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Omkring Denne Manual
Denne manual indeholder instruktioner som burde anses for at være en komponent af
enheden, og skal derfor også behandles således.

Læs derfor denne manual og alle instruktionerne meget grundigt før du begynder at bruge
dette produkt.

Giv denne manual videre til en ny bruger, eller tilbage til sælgeren hvis den skal returneres.
Dette skal gøres for at sikre produkt vedligeholdelse, og garantien.

Generelle Advarsler
⚠Risiko for Kvælning
Hold indpakningsmateriale såsom plastik, poser, skumgummi og gummi væk fra børn

⚠Risiko for Elektrisk Stød
Denne enhed indeholder elektroniske komponenter som får strøm via en ekstern eller intern
strømforsyning. Børn bør ikke bruge dette produkt uden voksen tilsyn. Brug udelukkende
dette produkt som beskrevet af manualen, ellers er der en stor risiko for at du kan få elektrisk
stød.

⚠Risiko for Kemiske Forbrændinger
Batterier som lækker kan forsagde syreskader og kemiske forbrændinger. Undgå derfor
kontakt mellem et ødelagt batteri og hud, øjne og slimhinder. Hvis der sker kontakt, skal du
skylle det berørte område med det samme med høje mængder af vand, og ved voldsomme
skader skal der søges medicinsk hjælp.

⚠Risiko for Ild / Eksplosion
Brug udelukkende de anbefalede batterier. Undgå at skabe kortslutninger i enheden eller
batterierne, og afskaf dem ikke ved at brænde dem af. Voldsom varme eller dårlig håndtering
kan forsagde kortslutninger, ild eller eksplosioner.

NOTE!:
Skil ikke dette produkt ad. Hvis du har et defekt produkt skal ud kontakte personen som
solgte produktet til dig, og ikke producenten. Sælgeren vil kontakte den relevante service
centre og sørge for at du kan få produktet repareret eller erstattet.

Produktet må ikke druknes i vand.

Beskyt dette produkt fra elektriske stød.

Brug kun de anbefalede batterier. Udskift altid afladet eller tomme batterier med nye. Bland
ikke forskellige typer eller producenter, og indsæt altid fuldt opladet batterier. Hvis enheden
ikke skal bruges i lang tid skal batterierne tages ud.



Komponent Oversigt

1. Okular 10x 2. Okular 20x 3. Barlow linse

4. Okularholder 5. Mikroskop hoved 6. Objektivhjul

7. Objektiv 8. Klipse 9. Krydsplade

10. LED lys (Direkte) 11. Mikroskop fod 12. Lydstyrkeknap

13. Batterirum 14. Fokus hjul 15. Farvefilter hjul

16. LED lys (Diffust) 17. Præparater og glas cover 18. Prøver

19. Udskærer 20. Rugeri 21. Testrør

22. Pincet 23. Dissections nål 24. Dissections kniv

25. Beskyttende cover 26. Petriskål 27. Smartphone holder



Hvad er et Mikroskop
Et mikroskop indeholder to linsesystemer: okularet og objektivet. Vi præsenterer disse
systemer som én linse hver, så konceptet er lettere at forstå. I virkeligheden er okularet (1)
dog og objektivet i mikroskopet (7) består af flere linser.

Den nederste linse (objektivet) producerer et forstørret billede af den forberedte prøve
placeret på krydspladen (9).
Billedet, som du ikke kan se, forstørres endnu en gang af den anden linse (okular, 1), som du
kan se som ’mikroskopbilledet’.

Opsætning
Inden du starter, skal du vælge en ideel placering til brug af dit mikroskop. Det er vigtigt, at
du vælger en plet med nok lys til normal observation. Desuden anbefales det, at du placerer
mikroskopet på en stabil overflade, da en rystende overflade ikke vil føre til tilfredsstillende
resultater.

I bunden af mikroskopet er der en batterirum
(13). Løsn skruen på batteriet rumdækselet
med en lille Philips skruetrækker og fjern låget.

Placer batterierne i rummet, så de flade minuspoler (-)
presser mod fjederen terminal og pluspolerne (+) rører ved
flade kontaktark. Luk batterirummet med dækslet
og vend mikroskopet rundt igen.

Den første lampe skinner på prøven fra under og den anden
fra oven. (Tingen som du ønsker at observere med
mikroskopet er kaldes i øvrigt prøven eller eksemplaret.) Du
kan bruge hver lampe for sig, eller dem begge sammen. Der
er en valgknap til dette (12).
Den har tre numre: I, II og III. Hvis du vælger …

I, lyset kommer kun nedefra (direkte lys).
II, lyset kommer kun ovenfra (reflekteret lys).
III, begge lamper skinner lys på prøven.

