycisk ponownie, żeby pokazać wartość
Ad1.
blisko punktu
(3) Przeprowadź pomiar punktu dla bliży. Przesuń
soczewkę tak, żeby punkt dla bliży zbliżył się do
środka stojaka na soczewki.
UWAGA: W przypadku pomiaru punktu dla bliży
nie są wyświetlane komunikaty „Alignment OK” i
„Marking OK”.
(4) Naciśnij przycisk Pamięć/addycja, żeby zapisać
wartość addycji punktu bliży. Po zapisaniu
wartości pomiarowych, wartości Ad1 zmienią
barwę na czerwoną.
W przypadku soczewek trójogniskowych naciśnij
ponownie przycisk ADD, żeby na ekranie
wyświetlić wartość Ad2. Wyrównaj drugi punkt
wartość dodana
dla bliży. Następnie powtórz kroki (3) i (4).

(5) Naciśnij przycisk
, żeby przejść do pomiaru szkła dla prawego oka. Wówczas
na ekranie zostanie pokazany wynik pomiaru dla lewego szkła.

(6) Naciśnij przycisk wydruku

, żeby wydrukować odczytane wartości.
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6.5. Soczewki progresywne
(1) Na ekranie Menu zmień ustawienia na pomiar
soczewek progresywnych. Naciśnij przycisk MENU
i ustaw ProgreJudge i ProgreLOC.
Pomiar addycji:
Wył.: Brak automatycznej oceny dla soczewek
progresywnych.
Wł.:
Automatyczna
ocena
dla
soczewek
progresywnych.
Prog. Auto:
Auto: Automatyczny pomiar punktu dla bliży.
Manual: Manualny pomiar punktu dla bliży.
(2) Naciśnij przycisk wyboru pomiaru (patrz: 4.1.
Funkcje przycisków), żeby wyświetlić ekran
pomiaru soczewek progresywnych.
Przy włączonej funkcji Prog. Auto można automatycznie
sprawdzić, czy soczewki są progresywne czy nie. Ustaw
soczewkę tak, aby obszar progresywny znalazł się na
stojaku. Wówczas rozpocznie się automatyczna ocena.
Gdy soczewka zostanie zidentyfikowana jako soczewka progresywna, pojawi się ekran
pomiaru soczewek progresywnych. Gdy soczewka nie jest soczewką progresywną, nie pojawi
się ekran pomiaru soczewek progresywnych.

UWAGA

Przy niskiej wartości addycji (poniżej 1D) może się nie powieść automatyczna ocena.
Gdy obszar progresywny nie zostanie właściwie umieszczony na stojaku, również może się
nie udać automatyczna ocena. W takim przypadku należy spróbować przesunąć soczewkę
do tyłu i do przodu lub w prawo czy lewo.

Przy niskiej wartości addycji (poniżej 1D), małych szkłach w oprawkach lub dużych
plamach czy zabrudzeniach na soczewce, automatyczne wykrywanie punktów bliży i dali
może okazać się niemożliwe. W takim przypadku należy spróbować przeprowadzić pomiar
manualny.
(Manualny pomiar soczewek progresywnych - patrz: ostatnia część niniejszego rozdziału)
(3) Jak mierzyć soczewki progresywne (przy włączonej
funkcji ProgreLOC)
1) Wykrywanie obszaru progresywnego
Najpierw przesuń powoli soczewkę w prawo,
lewo, w przód i tył, żeby znaleźć obszar
progresywny.
Po
wykryciu
obszaru
progresywnego pojawi się ekran (2).
Gdy nie da się wykryć obszaru progresji ze
względu na zbyt niską wartość addycji, należy
nacisnąć przycisk Pamięć/Addycja. Można
przywołać ekran (2).
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2)
Pomiar dla punktu dali
Przy przesuwaniu soczewki w stronę przyrządu, zgodnie ze
wskazaniem strzałki
, zmieni się kształt kursora
wyrównania. Powoli przesuń soczewkę w stronę punktu
dali.
Gdy obszar progresywny znajduje się poza obszarem
stojaka, strzałka
zmieni kształt na skierowaną w
prawo
lub w lewo
. Również kursor zmieni kształt.
Wówczas należy przesunąć soczewkę w prawo i w lewo aż
strzałka i kursor wrócą do pierwotnych kształtów. Następnie
przesuń soczewkę w kierunku przyrządu.
Po wykryciu punktu dali kursor wyrównania zmieni kształt
na symetryczny krzyż, jak pokazano na ekranie (3). Przy
naciśniętym przycisku Pamięć/Addycja kursor zmieni się w
zielony krzyżyk. Wówczas w pamięci zapisywana jest
wartość pomiarowa punktu dali.
3)
Pomiar dla punktu bliży
Przesuwaj soczewkę powoli w swoją stronę, zgodnie ze
wskazaniem strzałki, jak pokazano na ekranie (4) – tak, aby
kursor wyrównania przesunął się w stronę punktu bliży.
Gdy obszar progresywny znajduje się poza obszarem
stojaka, strzałka zmieni kształt na skierowaną w prawo lub
w lewo
. Również kursor zmieni kształt
..
.
Wówczas należy przesunąć soczewkę w prawo i lewo aż
strzałka i kursor powrócą do pierwotnego kształtu.
Następnie należy przesunąć soczewkę w swoją stronę.
Wraz ze zbliżaniem się punktu bliży kursor wyrównania
zmieni kolor z niebieskiego na czerwony. Wyrównuj
ostrożnie. Gdy uda się znaleźć punkt bliży, pojawi się sygnał dźwiękowy, a kursor zmieni
kolor na czerwony. Jednocześnie wartość addycji zostanie automatycznie zapisana w pamięci.
* Naciśnięcie przycisku Pamięć/Addycja po przeprowadzeniu pomiaru pozwala na zapisanie
wartości addycji (Ad2) w dowolnym położeniu, poza wartością addycji zapisaną już w
pamięci.
Po zakończeniu pomiaru ustaw soczewkę dla lewego oka i naciśnij przycisk
. Ponownie
pojawi się ekran pomiaru progresywnego. Przeprowadź pomiar prawej soczewki według tych
samych procedur.
* Pomiar można rozpocząć albo od prawej, albo od lewej soczewki.
(4) Naciśnij przycisk wydruku

