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ОСТОРОЖНО!

При работе с микроскопом используются острые предметы. 

Храните микроскоп и аксессуары в недоступном для детей месте.

Дети должны пользоваться этим устройством только под присмотром взрослых.

Храните упаковку (пластиковые пакеты, резиновые ленты и пр.) в недоступном для детей месте.

¡AdvERtENCIA!

A menudo, para trabajar con este aparato es necesario utilizar instrumentos cortantes o puntiagudos. Por consiguiente, 

guarde este aparato junto con todos sus accesorios e instrumentos en un lugar que esté fuera del alcance de los niños.
¡Existe PELIGRO DE PROVOCARSE HERIDAS! Los niños sólo deben utilizar el aparato bajo la supervisión de un

adulto.
¡Mantener fuera del alcance de los niños los materiales de embalaje (bolsas de plástico, cintas de goma, etc.)!

¡Existe PELIGRO DE ASFIXIA!

AttENtIoN!
Pour le travail avec cet appareil on utilise souvent des ressources à angles vifs et pointus.

Pour cette raison stockez cet appareil ainsi que tous les accessoires et ressources
à un endroit inaccessible aux enfants. Ne laissez travailler les enfants avec cet appareil uniquement sous surveillance!

Tenez le matériel d‘emballage (sacs en plastique, élastiques, etc.) éloigné des enfants!

CAUTION!

To work with this microscope, sharp and pointed aids are being used. Please take care that this microscope and its 

accessories are stored at a place out of reach of children. Let children only work with this microscope under an adult’s 

supervision! Keep packing material (plastic bags etc.) away from children!

DIKKAT!

Bu mikroskopla çalışmak için keskin ve sivri yardımcılar kullanılmaktadır. Lütfen bu mikroskobun ve aksesuarlarının

çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza edilmesine dikkat edin. Çocukların sadece bu mikroskopla bir yetişkinin

gözetimi altında çalışmasına izin verin! Ambalaj malzemelerini (plastik torbalar vb.) Çocuklardan uzak tutun!





Genel Bilgi
Bu Kullanım Kılavuzu Hakkında
Lütfen bu kılavuzdaki güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyun.
Üniteye zarar gelmesini ve yaralanma riskini önlemek için, bu
ürünü yalnızca kılavuzda belirtilen şekilde kullanın.

Kullanım kılavuzunu el altında bulundurun, böylece tüm
fonksiyonlarla ilgili bilgileri kolayca arayabilirsiniz.

DİKKATLİ!

Çocuklar dahil kimyasallara ve sıvılara erişememelidir. 
Kimyasalları içmeyin. Kullandıktan sonra ellerinizi akan
su ile iyice yıkayın. Göz veya ağızla teması halinde
suyla iyice durulayın. Ağrı durumunda derhal bir

doktora başvurun ve maddeleri yanınıza alın.
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Not!
Cihazı parçalarına ayırmayın. Bir arıza durumunda lütfen
satıcınızla görüşün. Bayi veya Servis Merkezi ile iletişim
kurarak, gerekirse tamir edilmesi için cihazı
gönderebilirsiniz.

ES

All parts (Fig. 1)
1. Gözmerceği / Oküler

2. Binoküler Kafa

3. Göz serbestisi kontrolü

4. Diyoptri ayarı

5. Mikroskop Standı

6. Objektifler (4)

7. Mikroskop Tablası (sürmeli ölçekli mekanik tabla)

8. Boyuna Hareket Vidası

9. Yatay Hareket Vidası

10. Kondansör

11. Kondensör yükseklik ayarı

12. Kaba odaklama Topuzu

13. İnce odaklama Topuzu

14. Aydınlatma - Açma / Kapama düğmesi

15. Işık Şiddeti Ayarlama Tekeri

16. Sigorta, Imersiyon (Daldırma) yağı

17. Binoküler kafa için sabitleme vidası

18. mikroskop tablası stop vidası

19. Güç kaynağı bağlantısı

RU

Kullanım amacı
Bu ürün sadece özel kullanım içindir.
Doğadaki şeylerin büyütülmüş görüntüsü için geliştirilmiştir.

