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НАЙЧАСТІШІ ПИТАННЯ ПО МІКРОСКОПАМ:  
 
 
 
 

 
www.bresser.de/faq 
 

ЕКСПЕРИМЕНТИ:  
 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не підходить для дітей до трьох років. Небезпека задушення - 

дрібні деталі. НЕБЕЗПЕКА УКОЛА ГОСТРИМ ПРЕДМЕТОМ - пристрій містить 

гострі компоненти! НЕБЕЗПЕКА ПОРІЗІВ- пристрій містить гострі компоненти! 

Зберігайте інструкцію та упаковку, так як вони містять важливу інформацію.  
www.bresser.de/downloads 





 
ЗАГАЛЬНІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
 

 
•   Небезпека задушення - пристрій містить 

дрібні деталі, які можна проковтнути діти. Це 
створює небезпеку задухи. 

 

•   Небезпека ураження електричним струмом 

- цей прилад містить електронні компоненти, 

які приводяться в дію від джерела струму 

(джерело живлення та/або батарейки). 

Використання повинно здійснюватися 

відповідно до наведених в керівництві 

інструкціями, в іншому випадку існує небезпека 

ураження електрострумом. 

 

•   Небезпека пожежі / вибуху - оберігайте пристрій 

впливу високих температур. Використовуйте 

тільки рекомендовані батарейки. Чи не 

закорочуйте пристрій і батарейки, не кидайте їх у 

вогонь. Перегрів і неправильне поводження 

можуть стати причиною короткого замикання, 

пожежі і навіть вибуху. 

 

•  Небезпека хімічного опіку - при установці / 

заміні батарейок дотримуйтесь полярності. 

Пошкоджені батарейки при контакті зі шкірою 

можуть викликати роздратування. При 

необхідності надягайте спеціальні захисні 

рукавички. 

 

 
  

 
•   Не розбирайте прилад. При винекненні 

несправностей зверніться до дилера. Він 

зв'яжеться з нашим сервісним центром і при 

необхідності відправить пристрій в ремонт. 

 

•  Використовуйте тільки рекомендовані 

батарейки. Замінюйте весь комплект 

разряджених або використаних батарейок 

цілком. Не встановлюйте батарейки різних 

марок, типів або ємностей. Якщо прилад не 

використовуватиметься протягом тривалого 

часу, батареї слід вийняти. 

 
•  Не намагайтеся перезаряджати гальванічеські 

елементи живлення! Вони можуть потекти, 

загорітися або вибухнути. 

 

•  При роботі з цим пристроєм часто 

використовуються інструменти з гострими 

краями. Оскільки існує небезпека отримання 

травм від таких інструментів, зберігайте цей 

пристрій та всі інструменти і аксесуари в 

недоступному для дітей місці. 

 

• Попередження: мікротом має гостре лезо! 

 

•  Зберігайте цей посібник користувача та 

пакувальні матеріали, вони містять важливу 

інформацію про використання приладу. 

 
 
УТИЛІЗАЦІЯ  

  Виконуйте утилізацію пакувальних   
матеріалів по їх типам (папір, картон і т.п.). 

Інформацію щодо правильної утилізації можна 

отримати в коммунальної службі утилізації або у 

відділі по захисту навколишнього середовища. 

 
Не викидайте електроприлади   
разом з побутовими відходами!   
Відповідно до Європейської директиви  

2002/96 / ЄС щодо електричних і електронних 

приладів які відслужили свій термін та по їх 

переробці повинні окремо збиратися і 

піддаватися повторній переробці відповідно до 

нормативів щодо захисту навколишнього 

середовища. 
 
Використані елементи живлення необхідно 

здати в пункт прийому. Більш подробну 

інформацію про утилізацію електронних 

пристроїв і батарейок, вироблених після 

01.06.2006 січня 2006 року, ви мо жете 

звернутися в місцеві органи утилізації відходів 

або природоохоронні органи. 