, żeby wydrukować odczytane wartości.


Obsługa manualna i graficzne przedstawienie wartości addycji i oceny
Przy funkcji „ProgreGraph” włączonej na ekranie Menu, na ekranie pomiaru wyświetlony
zostanie wykres dla szkieł progresywnych.
Normalnie punkty dali i bliży są wykrywane automatycznie. Jednak może to być trudne w
przypadku niektórych soczewek. W takim przypadku należy przeprowadzić pomiar
manualny, w oparciu o wykresy wartości addycji i oceny.
Żeby przeprowadzić manualny pomiar punktu dali, należy przeprowadzić wyrównanie
zgodnie z kształtem kursora wyrównania
tak jak w przypadku pomiaru automatycznego.
W przypadku pomiaru punktu bliży naciśnij przycisk Pamięć/Addycja, przy czym wartość
addycji jest najwyższa, gdy kursor wyrównania znajduje się w obszarze progresywnym.
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Punkt bliży znajduje się w miejscu, w którym zmiana progresji ma wartość zerową. Należy
przeprowadzić ostrożnie wyrównanie, zwracając uwagę na kształt kursora
wykresu.

i położenie

Wykres

Wartość addycji

Wartość zmiany
progresji

„0”

< Szkła w oprawkach (referencyjne) >
w pobliżu
środka
szkłaszkła
W pobliżu
środka
Około 5 ~ 10 mm

Obszar pomiaru dali

6.6. Soczewki kontaktowe
6.6.1. Przygotowanie
(1) Żeby przeprowadzić pomiar twardych soczewek
kontaktowych, na ekranie Menu wybierz „H C”. Dla
miękkich soczewek kontaktowych wybierz „S C”.

(2) Wymień stojak na soczewkę na przeznaczony dla soczewek kontaktowych dołączony
do przyrządu jako akcesoria i przeprowadź pomiar soczewek kontaktowych.

Standardowy uchwyt
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Stojak na soczewkę kontaktową

6.6.2. Jak przeprowadzić pomiar
Ustaw soczewkę na stojaku, jak pokazano na obrazku poniżej.
Wyjmij standardowy uchwyt na soczewkę i zamocuj stojak na soczewkę kontaktową.
Obniż uchwyt na soczewkę i przytrzymaj stojak na soczewkę kontaktową.
Przesuwaj stojak na soczewkę kontaktową w kierunku pionowym i poziomym, aby
przesunąć środek soczewki w stronę środka przyrządu.
(5) Naciśnij przycisk wydruku
, żeby wydrukować odczytane wartości.
(1)
(2)
(3)
(4)

soczewka kontaktowa

Stojak na soczewkę
kontaktową

soczewka kontaktowa
Stojak na soczewkę
kontaktową

7. Oznaczanie
Obsługa dźwigni – patrz: 5.3. Dźwignia znacznika
7.1. Soczewki bez astygmatyzmu
(1) Przesuwaj soczewkę aż kursor krzyżowy wyrówna się z
oznaczeniem wyrównania.
Po wyświetleniu komunikatu „Marking OK” przyrząd
jest gotowy do oznaczania.
(2) Obniż dźwignię znacznika, żeby oznaczyć soczewkę.