Tehlike!

Bu cihazla çalışırken keskin kenarlara ve uçlara sahip
aletler kullanılır. Bu nedenle, bu cihazı ve tüm
aksesuarlarını ve araçlarını çocukların erişemeyeceği
bir yerde saklayın. YARALANMA RİSKİ VAR!

Tehlike!

Bu cihaz, bir güç kaynağıyla çalışan elektronik parçalar
içerir (güç kaynağı ve / veya bataryalar). Aygıtı
kullanırken çocukları gözetimsiz bırakmayın. Cihazı
yalnızca kılavuzda açıklanan şekilde kullanın, aksi

takdirde ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ taşımaktadır. 2. Gözmerceği /

Oküler

Bu mikroskopla gözlem için, iki göz merceği (1) gerekir. Mercek
ve seçilen objektif ile mikroskobun büyütme oranını

seçebilirsiniz. Gözmerceği binoküler kafaya yukarıdan takılır.

Tehlike!

Cihazı yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın. Sadece
verilen güç adaptörünü kullanın. Cihazı veya pilleri kısa
devre yaptırmayın veya ateşe atmayın. Aşırı ısı veya
yanlış kullanım kısa devreyi, yangını ve hatta

patlamayı tetikleyebilir.

Tehlike!

Gücü ve kabloları ya da uzatma parçalarını / 
adaptörlerini asla bükmeyin, sıkıştırmayın, çekmeyin
veya çalıştırmayın. Kabloları keskin kenarlardan ve
ısıdan koruyun. İşlemden önce, cihazı, kabloları ve

bağlantıları hasarlara karşı kontrol edin.
Asla hasarlı bir ünite veya hasarlı güç kabloları vs. olan
bir ünite kullanmayın. Hasarlı parçalar derhal yetkili

servis merkezi tarafından değiştirilmelidir.

3. Dahili Elektrikli Aydınlatma

Mikroskopta yerleşik bir elektrikli aydınlatıcı vardır. Bağlantı
kablosunu mikroskoba ve elektrik kaynağına takarak çalışır.
Mikroskobun anahtarı (14) ile açılabilir veya kapatılabilir. Işığın
yoğunluğunu değiştirmek için ışık şiddeti ayar tekerini (15)

kullanın.

Tehlike!

Çocuklar cihazı yalnızca yetişkin gözetiminde
kullanmalıdır. Ambalaj malzemelerini (plastik torbalar, 
lastik bantlar vb.) Çocukların erişemeyeceği yerlerde
saklayın! BOĞULMA RİSKİ!

4. Gözmercekleri arasındaki
mesafeyi ayarlayın

Oküler arası mesafe kişiden kişiye değişir. Gözleriniz ve göz
mercekleri arasında mükemmel bir etkileşim elde etmek için

mercek mesafesi ilk gözlemden önce ayarlanmalıdır..
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İPUCU: Her gözlem için en düşük büyütmeyle
başlayın. Dolayısıyla, izlenecek nesnenin
merkezlenmesi ve odaklanması daha kolay
olacaktır.

Genel Uyarı

Not!

Bu sembolü mülke veya çevreye zarar verme
riskiyle ilgili her bölümün önünde bulacaksınız.

DİKKATLİ!

Bu sembolü, uygunsuz kullanımdan
kaynaklanan küçük ve ağır yaralanma riskleri ile
ilgili bölümlerin önünde bulacaksınız.

TEHLIKE!

Bu sembolü, uygunsuz kullanım durumunda
ağır yaralanma ve hatta ölüm riskiyle ilgili
metnin her bölümünün önünde bulacaksınız.

1. Genel / Konumlandırma:

Mikroskobu kurmadan önce uygun bir yer seçmelisiniz.
Öncelikle, mikroskobunuzun sağlam ve sağlam bir yüzeyde
olduğundan emin olmalısınız. Elektrik aydınlatmasıyla ilgili

gözlemler için bir elektrik prizi gereklidir..