For gennemsigtige objekter (transmitted-light objekter) er nummer I bedst. For at observere
fast, ikke-gennemsigtige genstande (objekter med direkte lys), vælg nummer II. For
semi-transparente genstande, det er bedst at vælge nummer III.

Det anbefales ikke at bruge nummer III til lysobjekter på lysbilleder, da lys kan forårsage
refleksioner på overfladen afrutsjebanen, hvilket vil forstyrre din observation.



Farvefilterhjul
Farvefilterhjulet (15) er placeret under mikroskopstadie (9). De hjælper dig, når du
observerer meget lyse eller klare prøver. Her kan du vælge mellem forskellige farver. Dette
hjælper dig med bedre at genkende komponenterne i farveløse eller gennemsigtige
genstande (f.eks. korn af stivelse, protozoer).

Første Observation
Hver observation starter med den laveste forstørrelse.
Juster mikroskopet trin (9), så det går helt ned til
laveste position. Derefter, drej objektivhjulet (6), indtil det klikker på
plads på det laveste forstørrelse (objektiv 4x).

Bemærk:
Før du ændrer målindstillingen, altid flyt krydsbordet (9) til det laveste position. På denne
måde kan du undgå at forårsage evt skade!

Indsæt nu 10x okularet (1) i Barlow linse (3). Sørg for at
Barlow-objektivet er placeret helt ind okularet holderen (4) og trækkes
ikke ud.

Efter du har samlet mikroskopet med den passende belysning og justeret den korrekt, skal
følgende grundlæggende regler overholdes: Start med en simpel observation ved det laveste
forstørrelse. På denne måde er det nemmere at placere objektet i midten (centrering) og lav
billedet skarpt (fokusering). Jo højere forstørrelsen er, jo mere lyser du vil kræve for en god
billedkvalitet

Placer nu den forberedte prøve (17) direkte under målsætningen på
krydspladen. Objektet skal være placeret direkte over belysningen (10).

I det næste trin skal du tage et kig gennem okularet (1) og forsigtigt dreje fokusknappen (14)
indtil billedet fremstår klart og skarpt. Nu kan du vælge en højere forstørrelse ved langsomt
at fjerne Barlow-linsen (3) fra okularstøtte (4). Når Barlow-objektivet er næsten helt trukket
ud, forstørrelsen kan øges til næsten det dobbelte. Hvis du ønsker et endnu højere niveau af
forstørrelse, skal du indsætte 20x okularet (2) og dreje objektivnæsestykket (6) til en højere
indstilling (10x eller 40x)



Vigtigt tip:
Den højeste forstørrelse er ikke altid bedst for hvert eksemplar!

Bemærk:
Hver gang forstørrelsen ændres (okular eller objektiv ændring, trække Barlow ud objektiv),
skal billedskarpheden justeres med fokusknappen (14). Når du gør dette, sørg for at være
forsigtig. Hvis du flytter mikroskopstadiet for hurtigt, vil objektivet og objektglasset kunne
komme i kontakt og blive beskadiget!

Tilpas Lys
Med denne enhed, et reflekteret lys og transmitteret lysmikroskop, du kan observere
gennemsigtige, semi-transparent såvel som ikke-transparent genstande. Billedet af det givne
observationsobjekt "transporteres" gennem lyset. Som resultat, kun det korrekte lys giver dig
mulighed for at se noget!

Hvis du observerer ikke-gennemsigtig (ugennemsigtig) genstande (f.eks. små dyr,
plantekomponenter, sten, mønter osv.) med dette mikroskop, den lys falder på objektet, der
bliver observeret. Derfra reflekteres lyset tilbage og passerer gennem objektivet og okularet
(hvor det bliver forstørret) ind i øjet. Dette afspejles lysmikroskopi.

For gennemsigtige indsigelser (f.eks. protozoer), på på den anden side skinner lyset nedefra,
gennem åbningen i krydspladen og derefter gennem objektet. Lyset rejser videre gennem
objektivet og okular, hvor det også forstørres, og til sidst går ind i øjet. Dette er transmitteret
lys mikroskopi. Mange mikroorganismer i vand, mange planlægger komponenter og de
mindste dyredele er allerede gennemsigtige.

Andre har at være forberedt. Vi kan gøre dem gennemsigtige gennem en behandling eller
penetration med de rigtige materialer (medier), eller ved at tage tyndeste skiver fra dem (ved
hjælp af vores hånd eller en prøveskærer), og undersøg dem derefter. Du kan læse mere om
dette i de følgende afsnit

Hvordan Laver Man Sine Egne Prøver?
Gør kun dette under opsyn af dine forældre eller en anden voksen. De tyndeste skiver
mulige er taget fra en genstand. For at få de bedste resultater, har vi brug for noget voks eller
paraffin. Det er bedst, hvis du får et stearinlys.

