
Foldscope Instruction Manual- Text for Translation 
(Headings in red do not need translation) 

 

▪ Introduction area: 
○ Get ready to join a global community of Microcosmos explorers and 

discover extraordinary things in ordinary places! 

○ సాధారణస్థలాలలో అసాధారణమైన అంశాలను తెలుసుకోవడానికి 

“మైక్రకోకోసో్మ స్ అణ్వే షకులుగా, గ్ల బల్లమ్య ూని నిీ (ప్రరంచ సంఘం) లో 

చేరడానికి సిద్ధంగా ఉండండి! 

▪ Safety Warnings & Disclaimers: 

○ IMPORTANT SAFETY WARNINGS, DISCLAIMERS AND WARRANTY: 

  ముఖ్ని మైన భక్రద్తా హెచ్చ రికలు, నిల్ంధనలు మరియు అభయపక్రరం: 

 

▪ READ ALL OF THE ASSEMBLY AND USE INSTRUCTIONS, WARNINGS, 
AND DISCLAIMERS, BEFORE YOU BEGIN TO ASSEMBLE OR USE THIS 
PRODUCT. 

మీరు స్ంసిద్ధంగా ఉండటానికి లేదా ఈ ఉరప త్తనిి ఉపయోగంచు 

కునందుకు ముందుగా, అసంబ్లబ మరియు ఉపయోగ సూచ్నలు, 

హెచ్చ రికలు మరియు నిల్ంధనలను అనిన ంటిని చ్ద్వండి.  

○ WARNINGS: హెచ్చ రికలు 

• Not for use by children under 8 years old; 

8 ఏళ్బ వయసుు లోపు పిలబలు ఉపయోగంచ్రాదు ; 

• Adult supervision is required at all times for children assembling and using this 
product; 

ఈ ఉరప త్తనిి అమరచ డం మరియు ఉపయోగంచ్డం కోస్ం పిలబలకు ఎలబవేళ్లా 

పెద్దల పరని వేక్షణ అవస్రమవుతంది; 

 

• This kit contains parts with functional sharp edges that could cut or seriously injure 

you, such as scissors. Use caution when handling; 

ఈ కిట్ లోని భాగాలు కొనిి  రదునైన అంచులను కలిగి ఉంటంది, ఇవి తగలటం వలల 

కోసుకోవటం లేదా తీప్వంగా గాయరడటం లంటివి జరుగుతంది. ఉరయోగించేటప్పు డు 

జాప్గతత వహంచండి • 

 This product contains alkaline button cells of size AG10 / LR1130. Do not put in your 

mouth or swallow. A swallowed Button/Coin Celled Battery can cause internal chemical 

burns in as little as two hours and lead to death. Dispose of used batteries immediately. 

Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been 

swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical condition; 



▪ ఈ ఉతు త్తత AG10 / LR1130 రరిమాణం గల ఆలక లైన్ బటన్ సల్సు  (క్షార సవ భావము 

కలిగిన బ్యా టరీలు)  కలిగి ఉంటంది. మీరు నోటిలో పెటుకోవడం లేదా మంగడం 

లంటివి చేయరాదు.   బటన్ / కాయిన్ సెల్డ ్బ్యా టరీని పొరపాటన ప్మంగిన ఇది 

అంతర గత రసాయనల వలల శరీరం లోరల మంటగా ఉండటం మరియు రండు 

గంటలు లోపే ఇది మరణానికి దారితీసుతంది. వంటనే ఉరయోగించిన బ్యా టరీలను 

నిరీవ రా ం చేయండి. పిలలల నుండి ప్కొతత మరియు ఉరయోగించిన బ్యా టరీలను 

దూరంగా ఉంచండి. మీరు బ్యా టరీలను మంగడం లేదా శరీరం యొకక  ఏదైనా 

భాగం లోరల ఉంచినటల అనుకంటే, తక్షణమే వైధ్యా ని సంప్రదించండి 

 

• Failure to immediately dispose of used batteries could lead to a serious injury, property 

damage or death; 

▪ ఉపయోగంచిన బ్యని టరీలు వంటన పారవేయక పోతే  దాని  వైఫలా ం తీక్రవమైన 

గాయం, ఆసి ినషటం లేదా మరణానికి  దారితీసిుంది; 

 

• Do not mix old and new batteries; పార మరియు కొర ి బ్యని టరీలను కలపరాదు. 

• Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) 

batteries;ఆలమ్య లీన్, క్రపామాణిక (కారబ న్-జంక్), లేదా పునరేి నియోగ పరచ్ద్గన (నికెల్స-

కాడిో యం) బ్యని టరీలను కలపరాదు.  

• This product contains choking hazards, including small parts and small magnets. Do 

not put in your mouth or swallow. Small magnets can stick together across intestines 

causing serious infections and death. Seek immediate attention if magnets are 

swallowed or inhaled; 

ఈ ఉతు త్తతలోని చిని  భాగాలు మరియు చిని  అయసాక ంతాలు గంతలో తగులుకనే 

ప్రమాదాలు ఉనాి యి. మీరు నోటిలో పెటుకోవడం లేదా మంగడం లంటివి చేయరాదు.   

ఈ చిని  అయసాక ంతాలు ప్పేగులులలో అంటకొని తీప్వమైన నష్ుంను కలిగిసుతంది 

మరియు అంటవా్య ధ్యలు మరియు మరణానికి ఇది కారణమవుతంది.  ఒకవేళ 

అయసాక ంతాలను మంగివేసినప్పు డు లేదా పీల్చచ  నపుప డు  వంటనే సు ందించి రగన 

జాక్రగర ితీసుకోవాల్చ /వైదుా ని సంప్రదించండి.  

 
• Keep batteries and magnets away from animals to prevent serious injury or death;                     

బ్యా టరీలు మరియు అయసాక ంతాలను జంతవులు నుండి దూరంగా ఉంచండి. దీని వలల 

కలిగే గాయలు మరియు మరణంలంటి అవ్యంతరాలను నివ్యరించవచుు . 

 

• This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer and 

birth defects or other reproductive harm; 

ఈ ఉరప త్తలిో రసాయనాలు ఉనన ట్టట రదాే రా కాని ను ర్ మరియు పుగ్లట్టటకో స్ంభవంచే 

లోపాలు లేదా ఇరర పునరుతాప ద్కలో హాని కలుగుతందని  కాల్చఫోరిన యా రాష్టష్ుం 

తెలుప్పతని ది.  



 
• Do not look into the sun or a bright light with this product. For example, do not look at 
the included LED magnifier light source when adjusted to the bright setting. Doing so 
could cause a serious eye injury and disorientation; 

ఈ ఉరప త్తిో  సూరుని డి కాంత్తని లేదా క్రపకాశవంరమైన కాంత్తని చూడవదుద. ఉదాహరణకు, 

క్రపకాశవంరర కోస్ం  స్రుదబ్యట్ట చేరచ ల్డిన LED మాగన ఫైయర్ కాంత్త ూలానిన  

చూడవదుద. ఇలా చేస్త ికంటికి  తీక్రవమైన గాయం మరియు అసిథరర ఏరప డవచుచ ; 

 

• The product’s slides are made of glass and could cut or seriously injure you. Use 
caution when handling; 

ఈ ఉరప త్త ియొకమ్య  గ్లస్బడ్డబను గాజుో రయారు చేసిారు దీని వలల గాయం లేదా తీక్రవంగా 

హాని కల్చగంచ్వచుచ . నిరే హణలో జాక్రగర ివహంచ్ండి; 

 
• Do not place your eyeball on the microscope; doing so could cause an injury; 

సూక్షో ద్రిి ని పై మీ కంటిపాపను ఉంచ్వదుద; ఇలా చేయడం వలబ కనున  గాయపడవచుచ ; 

• This product is not designed or intended to be used for medical purposes. 

ఈ ఉరప త్త ివైద్ని  క్రపయోజనాల కోస్ం ఉపయోగంచ్డానికి ఉద్దదశంచి లేదా రూపందినది 

కాదు.  