Göz merceklerine bakın ve tek bir yuvarlak görüntü elde edene
kadar oküler uzaklık kontrolünü (3) ayarlayın. Bir dahaki sefere
daha hızlı bir ayar yapmak için değeri aklınızda tutun

5. Gözlem

• Her gözleme en düşük büyütmeyle başlarsınız (oküler 10x ve

objektif 4x). Böylece görüntülenecek nesne ortalanır ve
uygun şekilde odaklanır.

• Büyütme oranı ne kadar yüksek olursa, iyi resim kalitesi için o

kadar fazla ışık gerekir.

• 100x uygulamalar için, muayenelerin sadece yağa batırılarak
yapılması önerilir.

Researcher Trino ile fotoğraf

Researcher trinoküler mikroskop, SLR kamera veya Bresser
MicrOcular kullanarak fotoğraf çekmeyi mümkün kılar.

Basit bir gözlemle başlamak.

Objektifleri (6) en küçük büyütmeye getirin ve 10x göz

merceklerini yerleştirin. Şimdi, mikroskop masasında (7)

hedefin altına hazırlanmış bir slayt yerleştirin. Preparatı iki

ayar vidasıyla (8 ve 9) tablada ortalayın. Şimdi, göz

merceklerinden (1) bakın ve kaba odaklama mekanizmasını

(12) görüntü görünene kadar dikkatlice çevirin. Daha hassas

odaklama için ince ayar videası (13) Kullanılır. İnce ayarı asla

aşırı sıkmadığınızdan emin olun. Hassas ayardan sonra

keskin bir görüntüye ulaşmazsanız, diyoptri ayarını (4)

gözünüze uyana kadar ayarlayabilirsiniz. Bunun için diyoptri

ayarını (4) O konumuna getirin, göz merceklerine bakın ve sol

gözünüzü kapatın. Kaba ve ince odaklama tekerleklerini (12 ve

13) kullanarak nesneyi sağ gözünüze odaklayın. Şimdi sağ

gözünüzü kapatın ve yalnızca sol göz merceğinden sol gözle

bakın. Görüntü net değilse, keskin bir görüntü elde etmek için

diyoptri ayarını (4) çevirin.

Bresser MicrOcular Kullanırken:
ThBresser MicrOcular, trinoküler kafanın uzatma tüpüne (A)
yerleştirilebilir.
Trinoküler kafa, MicrOcular ve göz mercekleri monofokal bir
görüntü verebilecek şekilde tasarlandı. Bunu yapmak için önce
göz merceklerindeki nesneye odaklanın. Ardından kameranın
canlı görüntüsüne bakın. Uzatma tüpü üzerindeki karşı halkayı
(B) açın. Kamera mercek odağını ayarlamak için uzatma tüpünü
çevirin. Odaklandığında bir kez daha sıkın. En iyi odaklanma için
10x veya 40x hedefini kullanın. SLR kamera kullanırken fotoğraf
adaptörü ve kameraya özel T2 halkası kullanın. Adaptörü
kameraya taktıktan sonra, kombinasyon uzatma tüpüne (A)
yerleştirilir.
Mikroskop masası yeterince yükseltilemediğinden, doğru şekilde
odaklanamayabilirsiniz. Masanın üst dayanağını (18) açın ve
masayı uygun şekilde kaldırın. Obkektifleri değiştirirken,
numuneye dokunmayı önlemek için bu tablayı biraz indirin.6. Mikroskop Tablası

Mikroskop tabası (7) ile perparatlarınıza tam pozisyonunda ve
milimetre hassasiyetinde bakabilirsiniz. Preparat, mikroskop
tablasındaki kelepçelerin arasına yerleştirilir. Objeyi, eksen
ayarlarının (8 ve 9) yardımıyla doğrudan objektifin altına getirin.

Her iki eksendeki yerleşik sürgü ile artık objektifi özel olarak
ayarlayabilir ve değiştirebilirsiniz. Örnek şimdi farklı büyütme
oranlarıyla görüntülenebilir.

