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GENERELLE ADVARSLER.

Vær sikker på at grundigt læse igennem alle sikkerheds instruktionerne for at undgå skader på produktet, brugeren, eller andet. Brug kun dette
produkt til hvad den er blevet lavet til, og hvad manualen instruere.

Hold instruktionerne et sted hvor de nemt kan findes i tilfælde hvor det bliver nødvendigt.

Advarsel om Skader
Værktøj med særdeles skarpe kanter blive ofte brugt når man bruger dette produkt. Sørg derfor for at dette produkt og de relevante værktøjer
bliver lagt et sikkert sted hen når den ikke bruges. Der er en FARE FOR SKADER!

Advarsel om Stød
Dette produkt indeholder elektroniske komponenter som fungerer via batterier. Efterlad ikke børn uden opsyn med dette produkt, der er RISIKO
FOR STØD!

Advarsel om Brand
Udsæt ikke dette produkt for høje temperaturer. Brug kun de anbefalede batterier. Kortslut ikke dette produkt eller batterierne, eller afskaf dem
via brand. For meget varmeskade kan forsagde kortslutninger, en brand eller en explosion.

Hold batterierne væk fra børn! Vær sikker på at du indsætter batterierne korrekt. Tomme eller skadet batterier kan føre til hudskader. Hvis
nødvendigt brug sikkerhedshandsker for beskyttelse.

Advarsel om Kvælning
Børn bør kun bruge dette produkt under opsyn af en voksen. Hold indpaknings materialerne væk fra børn for at undgå RISIKO FOR
KVÆLNING.

Advarsel om Kemikalier



Børn må IKKE have tilgængelighed til de inkluderede kemikalier og væsker. DRIK IKKE KEMIKALIERNE! Vask hænderne grundigt efter brug.
Hvis de kommer i kontakt med øjne eller mund skal de renses grundigt med vand. Hvis der er smerter efter man er udsat for kemikalierne skal
man kontakte en læge og tage kemikalierne med sig for mulig allergier.

NOTE!
Skil ikke produktet ad. Hvis der er tilfælde af defekt vare skal sælgeren af produktet kontaktes. De vil kontakte servicecentret som kan reparere
eller erstatte produktet hvis nødvendigt.

Komponentoversigt.
1. 10x WF okular
2. 16x WF okular
3. Barlow Linse
4. Elektronisk okular (MicrOkular)
5. Mikroskop hoved
6. Objektiv Hjul
7. Krydsplade
8. Fokus hjul
9. LED belysning (Direkte lys)
10. Strømforsyning
11. Mikroskop base
12. Strømstik
13. 5 dias, 10 objektglas, 5 præparater
14. Farvefilter hjul
15. LED belysning (Indirekte lys)
16. Direkte lys / Indirekte lys knap
17. Mikroskopi værktøj: a) pipette ; b) pincet
18. Rugeri



19. MicroCut
20. Objekter: a) Gær : b) Gummi medier : c) Havsalt : d) Søkrebs æg
21. Låseskrue

Generel Lokation

Først skal du sørge for at dit mikroskop står sikkert og på et stabil overflade. Sørg for at du også er tæt på en stikkontakt, således enheden kan
få strøm. Når du vil tage enheden væk fra strøm, skal du ikke rykke eller tage strømforsyningen ud, men i stedet trække strømforsyningen ud af
stikkontakten. Dette sikre du ikke ødelægger strømforsyningen og stikket.

Elektrisk LED belysning
Først sørg for at knappen er tændt (16)

Mikroskopet har 2 belysnings enheder. Belysningen kan sættes til 3 forskellige tilstande. Sæt knappen (16) til II for at belyse prøven fra oven
via direkte lys. Sæt knappen til III for at have både direkte og inddirekte lys på prøven. Sæt den på I hvis de ønsker kun at have indirekte lys.
Den indirekte (9) lys er beregnet til transparente prøver, hvor den direkte lys (15) er bedst til ikke transparente og solide prøver. Brugen af
begge er bedst til semi transparente prøver, og er ikke beregnet til andet siden den kan lave refleksioner som forstyrre okularerne.