DISCLAIMERS: వజాాపనలు 

▪ Foldscope makes no representations or warranties, express or implied including 
the implied warranty of merchantability and/or fitness for a particular purpose, 
regarding the product; the product is sold “AS IS.” TO THE EXTENT 
PERMITTED BY APPLICABLE LAW, FOLDSCOPE ASSUMES NO LIABILITY 
FOR ANY INJURY, DEATH OR THIRD PARTY CLAIM AS A RESULT OF 
USING THIS PRODUCT. FOLDSCOPE IS NOT LIABLE FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF 
ASSEMBLY OR THE USE OF THE PRODUCT.○ 

○ఈ ఉరప త్తకిి స్ంల్ంధంచి ఫోల్స ్స్మమ్య ప్  ఎలాంటి క్రపాత్తనిధాని లు, అభయపక్రతాలు, యోగని ర 

యొకమ్య  ఖ్చిచ రమైన వాణిజని  అభయపక్రరం, లేదా వని క్తకిరణలను కల్చగ ఉండదు; ఈ 

ఉరప త్తనిి యధావదిగా వక్రకడ్సిారు.ూడవ పక్షం అభియోగం మేరకు  ఈ ఉరప త్తనిి 

వాడటం వలన స్ంభవంచే ఎలాంటి గాయాలకూ, మరణానికి  వరింిచ్ద్గన చ్టటం 

అనుమత్తంచినంర వరకు, ఫోల్స ్స్మమ్య ప్  ఏ వధమైన నషటం కల్చగంచ్వచ్చ ని అంచ్నా 

వేయదు. ఉరప త్త ి అమరిక లేదా ఉరప త్తవినిమయం  వలబ కల్చగే ఏదైనా క్రపరని క్ష, పరోక్ష, 

అసాధారణ లేదా అవాంఛిర నష్టటలకు ఫోల్స ్స్మమ్య ప్  నిస్ు ంద్దహంగా బ్యధని ర వహంచ్దు 

 

▪ 1 

○ PARTS FOR ASSEMBLY : అమరచ డానికి కావలసిన భాగాలు 

■ Lens stage: లెన్ు  ద్శ 

■ Sample stage : నూనాద్శ 

■ Panning guide : పానింగ్ గైడ్  

■ Focus ramp: ఫోకస్ రాంప్ 



■ Standard slide: క్రపామాణిక గ్లస్బడ్డ్ 

■ Microwell slide: మైప్కోవల్డ స్సలయి్ 

■ Coupler : కోపబర్ 

■ Lens : లెన్ు  

■ ID sticker : ID గ్లసిటకమ్య ర్ 

■ Ring stickers : రింగ్ గ్లసిటకమ్య రుబ 

■ Coverslip stickers : కవర్ గ్ల బప్ గ్లసిటకమ్య రుబ 

▪ 2 

○ ACCESSORIES : వనియోగంచ్ద్గనవ 

▪   Cotton swab : శుక్రభపరచు పత్త ి

■ LED magnifier, 3X/10X : LED మాగన ఫైయర్, 3X / 10X 

■ Scissors :కతెరిలు  

■ Tweezers :పటటకారుబ 

■ Well plate, 12 x 0.35mL wells(వల్స గ్ల బట్ట) దుంకలు కల్చగన పళ్ళ ం 

■ Petri dish, 10mL పెక్రటిడిష్, 10mL 

■ Eppendorf tubes, 1.5 mL ఎపెన్్డర్్  గొటాటలు, 1.5 మి.లీ  

■ Pipettes, 0.2mL గొటాటలు  

■ Strainers, 1.5/0.3mm (blu/blk) స్టసర టనరుబ 1.5/0.3ఎంఎం (నీల్చ /నలుపు) 

■ Clear tape roll, 10mm x 10m బ్యగా కనిపించే టేప్ రోల్సు (స్కి లయ్ టేప్ 

రోల్డ) 