7.2. Soczewki z astygmatyzmem
 Znakowanie na osi cylindrycznej
a. Zaznacz cel tak, aby oznaczenia osi znalazły
się pod kątem mniej więcej 180º.
b. Dla większej precyzji wyrównaj tak, żeby
wartość osi wyniosła 180º.
Metodę tę często stosuje się do obróbki
bezszablonową szlifierką.
 Znakowanie według osi wskazanej na recepcie
a. Zaznacz cel tak, aby oznaczenie osi było
zgodne z wartością wskazaną na recepcie.
Następnie zaznacz cel bardziej precyzyjnie,
kierując się wyświetlaną wartością kąta
międzyosiowego.
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7.3. Oznaczanie soczewek pryzmatycznych
 Wartość z recepty wyrażona jako X-Y
(1) Na ekranie Menu wybierz „X-Y” z ustawień pryzmatu.
(2) Przesuń soczewkę tak, aby wartości pryzmatu wyświetlane na
ekranie były zgodne z przepisanymi wartościami.
Wskazane są następujące wartości dla pryzmatu.
Px: I Wewnętrzna część podstawy
Px: O Zewnętrzna część podstawy
Py: U Górna część podstawy
Py: D Dolna część podstawy

 Wartość z recepty wyrażona jako P-B
(1) Na ekranie Menu wybierz „P-B” z ustawień pryzmatu.
(2) Przesuń soczewkę tak, aby wartości pryzmatu wyświetlane
na ekranie były zgodne z przepisanymi wartościami.
P: Wartość pryzmatu
B: Kierunek podstawy

 Wartość z recepty wyrażona w mm
(1) Na ekranie Menu wybierz „Wł.” z ustawień „Pryzmat (mm)”.
(2) Przesuń soczewkę tak, aby wartości pryzmatu wyświetlane na
ekranie były zgodne z przepisanymi wartościami.
Strzałki (↑ ↓ ← →) wskazują, w jakim kierunku należy
przesunąć soczewkę, żeby środek optyczny sięgnął środka
pomiarowego.
P
pryzmat (mm)

str. - 25 -

8. Komunikaty o błędach
8.1. Opisy
Komunikat
Measure Error (Błąd
pomiaru)
Paper Empty (Koniec
papieru)
Printer Cover Open (Otwarta
pokrywa drukarki)
Printer Heat Over
(Przegrzanie drukarki)
EEPROM Fault (Błąd
EEPROM)
Sensor Error (Błąd czujnika)
* Error *** (100 – 141)

Status

Opis
Przy włączonym zasilaniu wartości nie
wracają do ustawień początkowych
(wartości nie są zerowe (0)).
W drukarce brak papieru.
Pokrywa drukarki jest otwarta.

Nieprawidłowość Drukarka jest przegrzana.
przyrządu
Błąd pamięci.

Błąd czujnika kamery.
Nieprawidłowość części elektronicznych
(na panelu kontrolnym).
SPH Over (Zbyt wysoka
Wartość sferyczna wykracza poza zakres
wartość sferyczna)
pomiarowy.
CYL Over (Zbyt wysoka
Wartość cylindryczna wykracza poza
wartość cylindryczna)
zakres pomiarowy.
Nieprawidłowość Wartość pryzmatu wykracza poza zakres
Prism Over (Zbyt wysoka
pomiaru
wartość pryzmatu)
pomiarowy.
ADD Over (Zbyt wysoka
Wartość addycji wykracza poza zakres
wartość addycji)
pomiarowy.
Retry Error (Spróbuj
Błąd pomiaru wynikający z nagromadzenia
ponownie)
Nieprawidłowość kurzu, rys, zbyt dużej ilości światła itd.
przetwarzania Światło pomiarowe nie przechodzi przez
Notarget Error (Brak celu)
obrazu
czujnik światła.
*Wyświetlane wraz z trójcyfrowym kodem (numerem).
8.2. Postępowanie w przypadku błędów






