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HDMICROSCOPE

VIKTIG: Ta vare på denne 
bruksanvisningen. IKKE KAST DEN. 

Hvis du en gang i fremtiden må 
kaste dette produktet, merk deg 
at elektriske avfallsprodukter 
ikke kan kastes sammen med 
husholdningsavfall. Lever 
produktet på en gjenvinningsstasjon. 
Kontakt kommunen eller forhandleren for 
råd om gjenvinning. (direktivet om elektrisk 
og elektronisk avfall)

1. Bare voksne kan sette inn og bytte 
batterier. 

2. Alkaliske batterier anbefales. 

3. Ikke bruk oppladbare batterier. 

4. Hvis mikroskopet ikke har vært brukt på 
en stund bør batteriene tas ut. 

5. Ikke-oppladbare batterier må ikke lades. 

6. Ikke bland gamle og nye batterier.  

7. Ikke bland alkaliske batterier, 
standardbatterier (sink-karbon) og 
oppladbare batterier (nikkelkadium). 

8. Utbrukte batterier skal tas ut av 
mikroskopet. 

9. Batteripolene må ikke kortsluttes. 

10. Bruk bare batterier av samme eller 
tilvarende type som anbefalt. 

11. Batteriene skal settes i med polene 
vendt riktig vei. 

12. Ikke utsett batterier for åpen ild, da kan 
de eksplodere eller lekke. 

13. Batteriene kan eksplodere eller lekke ved 
feil bruk. 

IMPORTANT: Keep this manual.  
DO NOT DISCARD.

If you ever need to discard 
this product, remember that 
electrical waste cannot be 
thrown out with household 
waste. Take the product to 
a recycling centre. Contact your Local 
Authority or the retailer for recycling advice. 
(EU directive on electric and electronic 
waste.)

1. Batteries must be inserted and replaced 
only by an adult.

2. Alkaline batteries recommended.

3. Do not use rechargeable batteries.

4. The batteries should be removed if the 
microscope has not been used in a long 
time.

5. Do not charge non-rechargeable 
batteries.

6. Do not mix old and new batteries.

7. Do not mix alkaline batteries, standard 
batteries (carbon/zinc) or rechargeable 
batteries (nickel/cadmium).

8. Dead batteries must be removed from 
the microscope.

9. Do not short circuit the battery poles.

10. Only use batteries of the same or 
equivalent type as recommended.

11. The batteries must be inserted with the 
poles facing in the right direction.

12. Do not throw batteries into fire or flame. 
They may explode or leak.

13. Improperly used batteries may explode 
or leak.

 VIKTIGT: Behåll denna bruksanvisning. 
KASTA DEN INTE.

Om du någon gång i framtiden 
måste kassera denna produkt 
bör du notera att elektriska 
avfallsprodukter inte får kastas 
i hushållsavfallet. Lämna 
produkten vid en återvinningsstation. 
Kontakta kommunen eller återförsäljaren för 
råd om återvinning. (direktivet om elektriskt 
och elektroniskt avfall)

1. Bara vuxna får sätta i och byta batterier.

2. Alkaliska batterier rekommenderas.

3. Använd inte laddningsbara batterier.

4. Om mikroskopet inte har använts under 
en lång tid bör batterierna tas ur.

5. Ej laddningsbara batterier får inte 
laddas.

6. Blanda inte gamla och nya batterier.

7. Blanda inte alkaliska batterier, 
standardbatterier (kol/zink) eller 
laddningsbara batterier (nickel/
kadmium).

8. Tomma batterier ska tas ur mikroskopet.

9. Batteripolerna får inte kortslutas.

10. Endast batterier av samma 
eller motsvarande typ som den 
rekommenderade får användas.

11. Batterierna ska sättas i med polerna 
vända åt rätt håll.

12. Kasta inte batterier i eld, då de kan 
explodera eller läcka.

13. Batterierna kan explodera eller läcka vid 
felaktig användning.
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VIGTIGT: Gem denne vejledning.  
DEN MÅ IKKE KASSERES.

Hvis du på et tidspunkt i fremtiden 
skal kassere dette produkt, skal du 
være opmærksom på, at elektrisk 
affald ikke må smides ud sammen 
med husholdningsaffaldet. 
Aflevér produktet på en genbrugsstation. 
Kontakt kommunen eller for-handleren for 
rådgivning om genbrug af affald (direktivet om 
elektrisk og elektronisk affald).

1. Batterierne må kun isættes og udskiftes 
af voksne.

2. Det anbefales at bruge alkaliske 
batterier.

3. Brug ikke genopladelige batterier.

4. Hvis mikroskopet ikke anvendes i en 
længere periode, skal batterierne 
fjernes.

5. Ikke-genopladelige batterier må ikke 
genoplades.

6. Bland aldrig nye og gamle batterier.

7. Bland ikke alkaliske standardbatterier 
(carbon-zink) og genopladelige batterier 
(nikkel-cadmium).

8. Flade batterier skal fjernes fra 
mikroskopet.

9. Batteriernes poler må ikke kortsluttes.

10. Der må udelukkende anvendes samme 
type eller tilsvarende typer batterier som 
den anbefalede.

11. Batterierne skal isættes, så polerne 
vender korrekt.

12. Batterierne må ikke kastes på åben ild, 
da de kan eksplodere eller lække.

13. Batterier kan eksplodere eller lække ved 
forkert brug.

TÄRKEÄÄ: Säilytä tämä käyttöohje.  
ÄLÄ HEITÄ SITÄ POIS.

Jos sinun täytyy tulevaisuudessa 
hävittää tämä tuote, ota huomioon, 
että sähkölaitteita ei saa hävittää 
kotitalousjätteen mukana. Vie tuote 
kierrätyspisteeseen. Ota yhteyttä 
kunnan jätteiden hävittämistä koskevaan 
neuvontaan tai jälleenmyyjään saadaksesi 
neuvoja tuotteen kierrättämiseksi. (sähkö- ja 
elektroniikkaromua koskeva direktiivi).

1. Vain aikuisen tulee asentaa paristot.

2. Käytettäväksi suositellaan alkaliparistoja.

3. Älä käytä ladattavia paristoja.

4. Paristot tulee poistaa mikroskoopista, jollei 
sitä ole käytetty pitkään aikaan.

5. Muita kuin ladattavia paristoja ei saa 
ladata.

6. Älä sekoita keskenään vanhoja ja uusia 
paristoja.

7. Älä käytä sekaisin alkali-, vakio-, (sinkki-
hiili) tai ladattavia (nikkeli-kadmium) 
paristoja.

8. Loppuun käytetyt paristot tulee poistaa 
mikroskoopista.

9. Akkunapoihin ei saa aiheuttaa 
oikosulkua.

10. Mikroskoopissa tulee käyttää ainoastaan 
suositellun tyyppisiä tai vastaavia paristoja.

11. Paristot tulee asentaa napaisuuden 
mukaan oikein.

12. Älä heitä paristoja tuleen, ne 
saattavat räjähtää tai vuotaa.

13. Paristot saattavat räjähtää tai 
vuotaa, jos niitä käytetään väärin.

HDMICROSCOPE

FIDK
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NEW GENERATION HD MICROSCOPE 
Alga Science HD MICROSCOPE – easy to use, with excellent image quality.

Useful info

A microscope is used to look at small objects – too small to see 
with the naked eye. The limit for the smallest things our eyes can 
see is about the thickness of a hair. In this context, we are talking 
about an object about one micron in diameter (1 micron = one 
thousandth of a millimetre). 

The image quality of a microscope depends on various factors: 
resolution (clearness), brightness, focus and contrast. For the 
best possible resolution, the microscope features a professional 
aspherical lens, which enables high-resolution images for optimum 
observation. 

The wide-angle eyepiece makes it easy to look at the specimen, 
since a wider field of vision makes it easy to quickly inspect a larger 
area. You can see clear images comfortably.

The microscope also has a fast and precise focusing mechanism. 
After setting the focus at the lowest power (magnification), you 
can immediately view a clear image at higher power by turning the 
revolving turret. This saves a lot of time because you do not have 
to refocus. IMPORTANT! Always start at the lowest power – the 
shortest objective lens.    

IMPORTANT!

Read the following information carefully to avoid 
misunderstanding.

This microscope is suitable for children age 8 and up. An adult must 
always supervise use because the microscope contains a sharp 
dissection needle. 

Read the instructions carefully before using the microscope. Follow 
the instructions and keep them for future reference.

Keep the microscope out of reach of small children.

Parent’s guide 

Use the microscope to inspire your child in everyday situations. For 
instance, you can use the microscope to show how dirt cannot always 
be seen with the naked eye. Do exciting experiments together with 
body specimens like skin, hair or scrapings from the mouth or teeth. Or 
why not show how beautiful insects can be when you see their details 
up close? A whole new world will open up for your child to explore! 

This microscope set will be the beginning of hours of fun, as a hobby 
or way to expand your horizons for amazing discoveries in the world 
of science.

Have fun in the world of experimentation!

FuN THINGS TO lOOk AT
There are thousands of exciting objects to investigate and discover – we have given you a few examples to start with. After that, just use 
your imagination!

lOOkING AT THINGS FOuND AT HOME
Crystals in sugar, salt and other substances you can look at 
immediately. You can also make your own crystals by dissolving 
the substance in water and then letting the water evaporate. New 
crystals are often more finely made. Put the crystals on a slide. 
Power: 100X or 250X.