■ Microscope slide set మైప్కోస్కక ప్ స్సలయి్ సెట్ 

■ Reusable slides and coverslips పునరేి నియోగ గ్లస్బడ్డబను మరియు 

కవ్ స్సిలప్్  

■ Circle dot stickers వలయాకార బొట్టట గ్లసిటకమ్య రుబ 

■ Diffuser stickers భిని మైన స్సిుకక రుల 

■ Ziplock sample bags: జప్ లాక్ నూనా స్ంచులు 

■ Filter sheets, 5/25/100 μm వడపోర కాగితములు, 5/25/100 μm 

▪ Notebook and pencil : న్డట్టబ క్ మరియు పెనిు ల్స 

○ 3ASSEMBLY INSTRUCTIONS  

○ 3 అమరచ డానికి  సూచ్నలు 

■ 1.  Insert coupler into Lens stage (front side) ముందువైపు లెన్ు  

ద్శలో కోపబర్ చేరచ ండి.  

● Front side ముందువైపు 

● Place coupler silver side UP, with alignment holes to RIGHT 

● కోపబర్ వండిరంగు గల భాగం పైకి వచుు  విధంగా, అమరిక 

రంప్దాలతో కడి వైప్పక ఉంచండి. 



● Insert coupler into curved slots with “dog ears” by sliding to 

RIGHT  

● కడివైప్పకి నడవడం దావ రా "కకక  చెవులు" తో వంగిన స్సాల టలక 

కోపబర్ ను  ఇన్ ్ ు చేయండి 

● Pop corners of coupler into curved slots 

● వంగిన స్సాల టలక  కోపబర్ యొకక  పాప్ మూలలు ఉండునటల 

చూడండి  

● Result: ఫల్చరం 

■ 2.  Insert another coupler into Lens stage (back side) మరొక కోపబర్ 

ను లెన్ు  ద్శలో వుంచ్ండి (వనుక వైపు) 

● Flip Lens stageలెన్ు  ద్శకు క్రత్తపప ండి 

● Back side వనుక వైపు 

● Place coupler silver side DOWN, with alignment holes to 

LEFT ఎడమ వైపున వునన  రంక్రద్ము లో సిలే ర్ భాగం కింద్ 

వైపు కోపబర్ ను వుంచ్ండి. 

● Insert coupler into curved slots with “dog ears” by sliding to 

LEFT   

● ఎడమ వైపుకి నడవడం దావ రా "కకక  చెవులు" తో వంగిన 

స్సాల టలక కోపబర్ ను  ఇన్ ్ ు చేయండి. 

● Pop corners of coupler into curved slots   

● వంగిన స్సాల టలక  కోపబర్ యొకక  పాప్ మూలలు ఉండునటల 

చూడండి  

● Result: ఫల్చరం  

■ 3.  Fold and lock bottom flap క్రకింది గడియను మడిచి ల్ంధంచ్ండి 

● Fold up along dashed line ఏక్తకృర గక్రరో స్హా పైకి మడవండి 

● Back side వనుక వైపు 

● Insert 3 tabs in slots to lock flap గ్ల బపున (రకక లను) లాక్ 

చేయడానికి గ్లసాబ లబ లో 3 టాని ల్బను చేరచ ండి. 

● Result: ఫల్చరం  

■ 4.  Insert lens into Lens stage లెన్ు  ద్శలో లెన్ు  లను చేరచ ండి.  

● Back side వనుక వైపు 

● Attach ring sticker and remove white cover రింగ్ గ్లసిటకమ్య రున  

అత్తకించి తెలబని కవరును తొలగంచ్ండి.  

● Flip lens లెన్ు  ను క్రత్తపప ండి 

● Place lens on sticker with “bump” side facing DOWN  

క్రకిందికి చూచునట్టబ “ల్ంప్” వైపు లెన్ు  ను గ్లసిటకమ్య ర్ పైన వుంచ్ండి.  



● NOTE: Please treat the lens with care and keep it clean to 

ensure optimal imaging! Use the cotton swab to clean it by 

wiping for 10 seconds. Clean both sides of the lens 

frequently. 

గమనిక:10 సకండబ వరకూ లెన్ు  ను రండువైపులా  పత్తిో   

శుక్రల్ముగా  తడిచి మరియు జాక్రగరగిా బొమో  కనపడేలా 

చేయండి.  