Błąd pomiaru
Komunikat pojawia się, jeśli soczewka znajduje się na stojaku na soczewki przy włączonym
zasilaniu lub w przypadku, gdy soczewka umieszczona na stojaku jest zanieczyszczona.
Jeżeli soczewka znajduje się w stojaku, należy ją wyjąć. Jeżeli soczewka w stojaku jest brudna,
należy ją delikatnie wytrzeć miękką tkaniną. Następnie należy włączyć ponownie zasilanie.
(Patrz: 6.1. Kontrola przed pomiarem).
Koniec papieru
Komunikat pojawia się, gdy w drukarce brak papieru lub papier został niewłaściwie włożony do
drukarki. Włóż papier właściwie. (5.4.3. Ustawienia i wymiana papieru w drukarce).
Otwarta pokrywa drukarki
Komunikat pojawia się, gdy otwarta jest pokrywa drukarki. Sprawdź pokrywę i zamknij, jeśli jest
otwarta.
Zbyt wysoka wartość sferyczna/ cylindryczna / pryzmatu/ addycji
Komunikat pojawia się, gdy wartości dla mierzonej soczewki wykraczają poza zakres
pomiarowy.
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Pomiar należy przeprowadzać w zakresie pomiarowym urządzenia. (Patrz: 9. Specyfikacja)
Spróbuj ponownie lub Brak celu
Komunikat pojawia się, gdy na przyrząd padają bezpośrednio promienie słoneczne lub silne
światło lub jeśli soczewka umieszczona na stojaku jest bardzo brudna bądź zarysowana.
Kiedy soczewka umieszczona na stojaku jest zanieczyszczona, należy ją delikatnie wytrzeć
miękką tkaniną. Następnie należy włączyć ponownie zasilanie.

W przypadku pojawienia się innych komunikatów o błędzie niż wyżej wymienione
lub jeśli sytuacja się nie poprawi po zastosowaniu wyżej opisanych środków
zaradczych, należy odciąć zasilanie i wyjąć z gniazdka kabel zasilania, a następnie
skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

9. Specyfikacja
Zakres pomiarowy

Długość fali pomiarowej
Mierzone soczewki

Moc
Drukarka
Monitor
Wymiary/waga
Środowisko użytkowania

Sfera
-25D ~ +25D
(krok 0,01/0,12/0,25)
Cylinder
0D ~ ±10D
(1º)
Oś
1 ~ 180º
(krok 0,01/0,12/0,25)
Addycja
0D ~ +10D
(krok 0,01/0,12/0,25)
Pryzmat
0D ~ 10Δ (±25D)
(krok 0,01/0,12/0,25)
660nm
Czyste soczewki (maks.
Soczewki jednoogniskowe,
średnica: 100mm)
wieloogniskowe,
Szkła w oprawkach
progresywne
Twarde soczewki kontaktowe Wymagane specjalne
Miękkie soczewki
akcesoria
kontaktowe
100 ~ 240 V
50/60Hz
Drukarka termiczna (papier o szerokości 58mm)
Kolorowy monitor LCD (5,7 cali)
200(SZ)x395(GŁ)x365(W)
ok. 5,4 kg
Temperatura: 10ºC ~ 40ºC
Wilgotność: 70% relatywnej wilgotności (bez skraplającej się
rosy)

10. Stosowne przepisy i standardy
 Przepisy
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej 89/336/EEC
Dyrektywa Niskonapięciowa 73/23/EEC
 Standardy
<Bezpieczeństwo urządzenia> EN 61010-1: 2001
< Kompatybilność Elektromagnetyczna> EN 61326-1: 1997, wersja z
poprawkami: A2: 2001, Klasa A
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Uwagi odnośnie posługiwania się markerem
Marker można łatwo uszkodzić. Należy przestrzegać poniższych
wskazówek przy korzystaniu z markera i jego wymianie.
1. Marker jest materiałem eksploatacyjnym – należy go wymienić w następujących
przypadkach:
Marker wystarcza na około 10000 znakowań.
Gdy ślad jest bardzo cienki.
(Ślady mogą się stawać coraz cieńsze, gdy ślady wykonuje się nieprzerwanie,
kilka razy po sobie.)
Końcówka znacznika się zużyła.
Otarcie końcówki znacznika oznacza, że...

końcówka nie wystaje na wystarczającą wysokość.

Uwagi odnośnie wymiany
Używaj wyłącznie znaczników zalecanych przez producenta.
Unikaj dotykania końcówki markera.
Nie zaciskaj zbyt mocno śruby, gdyż w ten sposób część można uszkodzić.
Unikaj poluzowywania śruby i sprężyny.
2. Nie wolno podejmować następujących kroków, gdyż może to spowodować
uszkodzenie końcówki.
Nie uzupełniaj samodzielnie zapasu atramentu w markerze.
Nie dociskaj końcówki znacznika do poduszki tuszowej.
Unikaj dotykania końcówki markera podczas czyszczenia.
Unikaj dotykania końcówki markera podczas wymiany.
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