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Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink um weitere Informationen zu diesem

Produkt oder die verfügbaren Übersetzungen dieser Anleitung zu finden.

Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this product or the available

translations of these instructions.

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations concernant ce produit ou rechercher ce mode d’emploi en d’autres

langues, rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le lien correspondant.

Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over dit product of de

beschikbare vertalingen vandeze gebruiksaanwijzing.

¿Desearía recibir unas instrucciones de uso completas sobre este producto en un idioma determinado? Entonces

visite nuestra páginaweb utilizandoel siguiente enlace (código QR) para ver las versiones disponibles.

Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a visitare il nostro sito

Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.

Bu ürünle ilgili daha fazla bilgi edinmek veya bu talimatların mevcut çevirilerini bulmak için aşağıdaki QR

Kodunu veya web bağlantısını kullanarak web sitemizi ziyaret edin.TR
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1. Odak tekerleği
2. Diagonal ayna
3. Gözmerceği (6 mm, 20 mm)
4. Teleskop (Teleskop tüpü)
5. Lens kapağı
6. Objektif
7. Dikey ince ayar için vida yerleştirme
(yukarı ve aşağı doğru hareket etmek için)
8. Dikey eksen için vida yerleştirme
(sağa ve sola dönmek için)
9. Tripod ayakları

Teleskopunuzu kurmak istediğiniz yere karar vermek için biraz zaman ayırmalısınız. Sabit bir yüzey seçin. Teleskopu
dikey ince ayar (7) için yerleştirme vidasıyla birlikte tripodun içine yerleştirin (Şek. 1). Şimdi zenit aynasını (2) mercek
yuvasına yerleştirebilir ve konektördeki küçük vidayla sabitleyebilirsiniz (Şekil 2). Sonra, göz merceğini (3) Diagonal
aynanın (2) ağzına yerleştirin (Şek. 2). Burada da, göz merceğini diagonal aynanın üzerine vidalayabileceğiniz bir vida
bulunmaktadır.



Büyütme teleskop tüpünün odak uzunluğuna bağlıdır. Bu teleskop, 360 mm odak uzunluğuna sahip bir tüp
içerir.
Örnekler:
360 mm / 20 mm = 18X büyütme / 360 mm / 6 mm = 60X büyütme

Odak tekerleği
Teleskop merceğine (3) bakın ve iyi görebileceğiniz uzak bir nesne üzerinde durun (örneğin, Anten, baca, 
elektrik direği). Şekil 3'te gösterilen şekilde odak düğmesi (1) ile cisme odaklanın.

Teknik veri:
• Tasarım: akromatik • Odak uzunluğu: 360 mm • Teleskop çapı: 50 mm

Temizlik hakkında notlar
• Göz merceklerini ve mercekleri yalnızca mikro bir bez gibi yumuşak ve tüy bırakmayan bir bezle temizleyin. 
Lenslerin çizilmesini önlemek için temizlik bezi ile sadece hafif bir baskı uygulayın.
• Daha inatçı kirleri temizlemek için temizlik bezini gözlük temizleme solüsyonuyla nemlendirin ve lensleri 
nazikçe silin.
• Cihazı toz ve nemden koruyun.

Muhtemel gözlem hedefleri
Aşağıdaki bölüm, teleskopunuz aracılığıyla gözlemlemek isteyebileceğiniz birkaç ilginç ve kolay keşfedilebilen 
gök cisimlerini anlatmaktadır.

Ay
Ay, Dünya'nın tek doğal uydusudur.
Çap: 3.476 km / Mesafe: 384.400 km (ortalama)

Ay, tarih öncesi çağlardan beri insanlar tarafından bilinmektedir. Güneşten sonra gökyüzündeki ikinci en parlak 
nesnedir. Ay, Dünya'yı ayda bir kez turladığından, Dünya, Ay ve Güneş arasındaki açı sürekli değişir; bu değişimi 
sırasında ayın evreleri görülür. İki ardışık yeni ay evresi arasındaki süre yaklaşık 29.5 gündür (709 saat).