Farvefilter Hjul
Farvefilter hjulet (14) som findes under krydsbordet (7) hjælper til at se meget lyse og transparente objekter. Bare vælge den korresponderende
farve for den prøve man har valgt hvis det kræves.



Mikroskop Opsætning
Mikroskopets hoved og okular holder (5) vil nu blive klargjort for den første observation. Først løsne skruen (21) og rotere okularen til en tilpas
position.

Begynd alle observationer med den laveste forstørrelse.

Placere mikroskopets bord (7) via fokuserings drejeknappen (8) til sin laveste position, og rotere derefter objektiv hjulet (6) indtil den er på sin
laveste styrke (4x). Indsæt de 10x okulare (Nr. 1,1) ind i Barlow linsen (Nr. 1,3). Vær sikker på at Barlow linsen er sat helt i monokular hovedet
(1,4).

Observation
Efter du har opsat mikroskopet med dette setup er de følgende punkter meget vigtige.

● Begynd hver observation på samme måde, med den laveste forstørrelse så at prøven kan være i centrum og observeres ordentligt.

● Husk også på at jo højere forstørrelsen er, jo mere lys skal der til for at sikre et godt billede.

Placere en permanent glas dias direkte under mikroskopets linse, og fastsæt det på krydsbordet (7). Før at gøre dette, tryk klemmerne på
krydsbordet til side og fastsæt den under dem. Kig igennem okularerne (1 og 2) og drej forsigtigt fokus hjulet (8) indtil du får et skarpt billede.

Du kan nu få en højere forstørrelse, mens du forsigtigt trækker Barlow linsen (nr. 2, 3) ud af den monokulære holder (2, 4). Med linsen fuldt
udtrukket kan forstørrelsen øges til 2x. For at øge forstørrelsen kan du sætte 16x okularen (2) ind den objektiv hjulet (6), og derefter kan du
fortsat forstørre ved at dreje på hjulet.



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
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.

Software og brug af MicrOcular

NOTE! MicrOcular virker kun når
Barlow linsen ikke er i
brug. For at ændre på
forstørrelse skal det gøres
via MicrOcular, og må
derefter fokuseres
ligeledes.



Fjern Barlow linsen og den okular man bruger på i øjeblikket i mikroskopet. Erstat dem med de MicrOcular PC okular  som illustreret på Fig. 5
og 6
.

NOTE! Forbind ikke MicrOcular til
en PC endnu. Gå først
gennem de trin nedenfor,
for at alting fungere uden
problemer.

Du kan finde softwaret man skal installere på denne hjemmeside: www.bresser.de/download/CamLabLite

Den er designet til Win 7 / 8.1 / 10. Tryk på filen for at downloade den, og når den er færdig skal man trykke på den exe.fil som er downloadet
og følge instruktionerne som kommer frem. Når programmet er korrekt installeret, vil den automatisk genkende hvis et MircOcular bliver sat til.

Tilslut kameraet til en PC med softwaret installeret, og start softwaret “CamLabLite”, og aktivere “MicrOcularHD” på kamera listen i softwaret.
Derefter tænd for mikroskopet, og placere en prøve med høj kontrast på under mikroskopet. Brug okularen til at finde den bedste fokus, mens
du sætter den på dens laveste forstørrelse. Indsæt kameraet som beskrevet foroven. Kun en smule refokusering er nødvendigt, for at kunne se
et skarpt billede på softwaret. Softwaret vil altid vise den fulde synsfelt af kameraet, dog så vil den vise et mindre synsfelt hvis man kigger
gennem okularet. Derfor kan man bruge en anden forstørrelse, eller fokus for at forbedre hvad man kan se.

Du kan gemme billeder og videoer ved at trykke på “Snap” for at tage et billede, eller “Record” for at optage en video. Folderen for at gemme
billeder eller ændre sprog indstillinger kan justeres. Tryk på knappen titled “Options”. Her kan du vælge også ændre opløsningen på kameraet,
som vil live blive justeret. Lysstyrken vil også justere sig selv automatisk. For de bedste resultater skal man også justere lysstyrken på
mikroskopet, så at man bedst kan se prøven.

http://www.bresser.de/download/CamLabLite


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
● 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


