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MicroSet Mikroskop Kullanım Manueli 

 

 

 

 

Bütün Parçalar: 

 

 

1- 5x GözMerceği 

2- 16x Geniş Açı GözMerceği 

3- Barlow Lens 

4- MikroOkular 

5- Gözmerceği Tutucu 

6- Mikroskop Kafası 

7- Objektifler/Objektif Tablası 

8- Mikroskop Sehpası 

9- Odak Ayarı Kolu 

10- LED Aydınlatma 

11- Mikroskop Gövdesi 

13- Bresser CamLabLite Yazılım CD’si 

14- 3xAA Pil Yuvası 

15- Preparat Seti 

16-  

17-   

18- LED Aydınlatma Şiddet Ayarı 

19- Renk Filtreleri 

20- Üst Led Aydınlatma 

21- Güç/Işık Açma-Kapama Butonu 

22- Pipet/Cımbız 

23- Kuluçka Kabı 

24- Örnek Dilimleyici  

25- Numune Kabı 

26- Taşıma Çantası 

27- Monoküler Başlık Döndürme Vidası 

28- Hareketli Mekanik Sehpa 
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DİKKAT !!! 

Satın almış olduğunuz bu cihaz, elektronik parçalar içermekte olup gücünü bir pil veya ana 

şebekeye bağlı bir cihazdan almaktadır. Çocuklarınızın kontrolünüz olmadan bu ürünü 

kullanmasına izin vermeyiniz. Ürünü lütfen kitapcıkta verilen detaylara uygun şekilde kullanınız 

aksi takdirde elektrik akımına kalpılıp zarar görebilirsiniz. 

Ambalaj malzemelerini çocuklarınızdan uzak tutunuz. Plastik torbalar, lastik gibi malzemeler 

çocuklarınıza zarar verebilir. Yutulması halinde boğulma ile sonuçlanabilir. Lütfen ürün 

kullanımı sırasında ve sonrasında çocuklarınızı yalnız bırakmayınız. 

 

YANGIN VE PATLAMA TEHLİKESİ 

 

Satın almış olduğunuz cihazın yüksek ısıya maruz kalması, cihazınızda geri dönülemez hasarlar 

bırakacaktır. Cihazınız ile gelen adaptör (varsa) veya piller (varsa) dışında başka orijinal 

olmayan ürünler kullanmayın. Cihazı kısa devre yapmayın veya pilerini ateşe atmayın. Cihazın 

yüksek ısıya maruz kalması kısa devre riskini arttırır ve patlama, ateş olasılığı meydana çıkar. 

Cihazınızı 60º üzerinde ısıya maruz bırakmayın. 

 

Lütfen cihazı söküp tamri etmeye çalışmayınız. Herhangi bir sorunla karşılaştığınızda lütfen 

ürünün orijinal ambalajıyla bölgenizden sorumlu distribütörünüze gönderiniz. 

 

TEMİZLİK TALİMATLARI 

 

Ürünün temizliğini fişini ve pillerini (varsa) çıkattıktan sonra yapınız.  

Öncelikle ürünün dış yüzeyini temiz kuru bir bez ile temizleyiniz. Temizlik solüsyonları, kolonya 

veya alkol kullanmayınız. Cihazı nem, rutubet ve tozdan koruyabildiğiniz kadar koruyunuz. 

Ürünü orijinal kutusu içerisinde saklamanızı öneririz. Uzun süre kullanılmayacaksa ürün 

içerisindeki pilleri (varsa) çıkartınız. 

 

GERİ DÖNÜSÜM ve ATIKLAR 

 

Paketleme malzemelerini atarken doğaya zarar vermeyecek ve geri dönüşüme destek olacak 

şekilde atınız. Elektronik malzemeleri evsel atıklarınız ile beraber atmayınız. Lütfen doğaya 

saygı çerçevesinde geri dönüşüm kutularını kullanınız.  

Bitmiş aküler, piller ve benzeri atıklarını da geri dönüşüm kutularına atma hususunda 

çocuklarınıza örnek olunuz.  
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1- Mikroskobumu Nasıl Kullanırım: 

 

Mikroskopunuzu kurmadan önce uygun bir yüzey bulunuz. 

 

Önceklikle mikroskopunuzun düz ve stabil bir yüzeyde konumlandırıldığından emin olunuz. 

 

Elektrik ile aydınlatılmış alanda gözlem yapmak için elektriğe ihtiyacınız olacaktır. 

 

2- Elektrikli LED Aydınlatmayı Nasıl Kullanabilirim? 