Teleskop Başlangıç

Göz Merceği (3):
Göz merceği, gözünüz için yapılmış ve bir veya daha fazla mercekten oluşan bir sistemdir. Bir mercek, bir 
objektifin odak noktasında oluşan net görüntüyü daha fazla yakalar ve büyütür. Büyütmeyi hesaplamak için 
basit bir formül vardır: Teleskop tüpünün odak uzunluğu / Göz merceğinin odak uzunluğu = Büyütme.
Bir teleskopta, büyütme, teleskop tüpünün odak uzunluğuna ve göz merceğinin odak uzunluğuna bağlıdır. Bu 
formülden, 20 mm odak uzunluğuna sahip göz merceği ve 360 mm odak uzunluğuna sahip bir teleskop tüpüne 
sahip bir mercek kullanırsanız, aşağıdaki büyütmeyi elde edeceğinizi görürüz: 
360 mm / 20 mm = 18 kat büyütme

Odak uzunluğu:
Bir objeyi bir optik (lens) aracılığıyla büyüten her şeyin belirli bir odak uzunluğu vardır. Odak uzunluğu, ışığın 
merceğin yüzeyinden odak noktasına ilerlediği yolun uzunluğudur.

Diagonal Ayna (2):
90 derecelik açıyla ışık ışınlarını yansıtan bir aynadır. Yatay teleskop tüpü ile bu cihaz, ışığı yukarı doğru çevirir, 
böylece göz merceğine doğru aşağı bakıp rahatça gözlemleyebilirsiniz. Diyagonal aynada görüntü dik olarak 
görünür, ancakgörüntü dikey eksen etrafında döndürülür (sol-sağ ve tam tersi görünür)

Yok Etme
Ambalaj malzemelerini, tiplerine (kağıt, karton vb.) Uygun şekilde atın.
Doğru bertaraf hakkında bilgi için yerel atık imha servisinize veya çevre yetkilinize başvurun.





Genel Bilgiler
Lütfen bu kılavuzdaki güvenlik talimatlarını dikkatlice
okuyunuz. Ünitenin hasar görmesini ve yaralanma riskini
önlemek için, sadece bu ürünü kılavuzda açıklandığı gibi
kullanın.
Kullanım kitapçığını elinizde bulundurun, böylece tüm işlevler
hakkında kolayca bilgi arayabilirsiniz

TEHLİKE!
Bu sembolü, uygunsuz kullanım
durumunda ciddi yaralanma veya ölüm
riskini ele alan her metin bölümünün
önünde bulacaksınız.

DİKKATLİ!
Bu sembolü, uygunsuz kullanımdan
kaynaklanan küçük ve ciddi yaralanma
riskini ele alan metnin her bölümünden
önce bulacaksınız.

NOT!
Bu sembolü, mülke veya çevreye zarar
verme riskini ele alan her metin bölümünün
önünde bulacaksınız.

Kullanım amacı
Bu ürün sadece özel kullanım için tasarlanmıştır. Doğada
şeylerin büyütülmüş gösterimi için geliştirilmiştir.

GENEL UYARILAR
TEHLİKE!
Bu cihazla çalışırken keskin kenarları ve
noktaları olan araçlar sıklıkla kullanılır. Bu
nedenle, bu cihazı ve tüm aksesuarları ve
aletleri çocukların erişemeyeceği bir yerde
saklayın. YARALANMA RİSKİ var!
TEHLİKE!
Bu cihaz, bir güç kaynağı (güç kaynağı ve /
veya piller) aracılığıyla çalışan elektronik
bileşenler içerir. Cihazı kullanırken çocukları
gözetimsiz bırakmayın. Cihazı sadece
kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi kullanın,
aksi takdirde ELEKTRİK ŞOKU RİSKİ
TEHLİKE!
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 devreye, yangınlara ve hatta
patlamalara neden olabilir.
TEHLİKE!
Güç ve kabloları veya uzantıları /
bağdaştırıcıları bükmeyin. Kabloları keskin
kenarlardan ve ısıdan koruyun. İşlemden
önce cihazı, kabloları ve bağlantıları hasar
açısından kontrol edin.
TEHLİKE!
Hasarlı bir üniteyi veya hasarlı güç kablosu
olan bir üniteyi kesinlikle kullanmayın.
Hasarlı parçalar derhal yetkili bir servis
merkezi tarafından değiştirilmelidir.
TEHLİKE!
Çocuklar sadece cihazı yetişkin gözetimi
altında kullanmalıdır. Ambalaj malzemelerini
(plastik torbalar, lastik bantlar, vb.)
Çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın!