Milk consists of a water solution with small drops of fat in it. If you 
take a little skimmed milk and dilute it with about the same amount 
of water, you will be able to look at the solution at high power. 
Important! Don’t forget to put a cover glass on top! Power: 500X

Yeast is a small, single-celled fungal organism that lives by 
breaking down sugar. Put a small piece of yeast in water and stir to 

break it apart. Feed the organisms with a little table sugar. After 
an hour or so, you will be able to see yeast cells reproducing in a 
process called “budding”. Important! Don’t forget to put a cover 
glass on top! Power: 500X

Mould grows when it is warm and humid (damp) enough. If you put 
a piece of bread or fruit in a plastic bag, mould will probably grow 
on the food. Remove a bit of the mould with tweezers and look at it 
under the microscope. Power: 100X.

Fish scales grow from year to year. If you look at herring scales, you 
will be able to see this – like the annual rings on a tree. One ring is 
added to the scale every year. Power: 100X.

HDMICROSCOPE GB
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lOOkING AT yOuRSElF
Hair grows from the root. If you pull a hair (with the root) from 
your head, you will be able to see the follicle – the onion-shaped 
part where growth occurs. A few skin cells will usually come along 
with the hair, attached just above the root. You might see small, 
light flakes on the hair – this is probably shampoo residue that was 
not rinsed off completely. Power: 100X.

Skin cells from inside your mouth. Use the blunt end of a 
toothpick to scrape the inside of your cheek and put the scraping on 
a slide. Add a small drop of water. If you look through the mixture, 
you will see small clusters of skin cells that have come loose from 
the inside of the cheek. Power: 100X or 250X.

lOOkING AT PlANTS AND ANIMAlS
Insects are fun to look at through the microscope. Look around 
outside to find dead insects. Take them home and look at different 
parts, such as the eyes, mouth parts, legs and wings. Try lighting up 
the object with a lamp from above. Power: 100X or 250X.

Feathers. If you find a feather when you are outside, take it home 
and look at it under the microscope. You will be able to see what 
makes the down so fluffy. The main part of the wing feather – the 
vane – is held together with tiny hooks, called barbicels.  
Power: 100X

Pollen and spores. Many kinds of plants bloom in the spring. You 
can gather pollen from flowering plants and spores from ferns.

Horsetails.  Horsetails have spores with four legs, which they can 
“walk” with. Pick a spore-bearing shoot and shake the spores loose 
onto a slide. Breathe gently over the spores with your mouth open 
and then look quickly through the microscope. You will see how the 
spores jump around. Power: 100X or 250X

Pine pollen. This type of pollen is relatively large. When it rains 
in the springtime, a band of yellow collects around the edges of 
puddles. Collect a little of the yellow material and look at it under 
the microscope. Power: 100X or 250X

Hay infusion. You can make a hay infusion any time of the year. 
Gather a few leaves and a little grass and put them in a jar. Pour 
water over the material and let it stand for a couple of days. You can 
now follow the development in the hay infusion. Bacteria will begin 
to reproduce after a couple of days. A couple of days later, protozoa 
will show up, since they live on the bacteria. Some bacteria and 
protozoa need oxygen to survive, so it is a good idea to blow bubbles 
in the water every day. You will see the most protozoa after 3-6 days.

Take a little water from the infusion and put a drop onto a slide, put 
on a cover glass and study under the microscope. When you take 
water from different places in the infusion, from the surface and 
from the bottom, and from different plant residues, you will usually 
see different kinds of protozoa. The species will also vary with time. 
What you find in the hay infusion depends partly on where you 
gathered the material, but you will often find:

• Slipper animalcule 

• Bell animalcule 

• Bacteria 

• Nematodes 

lOOkING AT THE ENvIRONMENT
Atmospheric fallout. There are many more types of particles in 
the air than we think. If you put strips of tape sticky side up over 
something like an open (empty) milk carton, you will be able to 
catch some of the particles. Leave it outside overnight (or for several 
nights). Stick the tape on a piece of paper and look at it under the 
microscope. Black particles are soot from cars or fires. Grains of sand 
are semi-transparent. If you use a piece of graph paper divided by 
millimetre, you can count the number of particles in a space of 10 
square mm, for instance. Then you can figure out (ask someone to 
help you if you need to) how many particles fall on a square meter. 
Power: 100X or 250X.

PARTS OF THE MICROSCOPE:
1. Eyepiece

2. Focusing knob 

3. Tube

4. Revolving turret

5. Objective lens

6. Arm

7. Stage

8. Stage clips

9. Power switch for the lamp

10. Base with battery compartment 

GBGB
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uSEFul INFO
• The lens is the most important part of the microscope. Handle it 

carefully and correctly.

• Store the microscope in a dry place. Moisture that collects on the 
lamp will reduce brightness.

• Cover the microscope or put it back in the box after use to protect 
it from dust.

• If the lens gets dusty or dirty, wipe it with a clean, soft cotton 
cloth. Do not rub the lens with your finger or a dirty cloth.

• If you will not be using the microscope for a long time, remove 
the batteries for the lamp.

uSING THE MICROSCOPE
1. First insert three 1.5 V AAA batteries in the 
compartment under the base. You will need 
a screwdriver to open the base. (Batteries not 
included.)

2. Now put the prepared slide on the stage and 
clip it in place. 

3. Push the switch to turn on the lamp (9).

4. Select the power you want. Remember that 
the longer the objective lens, the higher the 
power. You should usually start your inspection 
at low power.

To adjust the power, turn the revolving turret 
until you hear a click. (Fig. C)

5. Use the focusing knob to lower the objective 
lens as close as possible to the slide. Then look 
through the eyepiece and turn the knob slowly 
counter-clockwise until the image becomes clear.

PREPARING A SlIDE
Remember that if your specimen is not sufficiently thin and clear, 
you will not be able to inspect it under the microscope. This is 
because the light from the reflector or light source will not be able 
to penetrate the specimen.

• Fibres of wool, pollen, or salt are easy to see and you will not 
need a cover glass (the little plastic lenses under the labels in the 
box included with your microscope).

• Transparent specimens can be seen best if they are stained. You 
can try staining specimens with beet juice, for instance.  

TEMPORARy SlIDE 
(When you have prepared an object on a slide for inspection under 
the microscope.)

• Wipe the slide and cover glass. 

• Pick up the specimen with tweezers and lay it on the middle of 
the slide.

• If your object is a little bigger, you should only use 100X power 
and you can look at it directly without using a cover glass. 

• If the object is so small that you need greater magnification, 
add a drop of water using the dissection needle included and 
use a cover glass. You will also need a cover glass when you 
look at wet solutions, such as a hay infusion (see the suggested 
experiments) or similar.

• If the specimen is transparent, you can stain it with a drop of 
beet juice. 

• If you use a cover glass on the specimen, make sure there are no 
air bubbles.

• Use a piece of blotting paper to remove excess fluid.

• Lay the prepared slide on the stage so that the specimen you will 
be looking at is illuminated by the lamp from below.

• Look through the eyepiece and adjust the focus with the 
focusing knob. IMPORTANT! Always start with the lowest power 
– the shortest objective lens.

• If you want to look at the object at higher power (magnification), 
turn the revolving turret until the next objective lens clicks into 
place, then adjust the focus.

• Repeat the last procedure if you want to look at the specimen at 
the highest power.

PREPARING A PERMANENT SlIDE
• Wipe the slide and the cover glass.

• Proceed in the same way as for a temporary 
slide, but before you cover the slide with the 
cover glass, use the dissection needle to apply a 
few drops of transparent glue (not included) to 
the slide.

• Using tweezers, carefully lay the cover glass over the slide, adjust 
the placement and let it dry for about 24 hours.
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NyA GENERATIONENS HD-MIkROSkOP 
Alga Science HD MICROSKOPE – med utmärkt bildkvalitet och enkel användning.

Bra att veta

Ett mikroskop används för att se på mycket små föremål som är för 
små för att se med blotta ögat. Man kan säga att gränsen för hur 
små föremål vårt öga kan uppfatta går vid ett hårstrås tjocklek. Vi 
talar alltså i det här sammanhanget om ett objekt som är cirka 100 
µm i diameter (1 µm = 1 tusendels millimeter). 

Bildkvalitén i ett mikroskop beror på olika faktorer; Upplösning, 
ljusstyrka, fokus, och kontrast. 

För att uppnå bästa möjliga upplösning är mikroskopet utrustat 
med en professionell asfärisk lins i som möjliggör högupplösta 
bilder för bästa observation. 

Vidvinkelokularet gör det lätt att titta på provet, eftersom ett 
bredare synfält gör det enkelt att snabbt undersöka ett större 
område. Du kan se tydliga bilder på ett bekvämt sätt.

Mikroskopet är även utrustad med en snabb och exakt 
fokuseringsmekanism. Efter att ha ställt in fokus vid lägsta 
förstoring kan du omedelbart få en tydlig bild i högre förstoring 
genom att vrida på objektivrevolvern. Detta sparar definitivt tid 
då du inte behöver fokusera om. .OBS! Börja alltid med den minsta 
förstoringen, dvs det kortaste objektivet).