 

Öncelikle mikroskobunuzun alt kısmaında bulunan pil yuvasını(No.14) açınız. 3 adet AA pili, pil 

yuvasına + ve – kutupları doğru yerleşecek şekilde yerleştiriniz. Daha sonra pil yuvasının kapağını yerine 

takarak kapağın vidasını sıkınız. Artık mikroskoba güç vermeye hazırsınız. 

Mikroskop üzerinde bulunan düğme aracılığı ile mikroskop çalıştırılabilir(No.21). Mikroskopunuz 2 farklı 

LED aydınlatma sistemine sahiptir. Bu aydınlatmalar ampül yerine ışık emici LED’ler vasıtası ile çalışır. 

Birinci aydınlatma modülünüz numuneleri alttan aydınlatırken, ikincisi yukarıdan ışık vererek uygun 

gözlem koşulları oluşturur. İki aydınlatmayı yönetebilmenize imkan tanıyan buton (No.21) 

mikroskopunuzun sol tarafında bulunmaktadır. 

 

Buton;  

I konumunda ise; ışık alttan gelir. 

II konumunda ise ışık üstten gelir 

III konumunda ise alt ve üst ışık birlikte yanar. 

 

Şeffaf numuneleri incelemek için aydınlatmayı I konumuna alarak ışığın alttan gelmesini sağlayın.  

Geçirgen olmayan numunelerin gözleminin yapılabilmesi için aydınlatmanın sadece yukarıdan gelmesini 

sağlayın. 

Yarı geçirgen materyallerin veya numunelerin incelenebilmesi içinse, en uygun seçenek olarak her iki 

aydınlatma opsiyonunuda kullanın. 

 

3- Renk Filtrelerini Nasıl Kullanırım? 

 

Mikroskopunuzun sahip olduğu renk filtreleri (No.19) mikroskop sehpasının alt tarafında yer alır. Bu 

filtreler çok berrak, renksiz ve temiz numuneleri incelerken kullanmanız içindir. Özellikle renksiz ve tam 

geçirgen numuneleri incelerken ihtiyaç duyabileceğiniz farkı bir çok rengi içerir. 

 

4- Mikroskop Ayarları 

 

İlk olarak mikroskopunuzun gözmerceğini (No.1-2) gözlem için hazırlayacağız.  

 

(No.27) ile gösterilmekte olan vidayı gevşetiniz ve monoküler başlığı (No.6) uygun rahat gözlem 

pozisyona getirin. 

 

Her gözleminize öncelikle küçük büyütme sağlayan göz mercekleri ile başlayınız. 
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Mikroskopunuzun sehpasını odaklama ayar kolunu (No.9) kullanarak en alt pozisyona getiriniz ve 

objektif tablasını (No.7) en düşük büyütmeli objektife (4x) gelene kadar çeviriniz. 

 

Uyarı: Oluşabilecek herhangi bir hasarı engelleyebilmek için öncelikle mikroskop sehpasını en alt 

konuma getiriniz. 

 

Uyarı: Deneyimlere dayanarak söylememiz gerekir ki büyük büyütmeler daha başarılı görüntüler elde 

etmenizin ön koşulu değildir. 

 

Şimdi 16x göz merceğini (No.1-2) barlow lens yuvasına yerleştirin ve barlow lens’in (No.3) sonuna kadar 

içeride olduğuna emin olun. 

 

Gözleme başlarken çok dikkatli olunuz. Mikroskopunuzun sehpasını yukarı yönlü çok hızlı hareket 

ettirirseniz objektifler preparatlara temas eder ve her ikisi de hasar görebilir.  

 

Eğer fazla büyütme kullanmak isterseniz Barlow lensinizin monoküler başlığa tam olarak oturduğundan 

emin olunuz. 

 

5- Numuneleri Nasıl Gözlemleriz 

 

Mikroskopunuzu daha önce açıkladığımız şekilde kurduktan sonra aşağıdaki detaylara dikkat ediniz; 

 

Her gözleme en küçük büyütme oranları ile başlayınız, bu yolla gözleyeceğiniz objeleri daha kolay bulup 

odaklayabilirsiniz. 

 

Görüntü almaya çalışırken, yüksek büyütmelerde daha çok aydınlatmaya ihtiyacınız olacaktır. 

 

En başta basit gözlemlerle pratiğinizi geliştirmeye çalışın. 