Result: ఫల్చరం  

■ 5.  Fold Focus ramp ఫోకస్ అధికమైన మడతల వరుస ( ఫోల్డ ్ఫోకస్ 

రాంప్) 

● Crease along all dotted lines చుకమ్య లునన  గక్రర పైన 

మడవండి.  

● Place ramp so gray side is facing up బూడిద్ రంగు వైపు పైకి 

చూస్తలా రాంపును పెటటండి.  

● Fold inwardly from shorter side రకుమ్య వ వైపు నుండి లోపల్చ 

వైపుగా మడవండి. 

● Result:ఫల్చరం  

■ 6.  Insert Focus ramp through Lens stage లెన్ు  ద్శ దేా రా ఫోకస్ 

రాంప్ ను పెటటండి.   

● Front side ముందువైపు  

● Orient Focus ramp with tabs facing up. Insert thin side first 

ఓరియంల ఫోకస్ రాంప్ టాబ్సు  ో స్హా పైకి చూసిునన ట్టబ 

ఉంచ్ండి. పలుచ్ని వైపును ముందుగా పెటటండి.  

● Once inserted, fold up the tabs on each side of the Focus 

ramp ఫోకస్ రాంపు క్రపత్త వైపున వునన  టాబ్సు  ను పైకి 

మడవండి.  

● Result: ఫల్చరం  

■ 7.  Fold Sample stage మడర పెటట వలసిన ద్శ 

● Fold flaps and insert into slots to hide yellow regions పసుపు 

రంగులోని బ్యగానిన  కనల్డకుండా రకమ్య లను లోపల్చకి 

మడవండి. 

● Front side ముందుభాగం  

● Result: ఫల్చరం 

■ 8.  Assemble Panning guide to Sample stage నూనా ద్శలో 

పానింగ్ గైడ్ అమరచ ండి. 



● Flip Sample stage & Panning guides పానింగ్ గైడ్ మరియు 

నూనా ద్శలను వనుకకు క్రత్తపప ండి.  

● Weave the Sample stage through Panning guide నూనా 

ద్శ అటట ను పానింగ్ గైడ్ దేా రా అమరచ ండి, 

● Result: ఫల్చరం 

■ 9.  Connect Lens stage to Assembly లెన్ు  ద్శను జరపరచి 

అమరచ ండి. 

● Place the Lens stage on top of Assembly లెన్ు  ద్శను వేదిక 

పై భాగాన అమరచ ండి.  

● Front side ముందువైపు 

● Snap all 8 Panning guide flaps forward, locking in the Lens 

Stage beneath 

పానింగ్ గైడ్ యొకమ్య  8 దికుమ్య ల మడరలను పైకి తెచిచ  లెన్ు  

ద్శను ల్ంధంచ్ండి.  

● Result: ఫల్చరం 

■ 10.  Fold the bottom of the Lens stage లెన్ు  ద్శ క్రకింది భాగానిన  

మడవండి 

● Front side ముందు వైపు  

● Fold down క్రకిందికి మడచ్ వలెను 

● Fold down క్రకిందికి మడచ్ వలెను 

● Fold down క్రకిందికి మడచ్ వలెను 

● Fold up పైకి మడచ్ వలెను  

● Back side వనుక వైపు  

● Result: ఫల్చరం  

● 11.  Attach ID sticker  ID గ్లసిటకమ్య రున  అత్తకించండి 

● Back side  వనుక వైపు  

● Result: ఫల్చరం  

● Congratulations! You have assembled your Foldscope™! 

అభినంద్నలు! మీరు మీ ఫోల్స ్స్మమ్య ప్ ను రయారు చేశారు!  

■ 12. Use your Foldscope™ and join our global community! 

మీ ఫోల్స ్స్మమ్య ప్ ను ఉపయోగంచ్ండి మరియు మా గ్ల బల్ల్స 

కూో ని నిీలో చేరండి.  

● Mount your favorite sample మీక ఇష్ు మైన సాంపిల్డ 

(నూనా) ను  స్సలయి్ మీద పెటుండి  

● Insert slide in Foldscope గ్లసర బడును ఫోల్స ్స్మమ్య ప్ లో ఉంచ్ండి. 