Placer voks i en gryde og varm det forsigtigt op ved lav temperatur brænder. Dyp nu
genstanden i den flydende voks få gange. Lad derefter voksen blive hård. Bruger
Prøveskærer (19) eller en kniv/skalpel, skær den mindste skiver fra den genstand, der er
dækket med voks. Disse skiver skal lægges på en rutsjebane og dækket med et dækglas.



Take the object that you want to observe and place it on a glass slide (17). Then, add a few
drops of distilled water on the object using a pipette. Now, place a cover slip vertically at the
edge of the drop of water, so that the water runs along the edge of the cover slip. Then,
slowly lower the cover slip over the water drops.

Bemærk:
Den medfølgende lim "gum media" (18b) er brugt at lave permanent forberedte prøver. Brug
dette i stedet for det destillerede vand. Hvis du vil Brug tyggegummimediet for at holde
objektet på plads på objektglasset permanent.

Eksperimenter
Hvis du nu eller allerede havde kendskab til mikroskopet, kan du nu lave følgende
eksperimenter, og observere deres resultater med mikroskopet.

- Avispapirs print
Til dette skal du bruge et stykke avispapir, som både har tekst og billede på. Du kan også
bruge et stykke papir fra et magasin som også har tekst og billede på.

Brug dit mikroskop ved dens laveste forstørrelse, og skær stykker ud af dem, og brug dem
ligesom du ville en normal prøve. Det som du ville være istand til at se er at alle bogstaverne
er krakeleret, fordi at avispapir er uraffineret papir, som er meget grovere. Hvis du kigger på
et magasin under et mikroskop er det direkte modsat, bogstaverne skulle virke mere bløde
og udfyldte. Avisens billeder på samme måde vil se små beskidt ud, fordi de er lavet ud af
mange små punkter, mens at et magasin vil have renere og skarpe billeder.

- Textilfibre
Til dette skal du bruge textiler lavet af forskellige materialer f.eks. nylon, linned, uld, silke, og
bomuld. Du kan også bruge dem i tråd form, hvor du så også skal have 2 nåle.

Mellem 2 prøve glas sætter du et lille stykke af textilen eller tråd ved hjælp af de to nåle.
Begge skal gøre fugtige ved hjælp af en pipette med destilleret vand. Derefter sættes
mikroskopet på sit laveste forstørrelse.

Bomuld kommer fra planter, og derfor ser mere “organisk” ud med deres skruet form, og
ulighed. Fibrene består for det mest af organiske rør, som er blevet foldet sammen ligesom
DNA.

Linned fibre kommer også fra planter, dog så er de runde og meget lige i deres struktur.
Fibrene skinner som silke, men har flere hævelser flere steder end bomuld.



Silke kommer fra insekter som går ind i deres puppe form for at undergå en metamorphosis,
og har ikke en hul struktur ligesom plantefibre. Hvert fiber har en glat overflade, og kan ligne
et græsstrå.

Uld kommer fra får, og består af overlappende dele som fortsætter til en spids som kan virke
ulige og bølget. Hvis det er muligt, så prøv at sammenligne forskellige typer af uld.

Nylon er et syntetisk materiale, og har derfor en meget lige, og glat overflade med ingen
uregelmæssigheder. Overfladen kan virke skinnende, og fibrene kan være hårde og svære at
bøje.

- Saltvands krebs (Kun udvalgte modeller)
Du kan også opfostre saltvands søkrebs, som er inkluderet med i produktet.

ADVARSEL! Hverken æggende eller
søkrebs kan spises, og
burde under ingen
omstændigheder
indtages!

For at opfostre dem korrekt skal man have følgende.
1. Søkrebs æg (20d)
2. Havsalt (20c)
3. Søkrebs avlsanlæg (18)
4. Gær (20a)

Artemia Salina bedre kendt som søkrebs har en usædvanlig og interessant livscyklus.
Æggende som er blevet lagt af moderen, kræver ingen befrugtning fra en han for at kunne
klække. Dette resultere dog i at det er kun hunner som bliver født. Men under unormale kan
der dog forekomme hanner. Disse hanner kan der efter befrugte æggene, hvilket resultere i
en ny type af æg. Disse æg kaldes for “vinter æg”, og har en tyk skal som beskyttelse. Dette
gør at de kan overleve hvis søen eller sumpen de blev lagt i tørre op, op til 10 år i en form for
dvale. Æggene vil klække hvis de rigtige miljømæssige krav bliver nået igen. De æg som er
inkluderet er af denne type.