OBS!

Följande information ska läsas noga för att undvika missförstånd.

Detta mikroskopset är lämpligt för barn från 8 års ålder. En vuxen 
måste övervaka användningen eftersom det innehåller en vass 
dissektionsnål

Innan du använder mikroskopet ska du läsa bruksanvisningen noga. 
Följ anvisningarna och ha dem som vägledning om du skulle behöva 
mer hjälp.

Förvara alltid mikroskopet utom räckhåll för små barn.

Föräldraguide 

Låt mikroskopet bli en inspiration för ditt barn i vardagen. T ex kan 
du genom mikroskopet visa all smuts inte alltid syns med blotta 
ögat. Gör spännande experiment tillsammans med föremål från 
kroppen, som t ex hud, hår eller skrapa av beläggning från mun och 
tänder eller varför inte visa hur vacker in insekt kan vara när man får 
se dess detaljer. En helt ny värld kommer att öppnas för utforskning! 

Detta mikroskopset kommer att vara början på många timmars 
nöje som en hobby eller utöka dina möjligheter till underbara 
upptäckter i vetenskapens värld

Mycket nöje i experimentens värld!

kul ATT TITTA På
Det finns en mängd spännande föremål att undersöka och upptäcka, nedan följer en rad exempel som du kan prova. Fortsätt sedan med 
hjälp av din egen fantasi!

ATT TITTA På I HEMMET
Kristaller av socker, salt eller andra ämnen kan man titta på direkt.

Du kan också tillverka egna kristaller genom att lösa upp ämnet 
i vatten och låta vattnet avdunsta. De nytillverkade kristallerna 
är oftast finare i formen. Lägg kristallerna på ett objektglas. 
Förstoring: 100X eller 250X.

Mjölk består av en vattenlösning med små fettdroppar i. Om du tar 
lite lättmjölk och späder det med ungefär samma mängd vatten, så 
får du en blandning som du kan titta på i stor förstoring. Obs! Glöm 
inte att lägga på ”täckglas”. Förstoring: 500X

Jäst är små encelliga svampar som lever på att bryta ned socker. Ta 
en liten bit jäst och rör ut den i lite vatten. Mata svamparna med 

lite strösocker. Efter någon timme kan du se svampceller som håller 
på att föröka sig genom ”knoppning”. Obs! Glöm inte att lägga på 
”täckglas”. Förstoring: 500X

Mögel växer till där det är lagom varmt och fuktigt. Om du lägger 
en bit bröd eller någon frukt i en plastpåse så kommer det troligen 
att växa ut mögel på livsmedlen. Tag med pincett och titta i 
mikroskopet. Förstoring: 100X.

Fiskfjäll växer till år från år. Om du tittar på fjällen från en sill, så ser 
du liksom årsringarna på ett träd. Fjället får en sådan ring varje år. 
Förstoring: 100X.

GB HDMICROSCOPE SE
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HDMICROSCOPE
ATT TITTA På DIG Själv
Hårstrån växer till från roten. Om du rycker loss ett hårstrå (med 
rot) från huvudet, så kan du i mikroskopet se den lökformade delen 
där tillväxten sker. För det mesta följer det med en del hudceller, 
som sitter fast strax ovanför roten. På själva hårstrået syns kanske 
små ljusa flagor. Detta kan vara rester av schampo som inte sköljts 
bort.  Förstoring: 100X.

Hudceller från munnens insida. Om du skrapar med en bakända 
av en tändsticka på insidan av kinden och lägger avskrapet på 
objektglaset. Sätt till en liten droppe vatten. Om du söker igenom 
preparatet kommer du att se små grupper av hudceller, som lossnat 
från kindens insida. Förstoring: 100X eller 250X.

ATT TITTA På växTER OCH DjuR
Insekter är trevliga att titta på i mikroskop. Du kan säkert hitta 
döda insekter när du är ute. Ta hem dem och titta på olika delar som 
t ex ögonen, mundelarna, benen och fjärilarnas vingar. Här kan du 
prova med att belysa med en lampa ovanifrån. Förstoring: 100X 
eller 250X.

Fågelfjädrar. Om du hittar en fågelfjäder ute i naturen, så ta hem 
den och titta på den i mikroskopet. Du kommer att se vad det är 
som gör att dunet blir så fluffigt.  På vingarnas fjädrar måste fanen 
hålla ihop och det gör de med hjälp av hakar. Förstoring: 100X

På våren blommar många växter. Man kan få tag i pollen från 
blomväxter och sporer från ormbunksväxter.

Åkerfräken har sporer som har fyra ben och de kan ”gå” med 
dessa. Plocka ett sporbärande skott och skaka loss sporer på ett 
objektglas. Andas försiktigt med öppen mun över sporerna och 
titta genast i mikroskopet. Du kommer att se hur sporerna hoppar 
omkring. Förstoring: 100X eller 250X

Tallpollen är förhållandevis stora. På våren när det regnar, så samlas 
en gul rand vid vattenpölarnas kant. Samla upp lite av det gula och 
titta på det. Förstoring: 100X eller 250X

Höinfusion kan du göra när som helst på året. Samla lite löv 
och gräs som du hittar ute i naturen, lägg det i en burk och häll 
på vatten, låt stå ett par dagar. Du kan nu följa utvecklingen i 
höinfusionen. Efter ett par dagar börjar bakterierna föröka sig, efter 
ytterligare ett par dagar kommer urdjuren då dessa livnär sig på 
bakterierna. En del bakterier och urdjur behöver syre för att klara 
sig, det kan därför vara bra att blåsa bubblor i vattnet varje dag.  
Flest urdjur finns det efter 3-6 dagar.

Ta vatten från infusionen och droppa en droppe på ett objektglas, 
lägg ett täckglas på, studera i mikroskop. Då man tar vatten från 
olika ställen i infusionen, från ytan, från bottnen, från olika slag av 
växtrester, får man oftast olika slag av urdjur. Arturvalet förändras 
också med tiden. 

Vad som finns i en höinfusion beror förstås delvis på varifrån man 
tagit materialet, men ofta hittar man: 

• Toffeldjur 

• Klockdjur 

• Bakterier 

• Nematoder 

ATT TITTA På MIljöN
Stoftnedfall. Det finns många typer av partiklar i luften, mycket 
fler än vi tror. Om du sätter fast tejpremsor med klistersidan 
uppåt på t ex en avklippt mjölkkartong, så kan du fånga en del av 
partiklarna. Låt stå ute en natt (eller flera). Sätt fast tejpen på ett 
papper och titta. Svarta partiklar är sot från bilar eller eldning. 
Sandkorn är halvt genomskinliga. Om du använder millimeterrutat 
papper, så kan du räkna antalet partiklar på t ex tio mm²  sedan kan 
du be någon räkna ut, eller om du kan själv, hur många partiklar 
som faller på en m² . Förstoring: 100X eller 250X  

MIkROSkOPETS DElAR:
1. Okular

2. Fokuseringsratt 

3. Tub

4. Objektivrevolver

5. Objektivlins

6. Stativ

7. Objektbord

8. Klämma

9. Strömbrytare för lampan

10. Stativfot med batterifack 
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TIPS
• Den viktigaste delen i mikroskopet är linsen. Därför måste denna 

hanteras på ett varsamt och korrekt sätt.

• Mikroskopet ska förvaras på en plats som inte är fuktig eftersom 
fukt som samlas på lampan minskar ljusstyrkan.

• Efter användning ska mikroskopet täckas över eller placeras i 
lådan igen för att skydda det från damm.

• Om linsen blir dammig eller smutsig bör den torkas av med en 
mjuk, ren bomullstrasa. Gnid inte på linsen med fingret eller en 
smutsig trasa.

• Om mikroskopet inte används på länge ska man plocka ur 
batterierna till lampan.

Så HäR FuNGERAR MIkROSkOPET
1. Sätt först i 3 st. 1,5 V AAA-batterier, på 
undersidan av stativfoten. Du behöver 
en skruvmejsel för att öppna stativfoten. 
(Batterier ingår inte.)

2. Lägg nu det preparerade objektglaset på 
objektbordet och fixera det med hjälp av 
klämmorna. 

3. Tänd lampan med hjälp av brytaren (9).

4. Sedan väljer du vilken förstoring du vill ha. 
Kom ihåg att ju längre objektivlinsen är desto 
högre blir förstoringen. Vanligtvis görs den 
inledande undersökningen med låg förstoring.

För att ändra förstoringen vrider du på 
objektivrevolvern tills du hör ett klick. (Fig. C)

5. Sänk ned objektiv-linsen så nära objektglaset 
som möjligt med hjälp av fokuserings-ratten. 
Titta sedan genom okularet och vrid ratten 
långsamt motsols tills bilden blir tydlig.

Så HäR FöRbEREDER Du 
ETT ObjEkTGlAS
Tänk på att om provet inte är tillräckligt tunt och klart så kan 
det inte undersökas i mikroskopet. Detta beror på att ljuset från 
reflektorn eller ljuskällan inte går igenom.

• Fibrer av ull, pollen eller salt är lätta att se och kommer inte 
att kräva ett täckglas (den lilla plastlinsen som du finner under 
etiketterna medföljande ask).

• Genomskinliga prover syns bäst om de färgas, du kan t ex prova 
att färga med ex vis rödbetssaft. 