 

Mekanik hareketli sehpaya (No.28) hazırlanmış preparatlardan (No.15) birini yerleştirin ve aydınlatmanın 

tam üstüne gelecek şekilde numuneyi oturtun.  

 

Hazır preparatlar veya gözlenecek objeler mekanik sehpa üzerindeki kıskaçlara yerleştirilmelidir.  

 

Artık göz merceğinden (No.1-2) bakabilir; dikkatlice ve yavaşça odaklama ayar kolunu (No.9)  çevirerek 

objeyi odak noktasına getirebilirsiniz. 

 

Düşük büyütmede odak noktasını yakaladıktan sonra daha fazla büyütmelere geçebilir gözlemlerinizde 

çeşitliliği arttırabilirsiniz. Monoküler başlıkta takılı olan Barlow lensi (No.3) dışarı çekerek büyütme 

arttırılabilir. Bütün barlow lens odağı kullanılarak toplamda 1.6x daha fazla büyütme sağlanabilir.  

 

Bu noktada daha fazla büyütme isteniyor ise 16x göz merceği kullanılarak talep edilen maksimum 

büyütmeye ulaşılabilir.  

 

Lütfen Dikkat Ediniz: Büyütme değiştirildiği anda obje veya preparatlar odağını/netliğini  

kaybedecektir. Odak ayar kolu ile odaklamanın tekrar yapılması gerekir. Lütfen bu ayarı yaparken yavaş 

hareket etmeye gayret edin. 

 

Not: Maksimum büyütmeyi her numunede kullanamayabilirsiniz. Her numune için maksimum büyütme 

farklılık gösterebilir. 
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6- Gözlenecek Objeler 

 

Normal bir büyüteç ile daha çok hayvan ve bitki gibi daha belirgin objeleri gözleriz. Bu mikroskopta ise 

alttan gelen kuvvetli ışık sayesinde obje aydınlatılır ve imaj objektiflere gelir. Son nokta olarak gözümüze 

ulaşır. Mikroskop ile, özellikle transmisyon mikroskopu adı verilen tiplerle, sadece şeffaf objeler 

görüntülenebilir. Alttan gelen ışık, gözlemini yapacağınız objenin içerisinden geçer, objektifler ve 

gözmercekleri tarafından büyütülür ve gözümüze kadar gelir. Su içerisindeki birçok mikroorganizma, 

bitki parçaları ve hayvan parçaları keşfetmeniz için doğada hazır bekliyorlar. Preparatler çeşitli 

yöntemlerle hazırlanabilir. İster kullanılması gerekli materyalleri kullanarak ister belli bir bölümü 

bütünden ayırarak gözlem yapabilirsiniz. Devam bölümünde bu gibi tekniklere kabaca değineceğiz.  

 

İnce Preparat Kesitlerinin Hazırlanması:  

 

Daha önce anlatıldığı gibi olabildiğince ince kesitler yaratmanız gerekmektedir. En iyi sonucun 

alınabilmesi için biraz parafin ve muma ihtiyacınız olacak. Bunlar gibi materyallere ulaşamıyorsanız basit 

bir mum bulun ve onu eritin. Kesilmesi planlanan obje bir kaç kez sıvı mum içerisine daldırılıp 

çıkartılmalıdır. Mumun sertleşmesini bekleyin ve bıçak veya microtom yardımı ile objeyi kesiniz. Bu 

kesitler cam slaytlara yerleştirilerek gözleme hazır hale getirilebilir. 

 

Kendi Preparatlarınızın Hazırlanması: 

 

Öncelikle objenizi lamın üzerine koyunuz ve üzerine bir pipet yardımı ile distile su dökünüz. İkinci bir 

cam yardımı ile obje üzerindeki suyun obje etrafında yayınız ve bütün köşelerin su ile kaplanmış 

olduğundan emin olunuz. Daha sonra camı ötekinin üzerine yerleştiriniz. 

 

7- Deneyler: 

 

Şimdiden kendinizi mikroskopu kullanmak için yeterli görüyorsanız aşağıdaki deneyleri yapmaya 

başlayabilirsiniz.  

 

 7.1- Gazete Baskısı 

 

Objeler:  

 

1- Gazete kağıdından ufak bir parça. Koparılan parçada resim ve yazıların beraber olduğu kısımlar tercih 

edilmelidir.  

2- Aynı ölçü ve şekilde dergiden alınmış bir parça kağıt. 