For at kunne klække dem korrekt, skal man have en saltopløsning som passer til den der
kræves af søkrebsne. Hæld en halv liter af normalt vand i en beholder. Derefter skal det stå i
omkring 36 timer, og siden meget vand kan fordampe kan de være en god ide at have 2
beholdere med vand i. Efter de har stået i den tid, skal man man hælde halvdelen af den salt
som kommer med i produktet, og rør det rundt indtil det er opløst. Derefter hæld noget af det
over i rugeriet. Tilsæt derefter nogle få æg, og sæt låget på. Sæt den et sted hvor den kan få
lys, men den må ikke få direkte sol. For optimale forhold skal temperaturen være omkring
25° C. Ved denne temperatur, skulle æggene klække på 2-3 dage. Hvis noget vand skulle
fordampe, så erstat det med den ekstra opløsning man lavede ved siden af.



Når æggene klækker vil der komme en nauplius larve ud. Brug en pipette for at tage nogle af
dem ud, og eksaminere dem under et mikroskop. De vil bevæge sig rundt med deres hår
lignende lemmer. Dagligt kan man tage nogle ud af dem ud for at eksaminere deres
udvikling, og sætte dem tilbage når man er færdig. Man kan også tage låget af hele avls
anlægget, og kigge direkte ned hvis man ønsker at undgå at skade nogle af dem. De vil ca.
tage 6 til 10 uger at blive voksne, afhængig af temperaturen, og vil derefter fortsætte med at
reproducere.

For at holde dem i live, skal de fodres lejlighedsvis. Dette skal dog gøres forsigtigt, siden
man kan nemt over fodre dem, hvilket gør at vandet bliver giftet for krebsen. Det som de skal
fodres med er tør, pulveriseret gær. Giv dem et par knivspidser med 1 til 2 dages mellemrum.
Hvis vandet forbliver mørkt et stykke tid efter man har fodret dem, så skal de tages ud og
sættes i en ny saltopløsning.

- Flere Eksperimenter
Ønsker du flere and andre slags eksperimenter som kan laves af både børn, unge og
voksne, kan du finde flere via dette link: http://www.bresser.de/downloads

OBS: Websiden er på Engelsk / Tysk

Smartphone Holder

Åbn den fleksible holder og sæt din smartphone i den. Luk holderen, og sørg for, at din
telefon er forsvarligt sikret. Kameraet skal placeres nøjagtigt over okularet. Åbn låseklemmen
på bagsiden af holderen og sæt okularet præcist på dit smartphone kamera. Stram nu låsen
igen klip og fastgør smartphone-adapteren til okularet på dit teleskop. Start nu
kamera-appen. Hvis billedet endnu ikke er centreret på din skærm, løsn låseklemmen lidt og
juster igen. Det kan være nødvendigt for at bruge zoomfunktionen til at udfylde billedet på
displayet. En let skygge i kanterne er mulig. Fjerne smartphonen fra holderen efter brug!

Advarsel!!!
Sørg for, at smartphonen ikke kan glide ud af holderen. Bresser GmbH påtager sig intet
ansvar for evt. skader forårsaget af en tabt smartphone.

http://www.bresser.de/downloads


Vedligeholdelse og Problemløsning
Før du begynder at rengøre enheden, husk at tage tage den ud af stikket og slukke for den.
Brug ydeligere kun en let fugtet klud til at rengøre enheden med, og en tør mikrofiber klud til
alle glas elementer.

NOTE! Brug ikke rengørings
middel eller sæbe til at
rengøre enheden, da det
kan skade dele af
produktet.

Hvis der er noget snavs på glas elementer, som ikke kommer af bare ved at bruge en tør
klud, kan du bruge noget glasrens til at fugte kluden med, og forsigtigt rense glasset.
Derudover skal du beskytte enheden overfor støv og fugt. Hvis du arbejder med enheden i et
høj fugtigheds miljø, skal du lade enheden stå før du pakker den ned, således at fugten kan
dampe væk.

Problem Løsning

Snavset billede ● Tænd for lyset på Mikroskoppet
● Justere fokuset
● Rengøre linserne
● Check Windows Privat Indstillinger

(Kun for MikrOcular)

Billedet flimrer (Kun til MikrOcular) ● Ændre på opløsningen af billedet
(Fra HD til SD)

● Juster lystyrken på mikroskoppet
● Sluk for automatisk Exposure
● Ændre på skærmens

opdateringshastighed


