Víte, že pravidelný servis Vám dává jistotu?
Víte, co èeká Vaše mikroskopy bez pravidelné údržby a servisu?
n
prach, usazený na dlouhodobì neèištìném a zaprášeném optickém povrchu, naruší a posléze zcela znehodnotí tenké antireflexní vrstvy, což
se projeví v nevratném snížení kvality zobrazení, napø. menší svìtelnosti, snížené rozlišovací schopnosti (takže už neuvidíte detaily, které
potøebujete), v zamlženosti obrazu, což se mùže stát i pøi neodborném èištìní,
v ovládacích mechanismech, které nejsou pravidelnì èištìny a promazávány, dochází k zatuhnutí, starého maziva a následnì k
n
neopravitelnému zadøení mechanismù, kdy jediným øešením je poté nákladná výmìna nìkterých souèástí,
neseøízené optické prvky v mikroskopické hlavici a neèistota optiky se mohou projevit ve zvýšené únavì Vašich oèí nebo bolestí hlavy,
n

...a po èase jste nakonec nuceni za opravy, náhradní díly, nebo dokonce za nový pøístroj
zaplatit nìkolikanásobnì více, než kdybyste svùj pøístroj pravidelnì udržovali!
Obraz v mikroskopu PØED servisním zásahem:

Pøes špinavé objektivy
nedokážete obraz
vùbec zaostøit.

Když máte špinavé okuláry,
v zorném poli se objevují
neèistoty v podobì prachových
èástic a celý obraz je šedivý,
jakoby v mlze.

Obraz v mikroskopu PO servisním zásahu:
Èisté okuláry Vám
opìt zobrazí preparát
jasnì a bez neèistot,
které nepatøí k pozorovanému vzorku.

Pøes vyèištìné objektivy lze
obraz krásnì zaostøit,
pozorovaný preparát je zøetelný
a ostrý.

A jak jsou na tom Vaše mikroskopy?
Jakou pravidelnou údržbu vyžaduje Váš mikroskop?
pravidelnì èistit veškeré optické prvky – okuláry, objektivy, hranoly atp., aby kvalita zobrazení byla stále perfektní,
n
pravidelnì èistit a seøizovat mechanické prvky – ovladaèe ostøení, ovladaèe zvìtšení, revolverové hlavice atp., aby veškeré pohyby
n
ovladaèù byly snadné, hladké a plynulé, a tedy bez zbyteèné námahy a následné únavy Vašich rukou.

Z èeho se budete radovat, když Vašim mikroskopùm dopøejete pravidelný servis?
Nejvyšší kvality zobrazení
Optické povrchy jsou zcela èisté, obraz je jasný, s plnou svìtelností a vysokou rozlišovací schopností i pøi vysokých zvìtšeních.

Neocenitelného pohodlí pøi práci
Ovládací mechanismy jsou èisté a jdou zcela hladce ovládat bez jakékoliv únavy Vašich rukou i pøi dlouhodobém pozorování.

Minimální únavy vašich oèí
Èisté optické povrchy bez mastných šmouh a prachu výraznì šetøí Vaše oèi.

Stoprocentní spolehlivosti pøístrojù
Na své mikroskopy se budete moci plnì spolehnout a nebudete muset øešit jeho servis právì ve chvíli, kdy jej budete nezbytnì potøebovat ke
své práci.

Žádných nepøedvídaných výdajù navíc
Pravidelné servisní kontroly a dodržování pokynù v návodu k použití Vám zajistí stálou funkènost pøístroje a nehrozí Vám žádné
nepøedvídatelné výdaje.

Bezstarostného používání mikroskopù
Termín servisních prohlídek pohlídáme za Vás! Pøed nadcházející servisní kontrolou Vás budeme kontaktovat a dohodneme si s Vámi termín
servisní kontroly, který Vám bude nejlépe vyhovovat.

Servisujeme mikroskopy Arsenal i jiných znaèek!

Pravidelný servis se vyplatí!
ARSENAL s. r. o., vzorková prodejna: Na Strži 59 - 7. patro, 140 00 Praha 4, tel./fax: 261 222 561,
tel.: 723 377 643, e-mail: servis@arsenal.cz, www.mikroskopy-mikroskop.cz