Genel Bilgiler
Çocuklar dahil edilen kimyasallara ve sıvılara
erişememelidir. Kimyasalları içmeyin.
Kullandıktan sonra akan su ile ellerinizi iyice
yıkayın. Göz veya ağızla temas halinde su ile
iyice durulayın. Ağrı durumunda derhal bir
doktora başvurun ve maddeleri yanınıza alın.

NOT! Cihazı sökmeyin. Bir arıza durumunda,
lütfen ülkenizdeki Servis Merkezi ile iletişim kurun (garanti
kartına bakın).
Cihazı 45 ° C'nin üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın.

Parçalara genel bakış
1. Mercek
2. Odak düğmesi
3. Objektif tareti
4. Tabla
5. On / off anahtarı (aydınlatma)
6. Elektronik ışık kaynağı
7. Pil bölmesi yuvası
8. Pil bölmesi
9. Kapak plakaları
10. Hazır slaytlar
11. Rezervuar
12. Mikroskop cihazları
13. İğne deliği açıklığı olan tekerlek
14. Ölçüm kabı
15. Kuluçkahane
16. MicroCut
17. Akıllı telefon adaptörü

1. Bir mikroskop nedir?
Bir mikroskop iki mercek sistemi içerir: gözmerceği ve objektif.
Mikroskop genel olarak, göz merceği (1) ve taretteki (3)
objektif mercekten oluşur.

2. Montaj ve yer
Başlamadan önce, mikroskobu kullanmak için ideal bir yer
seçin. Normal gözlem için yeterli ışık olan bir nokta seçmeniz
önemlidir. Ayrıca, mikroskopun sabit bir yüzeye yerleştirilmesi
tavsiye edilir, çünkü titrek bir yüzey tatmin edici sonuçlar
sağlamaz.

3. Normal Gözlem



3. Normal Gözlem
Normal gözlem için, mikroskopu aydınlık bir yere yerleştirin
(örneğin bir pencere veya masa lambası yakınında). Odak
düğmesini (2) üst durdurma konumuna getirin ve objektif
tareti (3) en düşük büyütmeye ayarlayın.

Şimdi, mikroskop tabanındaki anahtarı kullanarak ışığı açın. Bir
sonraki bölümde ışık kaynağı hakkında daha fazla ipucu
bulacaksınız. Şimdi, hazır bir slaytı (10) tabladaki (4) klipsin
altına, doğrudan objektifin (1) altına yerleştirin. Göz
merceğinden baktığınızda büyütülmüş örneği görebilirsiniz. Bu
noktada, yine de bulanık bir resim görebilirsiniz. Odak
düğmesini (2) yavaşça çevirerek görüntü keskinliğini ayarlayın.
Artık nesneyi çevirerek ve farklı bir hedef seçerek daha yüksek
bir büyütme seçebilirsiniz.

Bunu yaptığınızda, resmin keskinliğinin daha yüksek büyütme
için tekrar ayarlanması gerektiğini unutmayın. Ayrıca, büyütme
oranı arttıkça, resmin iyi aydınlatılması için daha fazla ışığa
ihtiyacınız olacaktır.

Mikroskop tablasının (4) altındaki iğne deliği delikleri (13) olan
tekerlek, preparatları izlemenize yardımcı olacaktır. En iyi
kontrast elde edilene kadar tekerleği (13) çevirin.