 

  



Відповідно до законодавчих вимог, утилізація 

елементів живлення і акумуляторів разом з 

побутовими відходами заборонена. 

Непридатні до використання батарейки 

відповідно до вимог законодавства - здавайте 

їх в пунктах прийому або в торгових точках 

(утилізація батарейок разом з побутовими 

відходами є порушенням Європейської 

Директиви ЄС 2002/96 / ЄС). 
 

 
На елементах живлення і акумуляторах 

зображено перекреслений контейнер, а також 

зазначено що міститься отруйна речовина. 

«Cd»: кадмій, «Hg»: ртуть, «Pb»: свинець.  

 
Сертифікат відповідності ЄС 
   

Bresser GmbH підтверджує відповідність  

даного виробу нормативним RU вимогам ЄС. 

З повним текстом Сертифікату відповідності ЄС можна 

ознайомитися за цим посиланням: 

www.bresser.de/download/9039500/CE/9039500_CE.pdf 

 

 
 

 
Cd¹ Hg² Pb³ 

 
1 елемент живлення містить кадмій  
2 елемент живлення містить ртуть  
3 елемент живлення містить свинець 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        

 
 

 

 

 

 

 



Устрій мікроскопа: 
1 Окуляр WF10x 
2 Окуляр WF20x 
3 Окулярна трубка 
4 Револьверний пристрій 
5 Об'єктив 
6 Тримачі препарату (затискачі) 
7 Предметний столик 
8 Світлодіодне підсвічування (прохідне 
світло) 
9 Підстава 
10 Батарейний відсік 
11 Ручка фокусування 
12 Перемикач підсвічування 
13 Світлодіодне підсвічування (відбите 
світло) 
14 Предметні стекла, покривні стекла 
і готові зразки 
15 Порожні флакони 
16 Препарати: 
a) Дріжджі 
b) Яйця артемії 
17 Мікротом 
18 Інкубатор для розведення артемії 
19 Пробірка 
20 Пінцет 
21 Препаровальна голка 
22 Скальпель 
23 Піпетка 
24 Покривні стекла і наклейки 
25 Чашка Петрі 
26 Лупа 
27 Диск з світлофільтрами 
28 Адаптер для смартфона 
29 Регулятор яскравості підсвічування 
 
Як користуватися мікроскопом? 
Перед тим як зібрати мікроскоп, 
переконайтеся в стійкості поверхні, на 
яку ви хочете його поставити (це може 
бути стіл або будь-яка інша плоска 
горизонтальна поверхня) 

 
Як користуватися світлодіодним 
підсвічуванням? 
 
Батарейний відсік розташований в 
підставці мікроскопа (10). Відпустіть 
гвинт на кришці батарейного відсіку за 
допомогою невеликої хрестової 
отвертки і зніміть кришку. 
Переконайтеся, що елементи живлення 
встановлені відповідно до полярністю (+ 
та -), зазначеної на батарейці і всередині 
батарейного відсіку. Закрийте кришку 
відсіку і розгорніть мікроскоп. 
 
Підсвічування висвітлює об'єкт 
спостереження зверху і знизу. (Те, що ви 
спостерігаєте під мікроскопом, 
називається об'єктом спостереження 
або препаратом.) Ви можете 
використовувати верхнє чи нижнє 
підствічування. Виберіть потрібне 
підсвічування за допомогою перемикача 
підсвічування (12). Доступно два 
підсвічування: I і II. Оберіть: 
I - щоб включити тільки нижнє 
підсвічування (прохідне світло). 
II - щоб включити тільки верхнє 
підсвічування (відбите світло). 
Для дослідження прозорих зразків 
найкраще підходить нижнє 
підсвічування (підсвічування I). Для 
дослідження непрозорих зразків 
найкраще використовувати верхнє 
підсвічування (підсвічування II). 
 
