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DİKKAT!
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!

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!

ATTENTION!
Avec cet instrument, on utilise souvent des accessoires à angles vifs et 

pointus. Pour cette raison, stockez-le ainsi que tous les accessoires à un 
endroit inaccessible aux enfants. Ne laissez travailler les enfants avec cet

instrument uniquement sous la surveillance d’un adulte! Eloignez l’emballage 
(sacs en plastique, élastiques, etc.) des enfants!

¡ATENCIÓN!
La utilización de este dispositivo suele requerir el empleo de

herramientas puntiagudas o de bordes afilados, lo que significa que deberá
guardar éste y todos sus accesorios y elementos adicionales en un lugar 

alejado del alcance de los niños. No deje que los niños manipulen el aparato, 
a menos que se encuentren bajo supervisión de un adulto. Asimismo,

mantenga el material de embalaje (bolsas de plástico, bandas de goma, etc.) 
lejos del alcance de los niños.
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Bölümler (Fig. 1-7):

1. Oküler
2. Diyoptri ölçeği
3. Binoküler Kafa
4. Odak tekerleği
5. Objektif lensli ve objektif tutucu
6. Toz koruyucu kapak
7. Elektrik aydınlatması (Yansıma / İletim)
8. Mikroskop Tablası
9. Tabla Klipsleri
10. Güç kaynağı bağlantısı
11. Ana şalter
12. Işık Ayarlama Tekerleği
13. Tabla plakası
14. Kaynak anahtarı
15. Aydınlatma muhafazası
16. Şarj edilebilir pil (Paket İçeriğine Dahil değil)
17. Mercek kelepçe vidası
18. Sürtünme ayarı
19. Sürtünmeyi ayarlamak için anahtar

1. Mikroskop için bir yer seçimi
Before starting, choose a sufficient location for microscoping. Please take care that your

microscope stands on an even and solid ground. A power supply socket is required to charge the

batteries.

Position your device so that it can be disconnected from the power supply at any time. The wall

socket should always be located near the device and be easily accessible, since the plug on the

power cord serves as a disconnecting device for the power supply.

2. Aydınlatma
Researcher ICD’nin üç aydınlatma seçeneğiniz vardır: yansıtma ışığı, iletim ışığı ve her

ikisi açık konumu. İlk önce, güç kaynağını bir güç kaynağı soketine ve ardından

mikroskobun (10) güç kaynağı bağlantısına bağlayın. Şimdi ana şalteri (11) devreye alın.

Kaynak düğmesiyle (14) aydınlatma tipini ayarlayabilirsiniz: Yansıtma ışığı için Poz.I, iletim

ışığı için Pos.II, her ikisi için de Pos.III. 0 konumunda, her iki lamba da kapalı. Işık şiddeti

ayarlayıcı (12), parlaklığı ayarlayabilir

3. Gözlem
İlk önce, toz koruyucu kapağı (6) objektif tutucudan (5) çıkarın. İstediğiniz objeyi tablanın (8) ortasına

yerleştirin ve gerekirse klipslerle (9) sabitleyin. Hedefin büyütülmesi (2x veya 4x), objektif tutucu (5)

döndürerek ayarlanabilir. Gözlemlerin her zaman en düşük büyütmeyle başlatılması önerilir. Şimdi

binoküler kafadaki (3) göz merceklerine (1) bakın. Odaklayıcı ile netliği ayarlayın (4)



4. Odaklama ve diyoptri telafisi
Diyoptre ölçeğini (2) "0" olarak ayarlayın ve bir nesne gözlemleyin. Şimdi sol gözünüzü kapatın ve

odağı sağ gözünüz için odaklayıcı (4) ile ayarlayın. Ardından, sağ gözünüzü kapatın ve sol gözünüz

için odağı dioptre ölçeğiyle ayarlayın (2). Şimdi, mikroskop gözleriniz için ayarlandı. Gelecekte

kullanmanız gereken diyoptri ölçeğinin ayarına dikkat edin.

5. Göz Mesafesi
Researcher ICD, ayarlanabilir bir binoküler kafa ile donatılmıştır. Göz mesafenizi

ayarlamak için ideal konumu bulana kadar göz merceklerini birbirine doğru hareket ettirin.

6. Göz merceklerini değiştirme
Göz merceklerini değiştirmek için mercek tutucusunun (17) altındaki kelepçe vidasını

gevşetmeniz gerekir. Daha sonra göz merceklerini kolayca çıkarabilir ve değiştirebilirsiniz.

Kelepçe vidaları, yalnızca göz merceklerinin düşmemesi için koruma görevi görür.