 

Mikroskopunuzu en alt büyütmede kullanarak günlük gazetenizden aldığınız parçayı inceleyiniz. Gazete 

ikinci kalite, ham kağıda basıldığı için harfler kırık görünecektir; dergi gözlemlendiğinde ise harfler 

kesintisiz, pürüzsüz ve tam görünür. Gazete kağıdı üzerindeki resimler nokta nokta görünecek ve kirli bir 

efekt oluşturur ancak dergi üzerindeki resimler keskin ve nettir. 

 

 7.2- Tekstil Fiberleri 

 

Ürün ve Aksesuarlar. 

1- Farklı tekstil ürünlerine ait iplik dokuları: Pamuk, yün, sicim, naylon, celanase vs. 

2- İki İğne. 

Her iki iplik cam slaytımızın üzerine konduktan sonra iğneler yardımı ile şekillendirilir. Söz konusu 

iplikler ek bir vasıta ile nemlendirilir ve kaplanır. Bu noktadan itibaren gözleme başlamak için 

mikroskobunuzu en küçük büyütme oranına getiriniz. Mikroskopunuz altında bitki temelli pamuk 

lifleri düz ve hacimli şekilde görülür.  Pamuk lifleri temel olarak uzun ve katlı tüplerden oluşur. Orta 

alana oranla uç noktalardaki pamuk lifleri daha kalın ve dairesel görünür. Pamuk içerisindeki elyaflar 

ipek gibi parlarken elyaf tüpleri içerisindeki kabarık formları rahatlıkla gözlemlenebilir. Bitki kökenli 

liflerle karşılaştırıldığı zaman hayvan kökenli ipek daha küçük çaplı katı liflerden oluşur. 
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Her bir elyaf pürüzsüz ve orta ölçekte küçük cam çubuk görünümündedir. Yün lifleri de hayvan 

kökenli olmakla beraber yüzeyleri dalgalı ve kırık görünümlü birbirine girişik kutucuklardan meydana 

gelir. Eğer mümkünse farklı markaların ve farklı makinaların ürettiği yünleri inceleyin ve anlatılmak 

istenen noktayı daha net kavrayın. Bu konudaki eksper kişiler bu yolla yünün hangi ülkede ve hangi 

orijinden olduğunu rahatlıkla anlayabilmektedir. Celanese adından da anlaşılabileceği gibi uzun ve 

zorlu kimyasal süreçler sonucunda üretilmektedir. Sahip olduğu bütün lif dokuları sert, karanlık ve 

parlak yüzeylidir.  Lifler ıslanıp kuruduktan sonra kendilerine has özel bir şekil alırlar. Bu yolla 

fiberlerin ortak ve farklı özelliklerini gözlemleyebilirsiniz. 

 

 7.3- Ekmek mantarı nasıl gelişir? 

 

Obje: Bir parça bayat ekmek 

 

Söz konusu mantara ait sporlar atmosferin her noktasında rahatlıkla bulunabilir. Ufak bir parça 

ekmeği slaytın üzerine koyun ve hafifçe ıslatın. Ekmeği sadece nemlendirecek kadar ıslatın, fazla su 

koymayın. Bütün parçayı vidalı kapağa sahip bir konteynıra koyunuz ve bunu çok az ışık alan ılık bir 

dolapta saklayın. Kısa bir süre içerisinde ekmek üzerinde mantar formlarının oluşmaya başlayacağını 

gözlemleyeceksiniz. Her gün ekmeğinizi dikkalice inceleyin. İlk aşamada küf dokuları beyaz ve 

parlak şekil alacaktır. Bu küf dokularından örnekler alarak mikroskopunuz altında rahatlıkla gözlem 

yapabilirsiniz. İnceleyeceğimiz materyal yavaş yavaş komplike iplik yumağı haline gelecek, bu 

yumaklar da söz konusu mantarın ana gövdesini oluşturmaya başlayacaktır. Bu yapıya Mycelium adı 

verilmektedir. Mycelium literatürde mantarın ipliksi ve uzantılı tutunma ve gelişim organı olarak 

bilinmektedir. Her bir ipliğe Hype adı verilir. Zamanla ekmek içerisindeki küf mantarı kökleri 

Rhizoidler gelişecek, Mycelium’un  gelişmesi için gerekli su ve doğal besinlerin temin edilmesini 

sağlayacaktır.  Zamanla Rhizoidler kahverengimsi bir renk alırken dikey düzlemde bu seyinenin 

üzerinde uzun, ince yığınlar halinde Hypen’lar gelişir. Hypen’ların gelişiminin son evresinde beyaz 

küçük toplar gözlemeniz gerekir.  