4. Gözlem (elektronik ışık kaynağı)

Elektronik ışık kaynağı (6) ile gözlemlemek için, mikroskopun
(7) tabanındaki pil bölmesinde (8) 2 adet AA pilin 2 V'unu
takmanız gerekir. Pil bölmesi bir yıldız tornavida kullanılarak
açılır. Pilleri doğru kutuplara (+/- gösterge) takın. Pil kapağını
vida açıklığını hizalayın, böylece kapak mükemmel bir şekilde
yerine oturur. Şimdi vidayı sıkabilirsiniz. Mikroskop tabanındaki
anahtarı çevirdiğinizde aydınlatma açılır. Şimdi, önceki
bölümde anlatıldığı gibi gözlemleyebilirsiniz.
İPUCU: Fotoğrafın iyi bir şekilde aydınlatılması için daha fazla
ışık kullandığınız büyütme oranı gerekir. Bu nedenle, her
zaman denemelerinizi düşük bir büyütme ile başlatın.

5. Akıllı telefon tutucu

Akıllı telefon tutucuyu göz merceğine takın.

Vantuzlar temiz ve toz ve kirden arındırılmış olmalıdır. Hafif bir
nemlendirme faydalı olabilir.

Şimdi akıllı telefonunuzu tutma plakasına bastırın ve doğru
şekilde sabitlendiğinden emin olun.
Ayrıca, kapalı lastik kayışla sabitlemelisiniz. Pürüzlü bir yüzeye
sahip akıllı telefonlar, pürüzsüz bir yüzeye sahip akıllı telefonlar
kadar iyi tutunamaz.

Şimdi Kamera uygulamasını başlatın.
Kameranın sadece göz merceğinin üstünde durması gerekiyor.
Akıllı telefonu tam olarak göz merceğinin üzerinde ortalayın,
böylece görüntü tam olarak ekranınızda ortalanmış olarak
görülebilir.
Bazı durumlarda, görüntü tam ekranını görüntülemek için
yakınlaştırma işleviyle ayarlamanız gerekir. Görüntü kenarlarda
hafif bir gölgeleme görülebilir.

Kullanıldıktan sonra akıllı telefonu dikkatlice tutucudan çıkarın.

NOT:
Kullanım sırasında akıllı telefonun tutucudan çıkmamasına
dikkat edin.
Bresser GmbH ve Astromed Ltd. Şti. akıllı telefonun düşme
kaynaklı hasarlarından sorumlu değildir.

Bu mikroskop bir ışık mikroskobudur. Işık mikroskobuyla
saydam ve yarı saydam örneklerin gözlenmesi mümkündür.

6- Örnek Hazırlama: Örnekler mümkün olduğunca ince
dilimlenmelidir. En iyi sonuçları elde etmek için biraz balmumu
veya parafin gereklidir. Balmumu ısıya dayanıklı bir kaseye
koyun ve balmumu eritinceye kadar bir alev üzerinde ısıtın.
Balmumu eritmek için mum kullanabilirsiniz.

TEHLİKE!
Yanma tehlikesi olduğu için sıcak balmumu ile çalışırken çok
dikkatli olun.

Daha sonra, numuneyi sıvı balmumuna birkaç kez batırın.
Örneği örten balmumu sertleşmesine izin verin.
Balmumu gövdesinde nesnenin çok ince dilimlerini yapmak için
MicroCut veya başka bir küçük bıçak veya neşter kullanın.

TEHLİKE!
MicroCut, bıçak veya neşter kullanırken çok dikkatli olun. Bu
aletler çok keskin ve yaralanma riski taşır.

Dilimleri bir cam slayt üzerine yerleştirin ve mikroskopla
görüntülemeye çalışmadan önce bunları başka bir slaytla
kapatın.

7- Deneyler

Mikroskopunuzun fonksiyonlarına ve slaytların nasıl
hazırlanacağına aşina olduğunuza göre, aşağıdaki deneyleri
tamamlayıp mikroskobunuz altında sonuçları
gözlemleyebilirsiniz.