● View sample by eye and cellphone camera, then capture 

images and  videos of your samples. కంటిో మరియు సెల్డ 

ఫోన్ కెమెరా దేా రా సాంపిల్డ (నూనా) ను వీక్షంచ్ండి, 

రరువార మీ నూనాల చిక్రతాలు మరియు వీడియోలను 

స్ంక్రగహంచ్ండి. 

● Register on microcosmos.foldscope.com using your ID code. 

Share all your thoughts, experiences, and findings with 

us!మీ ఐడంటిీ కోడ్ ఉపయోగంచి మైప్కోకాసో్క స్. ఫోల్స ్

స్మమ్య ప్.కామ్ నందు నమోదు పరచుకోండి. మీరు కనుగొనన వ, మీ 

ఆలోచ్నలు మరియు మీ అనుభవాలను మాో పంచుకోండి.  

● See reverse side for detailed instructions on using your 

Foldscope™ 

మీ ఫోల్స ్స్మమ్య ప్ ఉపయోగాల కొరకు వవరణారో క సూచ్నలను 

వనుకవైపు చూడండి.  

▪ 4 

○ SLIDE MOUNTING గ్లసర బడ్ ను పదిలపరచ్డం 

■ Slides are used to hold objects or “samples” for examination. The 

sample is secured or "mounted,"  and then the slide is inserted into 

the Foldscope™ for viewing. 

ఎదైతే పరీక్ష చేయాలని అనుకుంటామో వాటి నూనాలను లేదా 

వసిువులను ఉంచ్డానికి ఈ గ్లసర బడ్ ఉపయోగపడుతంది. ఆ నూనా 

సురక్షరం లేదా "పదిలం  చేయల్డింది," ఆపై చూస్తందు కోస్ం గ్లసర బడ్ 

ను  ఫోల్స ్స్మమ్య ప్ ™  చేరచ ల్డుతంది లో  . 

■ HOW TO PREPARE A SLIDE ఒక గ్లసర బడ్ ను ఎలా రయారు చేయాల్చ  

● Place a clear coverslip sticker on a paper slide, then flip the 

slide over. 

● ఒక కాగరపు గ్లసర బడ్ పైన స్ప షటమైన కవ్ స్సిలప్ ఉంచ్ండి, ఆపై 

గ్లస్బడ్డున  క్రత్తపప ండి. 

● Then రరువార  

● Mount sample, then place a clear coverslip sticker on top. 

నూనా పీఠం,  పైన స్ప షటమైన కవ్ స్సిలప్ గ్లసిటకమ్య రున ఉంచ్ండి. 

● Then రరువార  

● The same process can be used to prepare microwell slides, 

which work well for wet samples! Follow the same process 

but instead pipette the sample into the wells, then cover.  

● అద్ద క్రపక్రకియ మైప్కోవల్డ స్సలయిగ్లడబను సిద్ధంచేయడానికి 

ఉపయోగంచ్వచుచ , ఇది రడి నూనాలను వుంచ్డానికి బ్యగా 



పని చేసిుంది !  క్రపక్రకియ అద్ద  అనుస్రించ్ండి కానీ గొటాట లకు  

ల్దులుగా దుంకలలోకి నూనా ఉంచి అపుప డు కపిప  

పెటటండి. 

● Then రరువార  

● Result: The final prepared slide should have the sample 

secured between two coverslip stickers. 

ఫల్చరం : అంత్తమముగా రయారుచేసిన గ్లసర బడ్ ఖ్శచ రముగా 

రండు కవ్ స్సిలప్ గ్లసిటకమ్య ర బ నడుమ సురక్షర నూనాను 

ఉంచాల్చ.  

■ INSERTING THE SLIDE గ్లసర బడ్ ను  చేరచ డం 

● Stack 2 blank paper slides on top of a prepared slide. 

సిద్ధం చేయల్డిన గ్లసర బై ప భాగంలో  2 ఖాళీ కాగరం గ్లస్బడ్డబను 

ఉంచ్ండి. 