TIllFällIG PREPARERING 
(= när du har förberett ett föremål på ett objektglas för 
undersökning i mikroskopet)

• Torka av objektglaset och täckglaset 

• Plocka sedan upp provet med en pincett och lägg det mitt på 
objektglaset.

• Är ditt föremål lite större ska du bara använda 100X förstoring 
och då kan du titta på det direkt utan att täcka det med täckglas. 

• Är det riktigt små föremål där du behöver större förstoring 
sätter du till en droppe vatten med hjälp av den medföljande 
dissektionsnålen och lägger på ett täckglas. Täckglas behövs 
även när du tittar på våta preparat t ex höinfusion (se förslag på 
experiment nedan) eller liknande.

• Om provet är genomskinligt kan du ta en droppe rödbetsaft. 

• Om du använder täckglas på provet, se till att det inte bildats 
några luftbubblor.

• Ta bort överskottsvätska med ett läskpapper.

• Lägg sedan preparatet på objektbordet, så att det du skall titta 
på belyses av lampan underifrån.

• Titta i okularet och ställ in skärpan med fokuseringsratten.  
OBS! Börja alltid med den minsta förstoringen, dvs det kortaste 
objektivet.

• Om du vill titta i större förstoring. Vrid objektivrevolvern så att 
nästa objektiv kommer i läge och finjustera skärpan.

• Gör om föregående om du vill titta i största förstoringen.

PERMANENT PREPARERING
• Torka av objektglaset och täckglaset.

• Fortsätt på samma sätt som ovan, men innan 
du täcker objektglaset med täckglaset ska du 
tillsätta några droppar genomskinligt klister  
(medföljer ej)  på objektglaset med hjälp av en dissektionsnål.

• Lägg försiktigt ner täckglaset med en pincett, sätt det på plats 
och låt det torka ca en dag.
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HDMICROSCOPE
HD-MIkROSkOP Av NyESTE GENERASjON
Alga Science HD MIKROSKOP – med fremragende bildekvalitet og enkel betjening. 

Nyttig å vite

Et mikroskop brukes til å se på veldig små ting som er for små til å se 
med det blotte øye. Man kan si at grensen for hvor små gjenstander 
øyet kan oppfatte går ved tykkelsen av et hårstrå. I denne 
sammenhengen snakker vi altså om et objekt som er cirka 100 µm i 
diameter (1 µm = 1 tusendels millimeter). 

Bildekvaliteten i et mikroskop avhenger av ulike faktorer: 
oppløsning, lysstyrke, fokus og kontrast. 

For å oppnå best mulig oppløsning er mikroskopet utstyrt med en 
profesjonell asfærisk linse som gir høyoppløste bilder for best mulig 
observasjon. 

Med vidvinkelokularet er det lett å kikke på prøven, siden et videre 
synsfelt gjør det enkelt å undersøke et større område raskt. Du kan 
lettvint se klare bilder.  

Mikroskopet er også utstyrt med en rask og nøyaktig 
fokuseringsmekanisme. Når fokus er stilt inn ved laveste 
forstørrelse, kan du umiddelbart få et klart bilde i kraftigere 
forstørrelse ved å vri på objektivrevolveren. Dette sparer utvilsomt 
tid, siden du ikke trenger å fokusere på nytt. OBS! Begynn alltid 
med minste forstørrelse, dvs. det korteste objektivet. 

OBS!

Følgende informasjon må leses nøye, slik at misforståelser unngås. 

Dette mikroskopet er egnet for barn fra 8-årsalderen. En voksen må 
passe på under bruk, siden det inneholder en skarp disseksjonsnål. 

Før du bruker mikroskopet må du lese nøye gjennom 
bruksanvisingen. Følg anvisningene og ha dem som veiledning i 
tilfelle du trenger mer hjelp.  

Oppbevar alltid mikroskopet slik at små barn ikke kan nå det. 

Foreldreguide

La mikroskopet bli en inspirasjon i hverdagen for barnet. f.eks.  kan 
du med mikroskopet vise at ikke all smuss er synlig med det blotte 
øyet. Gjør spennende eksperimenter sammen, med gjenstander fra 
kroppen slik som hud, hår eller avskrapt belegg fra munn og tenner, 
eller hvorfor ikke vise hvor vakkert et insekt kan være når man ser 
detaljene. En helt ny verden vil åpne seg for utforsking!

Dette mikroskopet kommer til å bli begynnelsen på mange 
timers hobbyglede, eller det vil bedre dine muligheter til å gjøre 
fantastiske oppdagelser i vitenskapens verden.  

Mye moro i eksperimentenes verden!

ARTIGE TING å SE På
Det finnes store mengder av spennende gjenstander å undersøke og oppdage – nedenfor beskrives en del eksempler du kan prøve.  
Senere kan du gå videre med hjelp av din egen fantasi!

SE På TING FRA HjEMMET
Krystaller av sukker, salt eller andre midler kan man se på uten 
videre. 

Du kan også lage egne krystaller ved å løse opp stoff i vann og så la 
vannet fordampe. De nylagde krystallene er oftest finere i formen. 
Legg krystallene på et objektglass. Forstørrelse: 100X eller 250X. 

Melk består av en vannoppløsning med små fettdråper i. Hvis du 
tar litt lettmelk og sper ut med omtrent like mye vann, får du en 
blanding du kan kikke på i kraftig forstørrelse. Obs! Glem ikke å 
legge på dekkglass. Forstørrelse: 500X

Gjær er små, encellede sopper som lever av å bryte ned sukker. 
Ta en liten gjærbit og rør den ut i litt vann. Mat soppene med litt 

strøsukker. Etter en times tid kan du se soppceller som er i ferd med 
å formere seg gjennom ”knoppskyting”. Obs! Glem ikke å legge på 
dekkglass. Forstørrelse: 500X

Mugg oppstår der det er passelig varmt og fuktig. Hvis du legger 
en bit brød eller frukt i en plastpose, kommer det trolig til å 
vokse mugg på maten. Ta den med pinsett og kikk i mikroskopet. 
Forstørrelse: 100X

Fiskeskjell vokser fra år til år. Hvis du kikker på skjellene fra en sild, 
minner det om årringene på et tre. Skjellene får en slik ring hvert år. 
Forstørrelse: 100X

NO
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SE På DEG SElv
Hårstråene vokser fra roten. Hvis du rykker løs et hårstrå (med 
rot) fra hodet, kan du i mikroskopet se den løkformede delen der 
veksten foregår. Vanligvis følger det med en del hudceller som 
sitter fast rett ovenfor roten. På selve hårstrået synes kanskje små, 
lyse flak. Dette kan være rester av sjampo som ikke er skylt bort. 
Forstørrelse: 100X

Hudceller fra innsiden av munnen. Du kan skrape med bakenden 
av en tannpirker på innsiden av kinnet og legge avskrapningen på 
objektglasset. Tilsett en liten vanndråpe. Hvis du leter i preparatet, 
kommer du til å få øye på små grupper av hudceller som kommer fra 
kinnets innside. Forstørrelse: 100X eller 250X. 

SE På PlANTER OG DyR
Insekter er fine å se på i mikroskop. Du kan sikkert finne døde 
insekter når du er ute. Ta dem med hjem og se på ulike delene, slik 
som øynene, munnen, beina og vingene. Her kan du prøve å belyse 
ovenfra med en lampe. Forstørrelse: 100X eller 250X. 

Fuglefjær Hvis du finner en fuglefjær ute i naturen, ta den med deg 
hjem og se på den i mikroskopet. Du kommer til å oppdage hva det 
er som gjør dunet så luftig. På vingefjærene er det haker som holder 
fanene sammen. Forstørrelse: 100X

Om våren blomstrer mange planter. Man kan finne pollen på 
blomstervekster og sporer fra bregneplanter. 

Sneller har sporer med fire bein som de kan ”gå” med. Plukk et 
sporebærende skudd og rist løs sporer på et objektglass. Pust 
forsiktig med åpen munn over sporene og se i mikroskopet med én 
gang. Da får du se hvordan sporene hopper omkring. 

Forstørrelse: 100X eller 250X. 

Furupollen er forholdsvis store. Om våren når det regner, blir det 
en gul kant rundt søledammene. Saml opp litt av det gule og studer 
det. Forstørrelse: 100X eller 250X. 

Høyekstrakt kan du lage når som helst på året. Samle sammen litt 
løv og gress som du finner ute i naturen, legg det i en boks og hell 
på vann, og la det stå et par dager. Nå kan du følge utviklingen i 
høyekstraktet. Etter et par dager begynner bakteriene å formere 
seg, og etter ytterligere et par dager dukker det opp encellede 
organismer som kalles urdyr, disse livnærer seg på bakterier. En del 
bakterier og urdyr må ha oksygen for å klare seg, derfor kan det 
være bra å blåse bobler i vannet hver dag. Det er flest urdyr etter 
3-6 dager. 

Ta vann fra ekstraktet og drypp en dråpe på et objektglass, legg 
på et dekkglass og studer dråpen i mikroskopet. Når man tar vann 
fra ulike steder i ekstraktet, fra overflaten, fra bunnen, fra ulike 
typer planterester, får man som regel forskjellige slags urdyr. 
Artsutvalget endrer seg også med tiden. 