1. Mikroskobu sökmekten kaçının!

Hassas bir optik alet olduğundan, mikroskobu parçalarına
ayırmayın. Bu, performansında ciddi bozulmaya neden olabilir. 
Objektifleri parçalarına ayırmayın.7. Yağ Daldırma

Yağ daldırma ile gözlem için talimatlar: Kondansörün üst
lensine bir damla daldırma yağı (16) koyun ve yağ aşağıdan
kayıncaya kadar yükseklik ayarını (11) kullanarak kondansörü
yükseltin. Nesnenizi orta büyütme ve ışık aydınlatmasıyla

ortalayın. Objektif yukarıda ve güvenli mesafedeyken objektif
tekerleğini hareket ettirin ve 100x objektfine sabitleyin. Bir
damla daldırma yağı alın ve preparat üzerine koyun. Objektif,

daldırma yağına değene kadar kaba ayar ile dikkatlice aşağı
doğru hareket ettirin. Mercekten bakın ve ince ayar ile
odaklanın. Gözlemden sonra bir miktar alkol ile objektifi,

preparatı ve kondansörü temizlemeyi unutmayın.

2. Kirletmekten kaçının!

Toz veya nemin mikroskobunuzla temas etmemesine dikkat
etmelisiniz. Herhangi bir optik yüzeye parmak izi bırakmaktan
kaçının! Mikroskop veya aksesuarlarına yine de toz veya kir
bulaşmışsa, aşağıda açıklandığı şekilde temizleyin.

3. Optik olmayan parçaların temizlenmesi:

Mikroskobun optik olmayan kısımlarını temizlemeden önce fişi
prizden çekin. İlk önce yumuşak bir fırça kullanarak
mikroskobunuzdan veya aksesuarlardan toz veya kiri
temizleyin. Ardından kirli alanı yumuşak, havsız bir bezle
temizleyin; bez hafif bir deterjan çözeltisiyle nemlendirilebilir. 
Kullanmadan önce mikroskobun kuru olduğundan emin olun. 
Boyalı parçaları veya plastik bileşenleri temizlemek için alkol, 
eter, aseton, ksilen veya diğer tiner vb. Organik çözücüleri
KULLANMAYIN!

8. Sigortayı değiştirmek (Fig. 2)

Güvenlik nedenleriyle
sigorta yerleşiktir. Yanması
halinde, aşağıdaki şekilde
değiştirin: Fişi çekin ve
cihazı dikkatli bir şekilde
yana yatırın. ”SİGORTA”
vidasını (1) dikkatlice

4. Optik parçaların temizlenmesi:

Optik kaliteyi arttırmak için, göz merceklerinin lensleri veya
objektifler kaplanır. Silinmemelidir, çünkü kuru kir veya toz
boyayı çizebilir. Temizlemeden önce temizlenecek parçaları
çerçeveden çıkarmak en iyisidir. İlk önce tozu üfleyin. İyi
kalitede lens bezi veya az miktarda saf alkolle nemlendirilmiş
yumuşak kumaş kullanın (eczanede bulabilirsiniz); lens 
yüzeyini temizleyin.

çıkarın. Bu amaç için küçük bir tornavida kullanın ve vidayı
çıkarmak için önce biraz bastırın. Eski sigortayı çıkarın ve aynı
tipte yeni bir tane yerleştirin. Vidayı tekrar sıkın ve tekrar
sigortalayın. Mikroskop şimdi tekrar kullanıma hazır.
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Fig. 2

Temizlik ile ilgili notlar

Not!

The Researcher Trino, Bresser MicrOcular ile
birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bir SLR
kamera kullanırken, büyük resim alanı

gölgelenmeye neden olur. Bu etki, büyütme
arttıkça daha da kötüleştirir.

Sadece trino için (Art.No. 57-23100):



5. Yağ daldırma lensinin temizlenmesi:

Daldırma yağı ile çalıştıktan sonra, daldırma yağı her iş
gününün sonunda 100x objektif lensinden çıkarılmalıdır. Bunu
yapmak için, az miktarda saf alkolle molarlenmiş lens 
dokusunu kullanın. Hazırlığı da temizlemeyi unutmayın.