Як використовувати світлофільтри? 
Диск із світлофільтрами (27) 
розташований під предметним столиком 
(7). Світлофільтри допомагають краще 
розглянути дуже 

світлі або прозорі зразки. Ви можете 
вибрати один з декількох світлофільтрів. 
Це допоможе вам краще розглянути 
деталі безбарвних або прозорих зразків 
(наприклад, зерен крохмалю або 
найпростіші організми).  
 
Як правильно налаштувати 
мікроскоп? 
Завжди починайте спостереження з 
об'єктива з найменшим збільшенням. 
 
Опустіть предметний столик (7) в нижнє 
положення (11). Поверніть 
револьверний пристрій (4) до клацання, 
щоб вибрати об'єктив з найменшим 
збільшенням (об'єктив 4x). 
 
Примітка: 
Перш ніж змінити об'єктив, обов'язково 
опустіть предметний столик (7) в нижнє 
положення. Це запобіжить пошкодження 
об'єктива! 
 
Тепер вставіть найменший окуляр, в 
цьому випадку WF10x (1) в окулярну 
трубку (3). 
 
 
Як проводити спостереження? 
Після складання мікроскопа і 
відрегулювання підсвічування можна 
приступати до спостережень, 
дотримуючись порад нижче: 
 
Завжди починайте спостереження з 
найменшого збільшення. На невеликому 
збільшенні легше перемістити препарат 
в центр поля зору і сфокусуватися. 
 
Чим більше збільшення обраного 
об'єктива, тим більше повинна бути 



яскравість підсвічування для досягнення 
найкращої якості зображення. 
 
Тепер покладіть готовий зразок (14) на 
предметний столик, розташувавши його 
під об'єктивом. Препарат повинен 
знаходитися безпосередньо над 
підсвічуванням (8). 
 
Потім подивіться в окуляр (1) і 
повертайте ручку фокусування (11), 
поки зображення не стане чітким. 
 
Якщо вам необхідно більше збільшення, 
встановіть окуляр WF20x (2) і поверніть 
револьверний пристрій (4), вибравши 
об'єктив 10x або 40x. 
 
Важливе зауваження: 
Максимальне збільшення підходить не 
для всіх препаратів! 
 
Примітка: 
При кожній зміні збільшення (зміна 
окуляра або об'єктива) необхідно 
відрегулювати різкість зображення за 
допомогою ручки фокусування (11). Під 
час регулювання необхідно діяти з 
обережністю. Якщо підняти предметний 
столик занадто різко, об'єктив може 
зачепити препарат, і в цьому випадку 
можна пошкодити і препарат, і об'єктив! 
 
Який тип підсвічування підходить 
для обраного препарату? 
З цим мікроскопом ви можете 
спостерігати прозорі, напівпрозорі і 
непрозорі зразки у відбитому і / або 
прохідному світлі. 
Зображення об'єкта, що спостерігається 
формується за допомогою пучків світла. 

Тому дуже важливо вибрати правильний 
тип підсвічування! 
 
Якщо ви досліджуєте непрозорий зразок 
(наприклад, комаха, рослина, мінерал 
або монету), світло падає на об'єкт 
спостереження зверху. 
Потім світло відбивається від поверхні 
об'єкта спостереження і через об'єктив і 
окуляр (де зображення збільшується) 
досягає зіниці ока. Це спостереження у 
відбитому світлі.  
 
При спостереженні прозорих об'єктів 
(наприклад, найпростіших 
мікроорганізмів) світло надходить знизу, 
через отвір в предметному столику, і 
проходить крізь об'єкт спостереження. 
 
Потім світло проходить далі через 
об'єктив і окуляр (де зображення 
збільшується) і досягає зіниці ока. Це 
спостереження в прохідному світлі. 
Багато мікроорганізмів, що мешкають у 
воді, а також клітини рослин і дрібних 
комах прозорі від природи. Інші об'єкти 
потрібно підготувати для дослідження. 
Можна зробити їх прозорими за 
допомогою спеціальної обробки або ж 
взявши для спостереження найтонший 
зріз. 
Про підготовку об'єктів для дослідження 
ви зможете дізнатися більше в 
наступних розділах. 
 