Hva som finnes i et høyekstrakt avhenger selvsagt delvis av hvor 
man har hentet materialet, men ofte finner man:

• Tøffeldyr

• Klokkedyr

• Bakterier

• Rundormer

SE På MIljøET
Støvnedfall. Det finnes mange slags partikler i luften, mange 
flere en vi tror. Hvis du fester taperemser med limsiden ut på f.eks. 
en avklipt melkekartong, så kan du fange en del av partiklene. 
La det stå ute en natt (eller flere). Sett fast tapen på et papir og 
ta en kikk. Svarte partikler er sot fra biler eller ild. Sandkorn er 
halvt gjennomsiktige. Hvis du bruker millimeterpapir kan du telle 
antallet partikler på f.eks. 10 mm², deretter kan du be noen regne 
ut, eller regne ut selv, hvor mange partikler som faller ned på 1 m². 
Forstørrelse: 100X eller 250X. 

MIkROSkOPETS DElER:
1. Okular

2. Fokusskrue

3. Rør

4. Objektivrevolver

5. Objektivlinse

6. Stativ

7. Objektbord

8. Klemme

9. Strømbryter for lampen

10. Stativfot med batterirom 
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HDMICROSCOPE
TIPS
• Den viktigste delen i et mikroskop er linsen. Derfor må den 

behandles varsomt og på riktig måte. 

• Mikroskopet må oppbevares på et sted som ikke er fuktig, siden 
fukt som dannes på lampen svekker lysstyrken. 

• Etter bruk må mikroskopet tildekkes eller legges på plass igjen i 
esken, slik at det er beskyttet mot støv. 

• Hvis linsen blir støvete eller skitten bør den tørkes av med en 
myk og ren bomullsklut. Ikke gni på linsen med fingrene eller en 
uren klut. 

• Hvis mikroskopet ikke skal brukes på en stund, skal man ta ut 
batteriene til lampen. 

SlIk FuNGERER MIkROSkOPET
1. Sett først i 3 stk. 1,5 V AAA-batterier, på 
undersiden av stativfoten. Du trenger en 
skrutrekker for å åpne stativfoten. (Batterier 
inngår ikke. )

2. Legg nå det ferdig preparerte objektglasset 
på objektbordet og fest det med klemmene. 

3. Slå på lampen med lysbryteren (9). 

4. Deretter velger du forstørrelse. Husk på 
at jo lengre objektlinsen er, jo kraftigere blir 
forstørrelsen. Vanligvis gjøres den innledende 
undersøkelsen med liten forstørrelse. 

For å endre forstørrelsesgraden vrir du på 
objektivrevolveren til du hører et klikk. (Fig. C)

5. Senk objektlinsen så langt ned mot 
objektglasset som mulig ved hjelp av 
fokusskruen. Se deretter gjennom okularet og 
vri skruen langsom mot urviseren til bildet blir 
skarpt. 

SlIk PREPARERER Du ET ObjEkTGlASS
Husk at hvis prøven ikke er tilstrekkelig tynn og gjennomsynlig kan 
den ikke undersøkes i mikroskopet. Det er fordi lyset fra reflektoren 
eller lyskilden ikke trenger gjennom. 

• Ullfiber, pollen og salt er lett å se, og det er ikke nødvendig 
med dekkglass (den lille plastlinsen som du finner under 
merkelappene i den medfølgende esken). 

• Gjennomskinnelige prøver synes best hvis de farges, du kan 
f.eks.  prøve å farge med rødbetesaft. 

MIDlERTIDIG PREPARERING
(= når du har klargjort en gjenstand på et objektglass for 
undersøkelse i mikroskopet)

• Tørk av objektglasset og dekkglasset

• Ta deretter opp prøven med pinsett og legg den midt på 
objektglasset. 

• Hvis gjenstanden er litt stor bruker du bare 100X forstørrelse, 
og da kan du se på den med en gang uten å dekke den med 
dekkglass. 

• Til veldig små gjenstander der du trenger kraftigere forstørrelse, 
tilsetter du en dråpe vann ved hjelp av den medfølgende 
disseksjonsnålen og legger på et dekkglass. Dekkglass er også 
nødvendig når du skal se på våte preparater, f. eks.  høyekstrakt 
(se forslagene til eksperimenter) eller lignende. 

• Hvis prøven er gjennomskinnelig kan du ha på en dråpe 
rødbetesaft. 

• Hvis du bruker dekkglass på prøven, se til at det ikke dannes 
noen luftbobler. 

• Fjern overskytende væske med et trekkpapir. 

• Legg deretter preparatet på objektbordet, slik at det du skal se 
på blir belyst av lampen nedenfra. 

• Se i okularet og still inn skarpheten med fokusskruen. OBS! 
Begynn alltid med minste forstørrelse, dvs. det korteste 
objektivet. 

• Hvis du vil se i kraftigere forstørrelse: Vri objektivrevolveren slik 
at neste objektiv kommer i posisjon, og finjuster fokus. 

• Gjenta foregående steg hvis du vil se i kraftigste forstørrelse.

PERMANENT PREPARERING
• Tørk av objektglasset og dekkglasset. 

• Fortsett på samme måte som ovenfor, men 
før du dekker objektglasset med dekkglasset 
tilsetter du noen dråper gjennomsiktig lim (medfølger ikke) på 
objektglasset ved hjelp av en disseksjonsnål. 

• Legg dekkglasset forsiktig på med en pinsett, sett det på plass 
og la det tørke i ca 1 dag.
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Ny GENERATION HD-MIkROSkOP 
Alga Science HD MICROSKOPE – med fortrinlig billedkvalitet og enkel betjening.

Baggrundsinformation

Et mikroskop anvendes til at kigge på mindre genstande, som er 
for små til, at man kan se dem med det blotte øje. Man kan sige, 
at grænsen for, hvor små genstande vores øjne kan opfatte, går 
ved et hårstrås tykkelse. Vi taler altså i denne sammen-hæng 
om genstande, som er ca. 100 µm i diameter (1 µm = 1 tusinddel 
millimeter). 

Et mikroskops billedkvalitet afhænger af forskellige faktorer, som 
f.eks. opløsning, lysstyrke, fokusering og kontrast. 

For at opnå den bedst mulige opløsning er mikroskopet udstyret 
med en professionel asfærisk linse, som muliggør højtopløste 
billeder for den bedste observation. 

Vidvinkelokularet gør det nemt at kigge på prøven, fordi et bredere 
synsfelt gør det nemt og hurtigt at undersøge et større område. Du 
kan se tydelige billeder på en komfortabel måde.

Mikroskopet er også udstyret med en hurtig og præcis 
fokuseringsmekanisme. Efter at have indstillet fokuseringen på den 
laveste forstørrelse kan du straks få et tydeligt billede i en højere 
forstørrelse ved at dreje på objektivrevolveren. Dette sparer uden 
tvivl tid, fordi du ikke behøver at genfokusere. OBS! Begynd altid 
med den mindste forstørrelse, dvs. det korteste objektiv).

VIGTIGT!

Det er vigtigt at læse følgende oplysninger for at undgå 
misforståelser.

Dette mikroskop er beregnet til børn over 8 år. En voksen skal altid 
overvåge anvendelsen, fordi sættet indeholder en skarp dissektionsnål.

Gennemlæs vejledningen omhyggeligt, inden mikroskopet tages i 
brug. Følg instruktionerne og gem dem, hvis du senere skulle få brug 
for yderligere hjælp.

Opbevar altid mikroskopet utilgængeligt for små børn.

Vejledning til forældre

Lad mikroskopet blive en inspiration for dit barn i hverdagen. F.eks. kan 
du ved hjælp af mikroskopet vise, at snavs ikke altid kan ses med det 
blotte øje. Sammen kan I lave spændende eksperimenter med prøver 
fra kroppen, f.eks. hud, hår eller belægninger fra mund eller tænder. 
Eller hvorfor ikke vise, hvor smukt et insekt kan være, når man kan se 
alle detaljer. En helt ny verden af udforskningsmuligheder vil åbne sig! 

Dette mikroskop vil være begyndelsen på mange timers 
hobbymæssig glæde eller udvide din horisont inden for 
videnskabens forunderlige verden. 

God fornøjelse i eksperimenternes verden!

SjOvT AT kIGGE På
Der findes en række spændende genstande at undersøge og opdage. Nedenfor følger forskellige eksempler på, hvad du kan prøve at 
undersøge. Fortsæt derefter ved at bruge din egen fantasi!

AT SE På I HjEMMET
Krystaller af sukker, salt eller andre stoffer kan man kigge på 
direkte.

Du kan også fremstille dine egne krystaller ved at opløse stoffet i 
vand og lade vandet fordampe. De nye krystaller er oftest finere i 
formen. Læg krystallerne på et objektglas. 

Forstørrelse: 100X eller 250X.

Mælk består af en vandopløsning med små fedt-dråber i. Hvis du 
tager lidt minimælk og tilsætter omtrent samme mængde vand, får 
du en blanding, som du kan kigge på i stor forstørrelse. OBS! Husk at 
lægge et ”dækglas” på.  Forstørrelse: 500X

Gær er små encellede svampe, som lever af at nedbryde sukker. 