İmha etme
Ambalaj malzemelerini türlerine göre (kağıt, karton

vb.) Uygun şekilde atın. Uygun atık bertarafı
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hakkında bilgi için yerel atık imha servisinizle ya da çevre
yetkililerinizle iletişime geçin.

GB 
IE

Elektronik cihazları ev çöpüne atmayın! Avrupa
Parlamentosu'nun 2002/96 / EC sayılı Elektrikli ve elektronik
cihazların atıklarının Alman kanunlarına uyarlanması ile ilgili
Direktifi uyarınca, kullanılmış elektronik cihazların ayrı
toplanması ve çevre dostu bir şekilde geri dönüştürülmesi
gerekmektedir. Boş eski piller, tüketici tarafından pil toplama
noktalarına atılmalıdır. 01.06.2006 tarihinden sonra üretilen
cihazların veya bataryaların imhası hakkında yerel atık imha
servisinizden veya çevre otoritelerinizden bilgi edinebilirsiniz.

FR
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BE

6. Kullanmadığınızda:

Kullanımdan sonra, mikroskobu toz kapağı (plastikten
yapılmış) ile örtün ve kuru ve küflenmeyen bir yere yerleştirin. 
Uzun süre kullanılmayacaksa, mikroskobu ve aksesuarları
tekrar doğru kaplarına yerleştirmelisiniz. Tüm objektifleri ve
göz merceklerinin nem alıcı torba ile kapalı bir kapta
saklanmasını öneriyoruz.

ES

RU
Unutmayın: İyi bakımlı bir mikroskop, optik kalitesini
ve böylece değerini yıllarca koruyacaktır.

Lütfen cihazınızı elden çıkarırken geçerli yasal düzenlemeleri
dikkate alın. Yerel atık imha servisinden veya çevre
otoritesinden doğru imha hakkında daha fazla bilgi
edinebilirsiniz.

9. Teknik Özellikler:

57-22100: Binoküler
57-23100: Trinokülerwith vernier alignment
Mekanik Tabla (Hareketli) Uygunluk beyanı

Bresser GmbH, uygulanabilir ilkelere uygun olarak bir

“Uygunluk Beyanı” oluşturmuştur. Bu bildirim

inceleme için kullanılabilir.

Gözmercekleri:

Objektifler: 
Büyütme: 
Aydınlatma: 
Aksesuarlar:

DIN WF 10x
DIN 4x / 10x / 40x / 100x
40x -1000x
LED
Immersion yağı, sigorta

Bresser GmbH
dE-46414 Rhede/Westf. · Germany10. Açıklık:

Sayısal açıklık (hedeflerin çözünürlük faktörü için ölçüm
birimi), objektiflerdeki büyütme işaretinin yanına yazılmıştır.

11. The Mikroskopların büyütme gücü

Aşağıdaki formülle hesaplanır:

Mercek büyütme x objektif büyütme = toplam büyütme

Örnek:
10x-gözmerceği x 100x-objektif = 1000x toplam büyütme
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(DE) Garantie & Service

Die reguläre Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt am Tag

des Kaufs. Um von einer verlängerten, freiwilligen

Garantiezeit wie auf dem Geschenkkarton angegeben zu

profitieren, ist eine Registrierung auf unserer Website erforderlich.

(ES) Garantía y servicio

El período regular de garantía es dos anos iniciándose en el día de

la compra. Para beneficiarse de un período de garantía más largo

y voluntario tal y como se indica en la caja de regalo es necesario

registrarse en nuestra página web.
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Die  vollständigen  Garantiebedingungen  sowie  Informationen  zu

Garantiezeitverlängerung und Serviceleistungen können Sie unter 

www.bresser.de/garantiebedingungen einsehen.

Las condiciones  de garantía completas así como informaciones

relativas a la ampliación de la garantía y los servicios pueden encon-

trarse en www.bresser.de/warranty_terms.

ESSie wünschen eine ausführliche Anleitung zu diesem Produkt in einer

bestimmten Sprache? Dann besuchen Sie unsere Website über 

nachfolgenden Link (QR Code) für verfügbare Versionen.