Devam eden dönemde beyaz küçük toplar siyah renk alır ve döllenerek olgunlaşma sürecine girer. 

İnsan gözüyle dahi bu gelişim rahatlıkla izlenebilirken mikroskopunuz sizleri heyecanlı bir gözleme 

çıkartacaktır. 

 

8- MikrOküler Kurulumu ve Yüklenmesi. 

 

Barlow Lensi (No.3) ve kullanmakta olduğunuz göz merceğini (No.1-2)  tüp içerisinden çıkararak 

Mikroküler kameranızı yuvaya yerleştirin. (Şekil 5) 

 

9- Yazılımı Nasıl Kurabilirim? 

 

Öncelikle Mikro Oküler üzerindeki USB kablonuzu bilgisayarınıza takmayınız. 

 

Not: Mikroküler gözmerceği kameranızı bilgisayarınıza takmadan önce yazılımını yüklemeniz 

gerekecektir. Yazılım yüklendikten sonra bilgisayarınızı tekrardan başlatınız. Ve tam olarak yeniden 

açıldıktan sonra gözmerceği kameranızı bilgisayara bağlayın.  

 

MikrOkülerin yazılımını içeren CD’yi bilgisayarınıza takın. CD otomatik olarak çalışacaktır. Eğer 

açılmaz ise Windows Explorer’dan CD ünitesini çalıştırın ve CD’nin içeriğine bakın. AutoRun.exe 

dosyasına çift tıkladığınızda kurulum programı başlayacaktır. Buradan ilgili sürücü ve yazılımların 

kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz.  

  



7 

 

10- MikrOküleri Nasıl Kullanabilirim?: 

 

Hazırlık Aşaması 

 

1- Hazır preparatlardan bir tanesini alarak mikroskopun sehpasına yerleştirdikten sonra odaklamayı yapın. 

 

2- Göz merceğini ve Barlow Lensi mikroskop üzerinden çıkartın ve MikrOküleri yerleştirin. 

Bilgisayarınızı çalışırın.  

 

Uyarı: Mikroküler gözmerceği kameranın toz kapağını çıkarmadan mikroskopa yerleştirmeyin. 

 

3- Bilgisayarınız açıldıkta sonra Mikroküleri bilgisayarınızın USB portuna takın. CamLabLite programını 

çalıştırın.  

 

11- MikrOkülerden Alınan Görüntülerin Bilgisayar Ortamında Gözlenmesi. 

 

1- Mikroküler programını çalıştırın 

2- Programın arayüzünde sol üst tarafta kameranızın adını göreceksiniz. Adını tıklayınız 

3- Kameranızın adını görüp tıkladıktan sonra anlık canlı görüntü program arayüzünden görülecektir.  

4- Objeyi tekrardan son bir kez daha odaklayın.  Görüntü istediğiniz odak ayarına gelince odaklamayı 

bırakın. 

5- Sol menüden görüntüyü fotoğraf ceya cideo olarak kaydedebilirsiniz. 

12- Temizlik ve Bakım 

 

Mikroskopunuz kaliteli mercek ve optik gruplardan oluşmaktadır. Bu yüzden mikroskpunuzu kir ve 

tozdan koruyun. Optik yüzeylere parmaklarınız ile temas etmeyin; temizlemek için alkol, kaplamaları 

bozacak solüsyonlar kullanmayın. 

 

Toz olmaması durumunda yumuşak bir fırça yardımı ile tozu temizleyin.  

 

Temizleme bezi olarak pamuk kullanmayın.  Gözlükçülerden temin edilebilecek bezler tercih edilmelidir. 

 

13- Sorun Giderme: 

 

Hata:       Çözüm: 

 

- Görüntü yok ise    Işığı açın, odaklama yapın. 

 

- PC gözmerceğinin görüntüsünde   Video grafik kartınızın ayarlarını kontrol ediniz. 

sorun var ise 

 

- Yazılım yükleme raporu   “OK” tıklayın ve Geçin. 

 “ not XP approved” 

 

14- Özellikler: 

 

Intel Centrino veya muadili 

Windows XP, Vista 

Min 512mb ram. 

Min 300 mb boş disk alanı 
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15- Garanti Detayları: 

Bu üründe garanti 2 senedir. 

Garanti fatura tarihinden itibaren geçerlidir. 

Fatura ibrazı olmadan garanti kapsamında işlem yapılmaz. 

Kullanıcı hatalarından ötürü meydana gelen hasarlardan firmamız sorumlu değildir.  
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