Tag et lille stykke gær og opløs det i lidt vand. Giv svampene lidt 
strøsukker at spise. Efter en times tid kan du se svampeceller, som er 
i gang med at formere sig ved ”knopskydning”. OBS! Husk at lægge 
et ”dækglas” på. Forstørrelse: 500X

Skimmelsvamp vokser, hvor det er tilpas varmt og fugtigt. Hvis 
du lægger et stykke brød eller frugt i en plastpose, så vil der 
sandsynligvis begynde at vokse skimmelsvamp på fødevarerne. Tag 
det op med en pincet og kig på det i mikroskopet. Forstørrelse: 100X.

Fiskeskæl vokser fra år til år. Hvis du kigger på skællene fra en sild, 
ser det ud som årringene på et træ. Skællene får en sådan ring for 
hvert år. Opløsning: 100X.

HDMICROSCOPE DK
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HDMICROSCOPE
AT SE På SIG SElv
Hårstrå vokser fra roden. Hvis du rykker et hårstrå (med rod) 
af hovedet, kan du i mikroskopet se den løgformede del, hvor 
håret vokser. For det meste følger der også en del hudceller med, 
som sidder fast lige oven over roden. På selve hårstrået kan man 
eventuelt se små lyse flager. Det kan være rester af shampoo, som 
ikke er blevet skyllet ud.  Forstørrelse: 100X.

Hudceller fra mundens inderside. Prøv at skrabe med bagenden 
af en tændstik på indersiden af kinden og læg afskrabningen på 
objektglasset. Tilsæt en lille dråbe vand. Når du undersøger den 
forberedte prøve kan du se små grupper af hudceller, som er løsnet 
fra kindens inderside. 

Forstørrelse: 100X eller 250X.

AT SE På PlANTER OG DyR
Det er spændende at kigge på insekter i et mikroskop. Du kan 
sikkert finde døde insekter ude i naturen. Tag dem med hjem og kig 
på forskellige dele som f.eks. øjne, munddele, ben og vinger. Her 
kan du prøve at belyse med en lampe ovenfra. Forstørrelse: 100X 
eller 250X.

Fuglefjer. Hvis du finder en fuglefjer ude i naturen, kan du tage 
den med hjem og kigge på den i mikroskopet. Du vil finde ud af, 
hvorfor dunene er så buskede. På vingernes fjer skal strålerne holdes 
sammen, hvilket sker ved hjælp af kroge. Forstørrelse: 100X

I foråret blomster mange planter. Man kan få fat i pollen fra 
blomstrende planter og sporer fra bregner.

Ager-Padderokken har sporer med fire ben, som de kan ”gå” med. 
Pluk et sporbærende skud og ryst sporerne af ned på et objektglas. 
Ånd forsigtigt med åben mund over sporerne og kig med det 
samme i mikroskopet. Så kan du se, hvordan sporerne løber rundt.
Forstørrelse: 100X eller 250X

Pollen fra skovfyr er forholdsvis store. I foråret, når det regner, 
samles der en gul rand på vandpytternes kant. Du kan samle noget 
af det gule op og kigge på det. Forstørrelse: 100X eller 250X

Høinfusion. En høinfusion kan laves på alle årstider. Tag lidt blade 
og græs fra naturen og læg det i en krukke. Hæld vand på og lad det 
stå et par dage. Du kan nu følge udviklingen i høinfusionen. Efter 
et par dage begynder bakterierne at formere sig, og efter endnu 
et par dage kommer protozoerne, da disse ernærer sig af bakterier. 
En del bakterier og protozoer har brug for ilt for at kunne klare sig. 
Derfor er det en god idé at puste bobler i vandet hver dag. Antallet af 
protozoer er højest efter 3-6 dage.

Tag vandet fra infusionen og dryp en dråbe på et objektglas, læg 
et dækglas på og undersøg prøven i mikroskopet. Ved at tage 
vand forskellige steder fra infusionen, fra overfladen, bunden, fra 
forskellige typer af planterester får man oftest forskellige typer 
protozoer. Omfanget af arter ændrer sig også med tiden. Hvad der 
findes i en høinfusion, afhænger naturligvis af, hvorfra man har 
taget materialet, men ofte finder man: 

• Tøffeldyr 

• Klokkedyr 

• Bakterier 

• Nematoder 

AT kIGGE På MIljøET
Partikelforurening. Der findes mange typer partikler i luften, 
mange flere end vi tror. Hvis du f.eks. sætter tapestykker fast 
med klistersiden opad på f.eks. en afklippet mælkekarton, kan 
du opfange en del af partiklerne. Lad den stå ude natten over 
(eller flere nætter). Sæt tapen fast på et stykke papir og observér. 
Sorte partikler er sod fra biler eller afbrænding. Sandkorn er 
delvist gennemsigtige. Hvis du anvender millimeterpapir, kan du 
beregne antallet af partikler f.eks. på ti mm², hvorefter du kan bede 
nogen om at udregne, hvor mange partikler, der falder per m². 
Forstørrelse: 100X eller 250X  

MIkROSkOPETS DElE:
1. Okular

2. Fokuseringshjul

3. Tubus

4. Objektivrevolver

5. Objektivlinse

6. Stativ

7. Objektbord

8. Clips

9. Strømafbryder til lampen

10. Stativfod med batteriafdeling
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AT kIGGE På MIljøET
Partikelforurening. Der findes mange typer 
par¬tikler i luften, mange flere end vi tror. Hvis 
du f.eks. sætter tapestykker fast med klistersiden 
opad på f.eks. en afklippet mælkekarton, kan 
du opfange en del af partiklerne. Lad den stå 
ude natten over eller (eller flere nætter). Sæt 
tapen fast på et styk¬ke papir og observér. 
Sorte partikler er sod fra biler eller afbrænding. 
Sandkorn er delvist gen¬nemsigtige. Hvis du 
anvender millimeterpapir, kan du beregne antallet 
af partikler f.eks. på ti mm², hvorefter du kan bede 
nogen om at udregne, hvor mange partikler, der 
falder per m². Forstørrelse: 100X eller 250X 
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TIPS
• Mikroskopets vigtigste del er linsen.  Det er derfor vigtigt at 

behandle den forsigtigt og korrekt.

• Mikroskopet skal opbevares et sted, hvor der ikke er fugt, fordi 
fugtdannelse på lampen mindsker lysstyrken.

• Efter brug skal mikroskopet tildækkes eller lægges tilbage i 
æsken for at beskytte det mod støv.

• Hvis der kommer støv eller snavs på linsen, bør den tørres af 
med en blød, ren bomuldsklud. Undgå at gnide på linsen med 
fingeren eller med en snavset klud.

• Hvis mikroskopet ikke anvendes i en længere periode, skal 
batteriet til lampen tages ud.

SåDAN FuNGERER MIkROSkOPET
1. Isæt først 3 stk. 1,5 V AAA-batterier på 
undersiden af stativfoden. Du skal bruge en 
skruetrækker til at åbne stativfoden.  
(Batterier medfølger ikke.)

2. Læg nu det forberedte objektglas på 
objektbordet og fastgør det ved hjælp af clipsene. 

3. Tænd lyset på afbryderen (9).

4. Herefter vælger du, hvilken forstørrelse 
du ønsker. Husk, at jo længere objektivlinsen 
er, desto større bliver forstørrelsen. Normalt 
gennemfører man den indledende under-
søgelse med lav forstørrelse.

For at ændre forstørrelsen drejer du på 
objektivrevolveren, indtil du hører et klik. (Fig. C)

5. Sænk objektivlinsen så tæt ned mod 
objektglasset som muligt ved hjælp af 
fokuseringshjulet. Kig derefter igennem okularet, 
og drej hjulet langsomt mod uret, indtil billedet 
bliver tydeligt.

SåDAN FORbEREDER Du ET ObjEkTGlAS
Husk, at prøven ikke kan undersøges i mikroskopet, hvis den ikke er 
tilstrækkelig tynd og klar. Det skyldes, at lyset fra reflektoren eller 
lyskilden ikke trænger igennem den.

• Fibre af uld, pollen eller salt er nemme at se, og det er ikke 
nødvendigt at bruge dækglasset (den lille plastlinse, som du 
finder under etiketterne i den medfølgende æske).

• Gennemsigtige prøver ses bedst, hvis de farves, du kan f.eks. 
prøve at farve med rødbedesaft. 

MIDlERTIDIG FORbEREDElSE 
(= forberedelse af en prøve på et objektglas til undersøgelse i 
mikroskopet)

• Tør objektglasset og dækglasset af.

• Tag derefter prøven op med en pincet, og læg den midt på 
objektglasset.

• Hvis din prøve er lidt større, skal du blot anvende 100X forstørrelse, 
og så kan du kigge direkte på den uden at anvende dækglasset. 

• Hvis det er meget små prøver, hvor du har brug for en større 
forstørrelse, tilsætter du en dråbe vand ved hjælp af den 
medfølgende dissektionsnål og lægger et dækglas på. Du skal 
også bruge dækglas, når du kigger på våde prøver, f.eks. en 
høinfusion (se forslag til eksperiment ovenfor) eller lignende.

• Hvis prøven er gennemsigtig, kan du dryppe en dråbe 
rødbedesaft på. 

• Hvis du bruger dækglas på prøven, skal du undgå, at der dannes 
luftbobler.