7.1. Karides Yetiştirmek
Aksesuarlar (mikroskop setinizden):

1. Karides yumurtaları
2. Deniz tuzu,
3. Kuluçkahane,
4. Maya.



Karides Yaşam Döngüsü

Tuzlu su karidesleri veya "Artemia salina", sıra dışı ve ilginç bir
yaşam döngüsüne sahipler. Dişi tarafından üretilen yumurtalar,
bir erkek karides tarafından döllenmeden, yumurtadan
çıkabilir. Bu yumurtadan çıkan karideslerin hepsi dişidir.
Olağandışı durumlarda, ör. bataklık kuruduğunda, erkek
karidesler ise döllenmiş yumurtalardan çıkabilir. Bazı özel
durumlarda, (su kaynaklarının kuruması gibi) erkek karidesler
dişilerin yumurtalarını döllemekte ve bu çiftleşmeden bazı özel
yumurtalar ortaya çıkmaktadır. “Kış yumurtaları” olarak
adlandırılan bu yumurtalar, onları koruyan kalın bir kabuğa
sahiptir. Kış yumurtaları çok dayanıklıdır ve bataklık ya da göl
kuruduğunda hayatta kalır ve tüm karides popülasyonunu
yokolmaktan kurtarır. 5-10 yıl boyunca “uyku” durumunda
kalabilirler. Uygun çevre koşulları yeniden üretildiğinde
yumurtalar açılır. Bunlar mikroskop setinizde sahip olduğunuz
yumurta türüdür.

Kuluçka Dönemi

Karidesleri inkübe etmek için öncelikle karidesin yaşam
koşullarına uygun bir tuz çözeltisi oluşturmanız gerekir. Bunun
için yarım litre yağmur ya da musluk suyu koyun. Suyu yaklaşık
30 saat dinlendirin. Su, zamanla buharlaştığından, ikinci bir
kabı suyla doldurup 36 saat bekletmesi tavsiye edilir. Su bu
süre boyunca durgunlaştıktan sonra, deniz tuzunun yarısını
kaba ekleyin ve tuzun tamamı çözünene kadar karıştırın. Şimdi,
kaba birkaç yumurta koyun ve bir tabak ile örtün

Cam kabı aydınlık bir yere yerleştirin, ancak doğrudan güneş
ışığına maruz bırakmayın. Kuluçkahaneye sahip olduğunuz için,
tuz çözeltisini bir kaç yumurta ile birlikte tankın dört
bölmesinin her birine ekleyin. Sıcaklık 25º civarında olmalıdır.
Bu sıcaklıkta, karidesler yaklaşık 2-3 gün içinde yumurtadan
çıkacaktır. Camdaki su buharlaşırsa, ikinci kaptan biraz su ilave
edin.

Mikroskop altında Karides
Yumurtadan çıkan canlı “nauplius larva” adıyla bilinir. Pipet
yardımıyla bu larvalardan birkaçını bir cam slayt üzerine
yerleştirebilir ve gözlemleyebilirsiniz.

Larvalar saçlara benzer uzantıları kullanarak tuzlu suda hareket
ederler. Her gün konteynırdan birkaç larva alın ve gözlemleyin.
Kuluçkahanedeki larvaları taramanız durumunda, tankın
kapağını çıkarınız ve tankı mikroskop tablasına yerleştiriniz.
Oda sıcaklığına bağlı olarak, larva 6-10 hafta içinde
olgunlaşacaktır. Yakında, sürekli sayılarla büyüyecek olan bir
nesil karides yetiştirmiş olacaksınız.

Karideslerinizi Beslemek
Tuzlu karidesleri canlı tutulmak için, zaman zaman
beslenmeliler elbette. Bu aşırı dikkatli yapılmalıdır, çünkü aşırı
besleme suyu kirletir ve karideslerimizi zehirler. Besleme kuru
maya ile toz halinde yapılır. Bu mayadan bir miktar iki gün
boyunca yeterlidir. Kuluçkahanenin bölmelerinde veya
kabınızdaki su karanlıklaşırsa, bu kötüye gittiğine dair bir
işarettir. Karidesleri hemen sudan alın ve taze bir tuz
çözeltisine koyun.

Uyarı!
Karides yumurtaları ve karides, yenmek için değildir!