¿Desearía recibir unas instrucciones de uso completas sobre este

producto en un idioma determinado? Entonces visite nuestra página

web utilizando el siguiente enlace (código QR) para ver las versiones

disponibles. RU

Alternativ können Sie uns auch eine E-Mail an die
Adresse

manuals@bresser.de schicken oder eine Nachricht unter +49 (0) 28

72 – 80 74-220* hinterlassen. Bitte geben Sie stets Ihren Namen,

Ihre genaue Adresse, eine gültige Telefonnummer und E-Mail-

Adresse sowie die Artikelnummer und -bezeichnung an.

O envíenos un mensaje a la dirección de correo manuals@bresser.

de o déjenos un mensaje telefónico en el siguiente número +49 (0)

28 72 – 80 74-220*. Asegúrese de dejar su nombre, dirección, telé-

fono válido, una dirección de correo electrónico así como el número

del artículo y su descripción.
*Lokale Rufnummer in Deutschland (Die Höhe der Gebühren je Telefonat ist abhängig

vom Tarif Ihres Telefonanbieters); Anrufe aus dem Ausland sind mit höheren 

Kosten verbunden.
* Número local de Alemania (el importe de cada llamada telefónica dependen de las

tarifas de los distribuidores); Las llamadas des del extranjero están ligadas a costes 

suplementarios.

(RU) Гарантия и обслуживание

Стандартный гарантийный срок составляет 2 года, начиная со

дня покупки. Чтобы воспользоваться расширенной гарантией,

необходимо зарегистрироваться на нашем сайте.
(TR) Garanti ve Servis

Garanti hizmeti

Düzenli garanti süresi 2 yıldır ve satın alma gününde başlar.

Teknik servis ile ilgili sorularınızı info@astromed.com.tr ya da +90 
(312) 999 0 800 nolu telefonu kullanarak iletebilirsiniz.

Подробные условия гарантии, информацию о расширенной

гарантии и о наших сервисных центрах можно

нашем сайте www.bresser.de/warranty_terms.

получить на

http://www.bresser.de/5722100

(FR) Garantie et Service

La durée normale de la garantie est de 2 ans à compter du jour de

l’achat. Afin de pouvoir profiter d’une prolongation facultative de

la garantie, comme il est indiqué sur le carton d’emballage, vous

devez vous enregistrer sur notre site Internet.

Vous pouvez consulter l’intégralité des conditions de garantie
ainsi

que les informations concernant la prolongation de la garantie et les 

prestations de service sur www.bresser.de/warranty_terms.

Vous souhaitez un mode d’emploi détaillé pour ce produit dans une

langue spécifique ? Alors consultez notre site Internet à l’aide du

lien suivant (code QR) pour voir les versions disponibles.

Vous pouvez également nous envoyer un e-mail à l’adresse

manuals@bresser.de ou nous laisser un message au +49 (0) 28 72

– 80 74-220*. Indiquez toujours votre nom, votre adresse exacte,

un numéro de téléphone et une adresse e-mail valides ainsi que le

numéro de l’article et sa description.

*Numéro d’appel local en Allemagne (le montant des frais par appel téléphonique

dépend du tarif de votre opérateur téléphonique) ; les appels depuis l’étranger

entrainent des coûts plus élevés.

- 19 -

G
A

R
A

N
tI

E
/W

A
R

R
A

N
tY

http://www.bresser.de/garantiebedingungen
http://www.bresser.de/warranty_terms
mailto:manuals@bresser.de
mailto:manuals@bresser
mailto:info@astromed.com.tr
http://www.bresser.de/warranty_terms
http://www.bresser.de/5722100
http://www.bresser.de/warranty_terms
mailto:manuals@bresser.de


Bresser GmbH

Gutenbergstr. 2 · DE-46414 Rhede · Germany

Tel. +49 (0) 28 72 - 80 74-210

Fax +49 (0) 28 72 - 80 74-222

www.bresser.de · service@bresser.de

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Errors and technical changes reserved.

Sous réserve d’erreurs et de modifications techniques.
Queda reservada la posibilidad de incluir modificaciones o de que el texto contenga errores.

Оставляем за собой право на ошибки и технические изменения.
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