• Fjern overskydende væske med trækpapir.

• Læg derefter den forberedte prøve på objektbordet, således at 
det, du skal kigge på, belyses nedefra af lampen.

• Kig i okularet og indstil skarpheden med fokuseringshjulet.   
OBS! Begynd altid med den mindste forstørrelse, dvs. det 
korteste objektiv.

• Hvis du vil kigge med en større forstørrelse, drejer du 
objektivrevolveren, således at næste objektiv kommer i position, 
hvorefter du finjusterer skarpheden.

• Gentag ovenstående, hvis du vil kigge med den største forstørrelse.

PERMANENT FORbEREDElSE
• Tør objektglasset og dækglasset af.

• Fortsæt som beskrevet ovenfor, men inden du 
dækker objektglasset med dækglasset, skal 
du tilsætte nogle dråber gennemsigtig lim 
(medfølger ikke) på objektglasset ved hjælp af en dissektionsnål.

• Læg forsigtigt dækglasset på med en pincet, sæt det på plads og 
lad det derefter tørre ca. en dag.
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HDMICROSCOPE
uuDEN SukuPOlvEN HD-MIkROSkOOPPI  
Alga Science HD MIKROSKOOPPI – erinomainen kuvanlaatu ja helppo käyttää.

Hyvä tietää

Mikroskooppia käytetään hyvin pienten kohteiden tarkasteluun, 
joiden näkeminen paljaalla silmällä ei ole mahdollista. Voidaan sanoa, 
että hiuksen paksuus on se raja, kuinka pieniä kohteita ihmisen silmä 
vielä pystyy erottamaan. Puhumme siis tässä yhteydessä kohteesta, 
joka on halkaisijaltaan n. 100 µm (1 µm = 1 tuhannesosamillimetri). 

Mikroskoopin kuvanlaatu riippuu useista tekijöistä; resoluutiosta, 
kirkkaudesta, fokuksesta ja kontrastista. 

Parhaan mahdollisen resoluution saavuttamiseksi mikroskooppi on 
varustettu ammattimaisella asfäärisella linssillä, joka mahdollistaa 
korkearesoluutioisten kuvien katselemisen. 

Laajakulmaokulaarin ansiosta näytteiden katseleminen on helpompaa, 
koska laajempi näkökenttä mahdollistaa suurempien alueiden helpon 
ja nopean tutkimisen. Voit katsella selkeitä kuvia mukavasti.

Mikroskooppi on varustettu myös nopealla ja tarkalla 
tarkennusmekanismilla.  Kun fokus on asetettu alimmalle 
suurennokselle, voit välittömästi saada selkeän kuvan suuremmalla 
suurennoksella kääntämällä objektiivin säädintä. Tämä säästää 
ehdottomasti aikaa, koska tällöin sinun ei tarvitse tarkentaa 
uudelleen. HUOM! Aloita aina pienimmällä suurennoksella, eli 
lyhimmällä objektiivilla.

HUOM!

Seuraavat tiedot tulee lukea huolella väärinkäsitysten välttämiseksi.

Tämä mikroskooppi soveltuu lapsille ikävuodesta 8 ylöspäin. 
Aikuisen tulee valvoa mikroskoopin käyttöä, koska se sisältää 
terävän dissektioneulan

Ennen mikroskoopin käyttöä sinun tulee lukea käyttöohjeet 
huolellisesti. Noudata ohjeita ja pidä ne saatavilla siltä varalta, että 
tarvitset lisää ohjeita mikroskoopin käytössä.

Säilytä mikroskooppi aina pienten lasten ulottumattomissa.

Ohje vanhemmille 

Anna mikroskoopin inspiroida lastasi arjessa. Mikroskoopilla voit esim. 
näyttää, ettei likaa aina voi havaita paljaalla silmällä. Tehkää yhdessä 
jännittäviä kokeita tarkastelemalla kehon osia kuten esim. ihoa, hiuksia 
tai kaapikaa peitettä suusta ja hampaista, tai mikset voisi näyttää, 
kuinka kaunis hyönteinen voi olla tarkasteltuna lähietäisyydeltä. 
Mikroskooppi avaa aivan uuden maailman tutkittavaksi! 

Tämä mikroskooppi toimii lähtökohtana tuntikausien harrastukselle 
tai se antaa mahdollisuuden tehdä upeita havaintoja tieteen 
maailmassa.

Hauskaa aikaa kokeiden parissa!

HAuSkA kATSEllA
Jännittäviä esineitä, joita voit tutkia, on monia, alla on joitakin esimerkkejä, joita voit kokeilla. Jatka sitten käyttäen omaa mielikuvitustasi!

kOTOA löyTyvIä TARkASTElukOHTEITA
Kiteitä, joita on sokerissa, suolassa tai muissa aineissa, voidaan 
katsoa suoraan. Voit myös valmistaa omia kiteitä liuottamalla ainetta 
veteen ja antamalla veden haihtua. Itse valmistetut kiteet ovat usein 
muodoltaan hienompia. Aseta kiteet objektilasille. Suurennos: 100X 
tai 250X.

Maito koostuu vesiliuoksesta, jossa on pieniä rasvapisaroita. Jos otat 
hiukan kevytmaitoa ja sekoitat siihen suunnilleen saman verran vettä, 
saat sekoituksen, jota voit katsella voimakkaalla suurennoksella. 
Huom! Älä unohda asettaa ”peitelasia” paikalleen.  Suurennos: 500X

Hiivat ovat pieniä yksisoluisia sieniä, jotka saavat ravintonsa 
hajottamalla sokeria. Ota pieni pala hiivaa ja sekoita se pieneen 

määrään vettä. Anna sienille hiukan hienosokeria. Joidenkin tuntien 
kuluttua voit havaita sienisoluja, jotka lisääntyvät kuroutumalla. 
Huom! Älä unohda asettaa ”peitelasia” paikalleen.  Suurennos: 500X

Home kasvaa lämpimissä ja kosteissa olosuhteissa. Jos suljet 
muovipussiin pienen palan leipää ja hiukan kosteutta, siihen kasvaa 
todennäköisesti elintarvikkeisiin tulevaa hometta. Ota sitä pinsetillä 
ja katso mikroskoopilla. Suurennos: 100X.

Kalan suomut kasvavat vuosi vuodelta suuremmiksi. Jos katsot sillin 
suomuja, voit nähdä siinä vuosirenkaita aivan kuten puussa. Suomu 
saa yhden sellaisen renkaan joka vuosi. Suurennos: 100X.

FI
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HDMICROSCOPE
kATSO ITSEäSI
Hiukset kasvavat pituutta juuresta. Jos kiskaiset päästä irti 
yhden hiussuortuvan (juurineen), voit nähdä mikroskoopilla sipulin 
muotoisen osan, jossa kasvu tapahtuu. Useimmiten mukana 
seuraa myös ihosoluja, jotka sijaitsevat heti juuren yläpuolella. Itse 
hiuksessa näkyy ehkä pieniä vaaleita pisteitä. Ne voivat olla jäämiä 
shampoosta, jota ei ole pesty pois kunnolla.  Suurennos: 100X.

Ihosoluja suun sisäpinnasta. Voit raaputtaa hammastikun 
takapäällä posken sisäpintaa ja asettaa tikkuun jääneen aineen 
objektilasille. Lisää vielä pieni tippa vettä. Tutkiessasi preparaattia 
voit havaita pieniä ihosolujen ryhmiä, joita on irronnut posken 
sisäpinnalta. Suurennos: 100X tai 250X.

kASvIEN jA EläINTEN kATSOMINEN
Hyönteisiä on mukava tarkastella mikroskoopilla. Ulkona ollessasi 
voit varmasti löytää kuolleita hyönteisiä. Vie ne kotiin ja katso eri osia, 
kuten esim. silmiä, suuta, jalkoja ja siipiä. Tässä voit kokeilla valaista 
mikroskooppia lampulla ylhäältä päin. Suurennos: 100X tai 250X.

Lintujen sulat. Jos löydät luonnosta linnun sulan, vie se kotiin ja 
katso sitä mikroskoopilla. Tulet huomaamaan, miksi untuva on niin 
pöyheää.  Siipien sulissa höyhenten täytyy pysyä yhdessä ja tätä 
varten niissä on leuat. Suurennos: 100X

Keväällä monet kasvit kukkivat. Tällöin voi saada käsiinsä kukkivien 
kasvien siitepölyä ja saniaiskasvien itiöitä.

Peltokortteella on itiöitä, joilla on neljä jalkaa ja jotka ”kävelevät” 
niiden avulla. Poimi verso, jossa on itiöitä ja ravista niitä 
objektilasille. Hengitä varovaisesti suu auki itiöiden yläpuolella ja 
katso heti mikroskooppiin. Tulet näkemään kuinka itiöt hyppivät 
ympäriinsä. Suurennos: 100X tai 250X.

Männyn siitepöly on suhteellisen suurta. Kun keväällä sataa, kerääntyy 
vesilammikoiden reunoille keltainen raita. Kerää hiukan keltaista 
ainetta ja katso sitä mikroskoopilla. Suurennos: 100X tai 250X.