7.2. Tekstil lifleri
Nesneler ve aksesuarlar:
1. Farklı tekstillerin konuları: Pamuk, keten, yün, ipek,
Celanese, naylon ve bulabileceğiniz diğer ürünler.
2. İki iğne

Her ipliği bir cam slayt üzerine koyun ve iki iğnenin yardımıyla
her birini yerinden oynatın. Pipet ile her iplik üzerine bir damla
su koyun ve her birini bir lamel ile kapatın. Mikroskopu düşük
büyütme oranına ayarlayın.
Mümkünse, farklı dokuma fabrikalarından yün fiberlerini
karşılaştırın ve liflerin görünümlerindeki farklılıkları not edin.

Temizlik ile ilgili notlar
• Cihazı temizlemeden önce, fişi veya pilleri çıkararak güç
kaynağından çıkarın.
• Cihazın dışını temizlemek için sadece kuru bir bez kullanın.
Elektronik aksamın zarar görmemesi için herhangi bir temizlik
maddesi kullanmayın.
• Cihazı toz ve nemden koruyun.
• Uzun süre kullanılmamışsa piller üniteden çıkarılmalıdır.



Temizlik hakkında notlar
1. Mikroskopu demonte etmekten kaçının!
Hassas bir optik enstrüman olmasından dolayı, mikroskopu
sökmeyin. Bu, performansında ciddi hasara neden olabilir.
Objektifleri sökmeyin.

2. Kirlenmeyi önleyin!
Toz veya nemin mikroskobuyla temas etmediğinden emin
olmalısınız. Herhangi bir optik yüzeye dokunmaktan kaçının!
Yine de mikroskobu ya da aksesuarlarınız üzerinde toz ya da
kirlenme varsa, aşağıda açıklandığı gibi çıkarın.

3. Optik olmayan parçaların temizlenmesi:
Mikroskopun optik olmayan kısımlarını temizlemeden önce fişi
elektrik prizinden çekin (örn. Çerçeve veya sahne). İlk olarak,
yumuşak bir fırça kullanarak mikroskobu veya
aksesuarlarınızdaki tozu veya kiri temizleyin. Ardından
kirlenmiş bölgeyi yumuşak, tüy bırakmayan bir bezle
temizleyin; Bez, hafif bir deterjan çözeltisi ile nemlendirilebilir.
Kullanmadan önce mikroskopun kuru olduğundan emin olun.
Boyalı parçaların veya plastik parçaların temizlenmesi için
alkol, eter, aseton, ksilen veya diğer tiner vb. Organik
çözücüler KULLANMAYIN!

4. Optik parçaların temizlenmesi:
Optik kaliteyi arttırmak için, göz mercekleri veya objektifler
kaplanır. Silinmemeleri gerekir çünkü kuru kir veya toz
kaplamayı çizebilir. Temizlenmeden önce temizlenecek
parçaları çerçeveden çıkarmak en iyisidir. İlk önce her zaman
gevşek tozu alın. Küçük bir miktar saf alkolle nemlendirilmiş
kaliteli veya yumuşak kumaşlı lens dokusunu kullanın Lens
yüzeyini temizleyiniz.

5. Kullanılmadığı zaman:
Kullanımdan sonra, mikroskop kapağını (plastikten yapılmış)
kaplayın ve kuru ve yağsız bir yere koyun. Daha uzun süre
kullanılmaması durumunda, Mikroskop ve aksesuarları tekrar
doğru konteynırlarında. Tüm obkektif ve göz merceklerinin
kapalı bir kapta nem önleyen paketiyle saklanmasını
öneriyoruz.

Unutmayın: Bakımlı bir mikroskop optik kalitesini ve değerini
yıllarca koruyacaktır.

Yok Etme
Ambalaj malzemelerini, tiplerine (kağıt,
karton vb.) Uygun şekilde atın.

Doğru bertaraf hakkında bilgi için yerel atık imha servisinize
veya çevre yetkilinize başvurun.

Elektronik cihazları ev çöpüne atmayın!
Avrupa Parlamentosu'nun 2002/96/EC sayılı
Direktifine göre, elektrikli ve elektronik
ekipmanların atıkları ve ulusal yasaya
uyarlanması ile ilgili olarak, elektronik

cihazlar ayrı olarak toplanmalı ve çevre dostu bir şekilde geri
dönüştürülmelidir.
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