Not:

LED aydınlatması yaklaşık 20.000 saat ömre sahiptir.. Teknik bir hata durumunda lütfen

servis merkeziyle iletişime geçin.

7. Odaklama sürücüsünün sürtünmesini ayarlama
Odaklama mekanizması mikroskop kafasının ağırlığı nedeniyle değişebilir.

BRESSER Researcher ICD ile sürtünmeyi ekteki anahtarla (19) ayarlayabilirsiniz. Anahtar basit bir

şekilde daha geniş milin (18) iki deliğine bağlanır. Dönerek sürtünmeyi güçlü veya hafif bir şekilde

ayarlayabilirsiniz.

8. Şarj edilebilir pillerin değiştirilmesi
Pillerin arızalanması durumunda yenileri ile değiştirilebilir. Mikroskop altındaki Batarya

bölümünü açın ve üç yeni şarj edilebilir bataryayı (16) (Tip NiMH AA 1.2V, yaklaşık 1200

mAh) yerine yerleştirin (4). Lütfen doğru pozisyona dikkat edin!

DİKKAT:
Şarj edilemeyen pilleri KULLANMAYIN. Bu yangına ve / veya patlamaya neden
olabilir!

9. Temizlik ve bakım
Mikroskobunuz yüksek kaliteli bir optik alettir. Optik yüzeylerde ne toz ne de parmak izi

olmamasına dikkat edin. Gerekirse, mikroskop gövdesini hafifçe nemlendirilmiş yumuşak

bir bezle temizleyin. Optik yüzeyleri temizlemek için biraz alkol damlası içeren ayrı bir

temiz bez kullanın. Kullandıktan sonra, mikroskop toz kapağı ile korunmalıdır.

Not:
Lütfen yeterli özen görmüş bir mikroskobun değerini ve optik kalitesini yıllarca
koruduğunu unutmayın.
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10. Technik Data
Binoküler Kafa

Gözmerceği: 10x and 20x (2 pcs.), 30.5 mm diameter

Objectif: 2x ve 4x, Stereo

Toplam Büyütme: 20x, 40x, 80x (The total magnification can be calculated by multiplying 

the objective magnification with the eyepiece magnification.)

Aydınlatma: LED

11. Declaration of Conformity
Product Type: Incident-/Transmission-type microscope

Product Name: Researcher ICD 20x-80x

Article No.: 58-03100

Bresser GmbH has formed a "Conformity Declaration" in line with the applicable guidelines. This
declaration is available for review.

Bresser GmbH
DE-46414 Rhede/Westf. · Germany

12. Only for EU countries
Do not dispose of electric equipment together with household waste material!

In observance of European Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic

equipment (WEEE) and its implementation in accordance with national law, electric equipment that

have reached the end of its life must be collected separately and returned to an environmentally

compatible recycling facility.

Discharged batteries and damaged re-chargeable batteries must be disposed of at special battery

collection points. Information is available from your local disposal agent or local authority regarding

the disposal of devices or batteries.
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13. Garanti
Garanti süresi, satın alma tarihinden itibaren 2 yıldır. Lütfen nakit makbuzunu satın alma
kanıtı olarak saklayın. Garanti süresi içinde arızalanan cihazlar, cihazın alındığı satıcıya
gönderilir. Hatalı kullanımdan kaynaklı olmayan arızalarda, cihaz ücretsiz onarılacaktır.
Garanti süresinin bitiminden sonra meydana gelen arızalarda, cihazlar da iade edilebilir.
Ancak, garanti süresi sona erdikten sonra gerekli olan onarımlar servis ücretine tabi
olacaktır.

Önemli:
Nakil hasarlarını önlemek için cihazı orijinal paketinde dikkatlice paketlenmiş şekilde
gönderdiğnize emin olun. Lütfen ayrıca nakit makbuzu (veya bir kopyasını) ekleyin.

Dağıtımcı firma:

İsim:  ..........................................................................................................................

Adres:..............................................................................................................

..........................................................................................................................

Telefon:  ....................................................................................................................

Satın alma tarihi: ............................................................................................................

İmza: ......................................................................................................................
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Bresser GmbH

Gutenbergstr. 2 · DE-46414 Rhede/Westf.

Germany

www.bresser.de

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. · Errors and technical changes reserved. · Sous réserve d’erreurs et de modifications techniques.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. · Queda reservada la posibilidad de incluir modificaciones o de que el texto contenga errores.

https://www.astroshop.com.tr/

http://www.astromed.com.tr/

http://www.bresser.de/
https://www.astroshop.com.tr/
http://www.astromed.com.tr/