 
Як підготувати зріз? 
Робіть це тільки під наглядом дорослих. 
 
Як говорилося раніше, для 
спостережень знадобиться найтонший 
зріз. Для найкращого результату 

необхідно скористатися воском або 
парафіном. Можна взяти звичайну 
свічку. На слабкому вогні розтопіть 
трохи воску в підходящому посуді 
(наприклад, каструлі). Потім кілька разів 
занурте зразок в віск. Почекайте трохи, 
давши воску затвердіти. Візьміть 
найтонший зріз з покритого воском 
зразка за допомогою мікротома (17) 
(також підійде ніж або скальпель). Зріз 
необхідно помістити на предметне скло 
і накрити його покривним склом. 
 
Як самостійно приготувати зразки? 
Візьміть бажаний об'єкт спостереження і 
поместіть на предметне скло (14). Потім 
за допомогою піпетки додайте на об'єкт 
кілька крапель дистильованої води. 
Накрийте предметне скло покривним 
склом. Акуратно притисніть стекла один 
до одного. 
 
Експерименти 
Пройдіть до посилання, щоб знайти 
безліч цікавих експериментів для 
вашого мікроскопа. 
http://www.bresser.de/downloads 
 
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 
 

Проблема Вирішення 
проблеми 

Розмите 
зображення 

• Увімкніть 
підсвічування 
• Заново 
налаштуйте 
фокус 

 
 
 



Щоб продовжити термін служби 
приладу, доглядайте за ним 
правильно. 
Для чищення лінз (окулярів і об'єктивів) 
використовуйте м'яку безворсову 
серветку (наприклад, з мікрофібри). Не 
тисніть на лінзи при чищенні, щоб 
уникнути пошкоджень і подряпин. 
 
Якщо ваш мікроскоп дуже брудний, 
попросіть про допомогу батьків. Можна 
змочити тканину для чищення 
спеціальною очисною рідиною і 
протерти лінзи. 
 
Оберігайте мікроскоп від пилу і бруду. 
Після чищення дайте мікроскопу 
повністю висохнути при кімнатній 
температурі. Потім надіньте пилозахисні 
кришки і помістіть мікроскоп в чохол (в 
комплекті).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Адаптер для смартфона 
Розкрийте гнучкі утримувачі адаптера і 
встановіть в нього ваш смартфон. 
Закрийте утримувачі і переконайтеся, 
що ваш телефон зафіксовано належним 
чином. Камера повинна бути 
розташована точно над окуляром. 
Відпустіть стопорний зажим на задній 
частині адаптера і відрегулюйте його 
положення так, щоб поле зору окуляра 
повністю попадало на екран смартфона. 
Тепер затягніть фіксуючий  затискач і 
встановіть утримувач смартфона на 
окуляр мікроскопа. Відкрийте програму 
"Камера" на смартфоні. При 
необхідності центрування зображення 
злегка ослабте і відрегулюйте 
стопорний зажим. Для отримання 
зображення на весь екран може бути 
потрібно  встановити функцію зуму. 
Можливо легке затемнення по краях. 
Завершивши спостереження, акуратно 
зніміть смартфон з адаптера. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УВАГА: 
Переконайтеся, що смартфон не 
вислизне з адаптера. Компанія Bresser 
GmbH не несе відповідальності за 
шкоду, заподіяну падінням смартфона! 
 
Гарантія та обслуговування 
Стандартний гарантійний термін 
становить 2 роки, починаючи з дня 
покупки. 
 
 
Ми залишаємо за собою право на 
помилки і технічні зміни. 
Manual_9039500_Microscope_UA_NGK
IDS_v102020a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