Heinäinfuusion voit tehdä mihin vuodenaikaan tahansa. Kerää 
hiukan ulkoa löytämiäsi lehtiä ja ruohoa, aseta ne purkkiin, kaada 
päälle vettä ja anna seistä muutaman päivän ajan. Nyt voit seurata 
heinäinfuusion kehitystä. Muutaman päivän kuluttua bakteerien 
määrä alkaa lisääntyä ja muutaman päivän kuluttua tästä tulevat 
alkueläimet, jotka käyttävät ravinnokseen bakteereja. Monet 
bakteerit ja alkueläimet tarvitsevat happea selviytyäkseen, siksi 
voi olla hyvä puhaltaa veteen kuplia joka päivä.  Eniten alkueläimiä 
esiintyy 3-6 päivän kuluttua.

Ota infuusiosta vettä ja pudota pisara objektilasille, aseta peitelasi 
sen päälle ja tutki näytettä mikroskoopilla. Jos vettä otetaan 

infuusion eri kohdista, pinnalta tai pohjalta, näytteeseen saadaan 
yleensä erilaisia alkueläimiä. Lajien kirjo vaihtelee myös riippuen 
näytteen ottamisen ajankohdasta.  

Se mitä heinäinfuusiossa on, riippuu tietysti siitä, mistä materiaali 
on otettu, mutta usein sieltä löytyy: 

• Tohvelieläimiä 

• Ripsikelloja 

• Bakteereita 

• Sukkulamatoja

TARkASTElE yMPäRISTöä
Hiukkaslaskeuma. Ilmassa on paljon erilaisia hiukkasia, paljon 
enemmän kuin uskommekaan.  Jos kiinnität teippinauhoja liimapinta 
ylöspäin esim. poikkileikattuun maitopurkkiin, voit pyydystää 
siihen monia hiukkasia. Anna sen seistä ulkona yön yli (tai vaikka 
useammankin). Liimaa teippi paperiin ja katso. Mustat hiukkaset 
ovat autojen tai lämmityksen tuottamaa nokea. Hiekkahiukkaset 
ovat puoliksi läpinäkyviä.  Jos käytät millimetripaperia, voit laskea 
hiukkasten määrän esim. kymmenen mm² alueella. Tämän jälkeen 
voit pyytää jotakuta laskemaan, tai laskea itse jos osaat, kuinka monta 
hiukkasta putoaa yhden m² alueelle.  Suurennos: 100X tai 250X. 

MIkROSkOOPIN OSAT:
1. Okulaari

2. Tarkennusnuppi 

3. Putki

4. Objektiivikiekko

5. Objektiivin linssi

6. Jalusta

7. Ristipöytä

8. Pidin

9. Lampun virtakatkaisin

10. Jalusta, jossa on paristotila
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HDMICROSCOPE
vINkkEjä
• Mikroskoopin tärkein osa on linssi. Siksi sitä tulee käsitellä 

asiaankuuluvalla varovaisuudella.
• Mikroskooppi tulee säilyttää paikassa, jossa ei ole kosteutta, 

koska lamppuun kerääntynyt kosteus vähentää sen kirkkautta.
• Käytön jälkeen mikroskooppi tulee peittää tai asettaa takaisin 

laatikkoon sen suojaamiseksi pölyltä.
• Jos linssi tulee pölyiseksi tai likaiseksi, se tulee pyyhkiä 

pehmeällä puhtaalla puuvillakankaalla. Älä hiero linssiä sormin 
tai likaisella kankaalla.

• Jos mikroskooppi on poissa käytöstä pidemmän aikaa, tulee 
paristot poistaa lampusta.

NäIN MIkROSkOOPPI 
TOIMII
1. Asenna ensin 3 kpl. 1,5 V AAA-paristoa 
jalustan alapuolelle. Jalustan avaamiseen 
tarvitset ruuvimeisselin. (Paristot eivät sisälly 
pakkaukseen.)
2. Aseta nyt preparoitu objektilasi ristipöydälle 
ja kiinnitä se pidinten avulla. 
3. Sytytä lamppu katkaisijasta (9).
4. Sitten valitset haluamasi suurennoksen. 
Muista, että mitä pidempi objektiivin linssi 
on, sitä suurempi on myös suurennos. Yleensä 
ensimmäiset kokeet tehdään alhaisella 
suurennoksella. Muuttaaksesi suurennosta, 
käännä objektiivikiekkoa kunnes kuulet 
naksahduksen. (kuva C)
5. Laske objektiivin linssi niin lähelle 
objektiivilasia kuin mahdollista tarkennusnupin 
avulla. Katso sitten okulaarin lävitse ja käännä 
säädintä vastapäivään kunnes kuva on tarkka.

NäIN ESIvAlMISTElET ObjEkTIIvIlASIN
Huomaa, että jos näyte ei ole riittävän ohut ja selkeä, sitä ei voi 
tutkia mikroskoopilla. Tämä johtuu siitä, että heijastimen tai 
valonlähteen valo ei läpäise näytettä.
• Villan kuitujen, siitepölyn ja suolan tarkasteleminen on helppoa 

ja ne eivät tarvitse peitelasia (pieni muovilinssi, jonka löydät 
mukana toimitetun rasian etikettien alta.)

• Läpikuultavat näytteet näkyvät parhaiten, jos ne värjätään.  
Voit kokeilla niiden värjäämistä esim. punajuuren mehulla. 

välIAIkAINEN ASENTAMINEN
(= kun olet esivalmistanut kohteen objektilasille mikroskoopilla 

tutkimista varten)
• Kuivaa objektilasi ja peitelevy 
• Poimi sitten näyte pinseteillä ja sijoita se objektilasin keskelle.
• Jos kohteesi on hiukan suurempi, voit käyttää vain 100X 

suurennosta ja tällöin voit katsoa sitä suoraan ilman peitelasia. 
•  Jos kyseessä on oikein pieni kohde, johon tarvitset suurempaa 

suurennusta, tipauta näytteen päälle tippa vettä pakkauksessa 
mukana tulevan dissektioneulan avulla ja aseta peitelasi 
paikoilleen. Peitelasia tarvitaan myös silloin, jos katsot märkiä 
näytteitä esim. heinäinfuusiota (katso alla olevaa kokeita 
koskevaa ehdotusta) tai vastaavaa.

• Jos näyte on läpinäkyvä, voit ottaa pisaran punajuuren mehua. 
• Jos käytät näytteessä peitelasia, varmista ettei sen alle jää 

ilmakuplia.
• Poista liika neste imupaperilla.
• Aseta sitten näyte ristipöydälle, jotta tarkasteltava kohde tulee 

valaistuksi alhaalta päin.
• Katso okulaariin ja säädä tarkkuus säätimellä. HUOM! Aloita aina 

pienimmällä suurennoksella, eli lyhimmällä objektiivilla.
• Halutessasi käyttää voimakkaampaa suurennosta Käännä 

objektiivikiekkoa siten, että seuraava objektiivi tulee käyttöön ja 
hienosäädä terävyys kohdalleen.

• Toista äsken mainittu halutessasi ottaa käyttöön suurimman 
suurennoksen.

PySyvä PREPAROINTI
• Kuivaa objektilasi ja peitelevy

• Jatka samalla tavoin kuin yllä, mutta aseta 
objektilasille muutama tippa läpinäkyvää liimaa 
(ei sisälly pakkaukseen) dissektioneulan avulla, 
ennen kuin asetat peitelasin paikoilleen.

• Aseta varovasti peitelasi paikoilleen pinsettien avulla ja anna 
näytteen kuivua noin yhden päivän ajan.
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HDMICROSCOPE

ACCESSORIES:
1 8.5” Microscope
1 10X Eyepiece
1 Magnifier
1 Pair of twezers
1 Dissecting needle
1 Prepared slide
5 Cover slips
12 Blank slides
10 Blank labels
2 Collecting vials
Instruction manual

Class 1 laser product.

Specifications:
100X/250X/500X Power

TIlbEHøR:
1 8.5” mikroskop
1 10X okular
1 forstørrelsesglas
1 pincet
1 dissektionsnål
1 forberedt objektglas
5 dækglas
12 objektglas
10 mærkater
2 indsamlingshætteglas
Brugervejledning

Klasse 1 laserprodukt.

Specifikationer:
100X/250X/500X forstørrelse

INNEHåll:
1 8,5” mikroskop
1 10X okular
1 förstoringsglas
1 pincett
1 dissektionsnål
1 preparerat objektglas
5 täckglas
12 tomma objektglas
10 tomma etiketter
2 provrör
Bruksanvisning

Laserprodukt klass 1.

Specifikationer:
100X/250X/500X förstoring

vARuSTEET:
1 8.5” mikroskooppi
1 10X okulaari
1 suurennuslasi
1 pinsetit
1 dissektioneula
1 preparoitu lasi
5 peitelasia
12 tyhjää lasia
10 tyhjää etikettiä
2 näytepulloa
Ohjekirja

1. luokan lasertuote.

Tekniset tiedot:
Teho 100X/250X/500X 

INNHålD:
1 8,5” mikroskop
1 10X okular
1 forstørrelsesglass
1 pinsett
1 disseksjonsnål
1 prepareret objektglass
5 dekkglass
12 tomme objektglass
10 tomme etiketter
2 prøverør
Bruksanvisning

Laserprodukt klasse 1.

Spesifikasjoner:
100X/250X/500X forstørrelse
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