● Grab the stack of slides. The sample slide should be on the 

side closer to fingers & on the bottom of the stack. 

 గ్లస్బడ్డబను కల్చపి పట్టటకోండి. నూనా స్సలయి్ ప్వేళళ   ద్గ గరగా 

& కల్చపిన గ్లస్బడ్డబ దిగువన వైపు ఉండాల్చ. 

● Sample నూనా 

● Result: ఫల్చరం: 

● Insert the side furthest the sample first, then pop the other 

side in. నూనాను మొద్టిగా చొపిప ంచ్ండి, ఆపై మరోవైపు 

లోపల్చకి చేరచ ండి.  

● Reference slides from the microscope slide set are inserted 

similarly, with sample facing DOWN. నూనా క్రకిందికి 

చూసిునన ట్టటగా సూకో్ష ద్రిి ని గ్లస్బడ్డ్ దేా రా రిఫరన్ు  గ్లస్బడ్డబను  

ఒకే వధంగా చేరాచ లి. 

▪ 5 

▪ VIEWING వీక్షంచ్డము (చూడడం) 

○  

■ DIRECT VIEW క్రపరని క్ష వీక్షణ (నరుగా చూడడం) 

● To view directly, bring the lens to the eye, and hold the 

Foldscope™  up to a light source, such as daylight or 

artificial lighting. నరుగా వీక్షంచ్డానికి, లెనుు ను కంటికి 

ద్గ గరగా తీసుకుని , ఫోల్స ్స్మమ్య ప్ ను రగటి వలుగు  లేదా కృక్రత్తమ 

కాంత్త వునన  వైపు పట్టటకోండి,  

■ Remember గురిుంచుకోండి 



● The blue side of the Foldscope™ should be brought toward 

the face! ఫోల్స ్స్మమ్య ప్ యొకక  నీలం వైపును, మన ముఖ్ం వైపు 

తీసుకు రావాల్చ! 

▪ See “Projection” section for details of how to mount the LED magnifier for use as a light 

source.  

▪ LED మాగిి ఫైయరుి  ఒక కాంత్తగా  ఉరయోగించడానికి ఎలా పదిల పరచాలో  

వవరాలు కోస్ం "క్రపజెక్షన్" వభాగానిన  చూడండి. 

 

■ WARNING హెచ్చ రిక 

● Do not look into the sun or a bright light with this product. For 

example, do not look at the included LED magnifier light 

source when adjusted to the bright setting. Doing so could 

cause a serious eye injury and disorientation. ఈ ఉరప త్తిో  

సూరుని డు లేదా మరింర క్రపకాశవంర మైన కాంత్తని చూడవదుద .

ఉదాహరణకు, మరింర క్రపకాశవంరర కొరకు స్రుదబ్యట్ట 

చేసినపుప డు చేరచ ల్డిన LED మాగన ఫైయర్ కాంత్త ూలానిన  

చూడవదుద ఇల చేస్తత కంటికి తీప్వమైన గాయం మరియు 

అసిథరర ఏరప డవచుచ . 

▪ PHONE VIEW ఫోన్ దాే రా చూడడం. (చ్రవాణి దేా రా వీక్షణ) 

● Samples can also be viewed through a phone, enabling the 

user to take photos & videos of their observations. 

నూనాలను ఫోన్ దేా రా చూడడం కూడా వీక్షంచ్వచుచ , 

వనియోగంచేవారు  వారి పరిశీలనల ఫోటోలను & వీడియోలను 

తీయడానికి సాధా మయా్య  టటల చేసిుంది. 

■ To assemble స్మీకరించ్టానికి 

● Place a double stick ring sticker over the center of the 

phone’s camera.  

● ఫోన్కమ్య మెరా కేంక్రద్ం మీద్ డబుల్స గ్లసిటక్ రింగ్ గ్లసిటకమ్య ర్ ఉంచ్ండి. 

● Remove sticker cover, then place coupler (silver side 

DOWN) on top of sticker. స్సిుకక ్ కవ్ను తీసి వేయండి, ఆపై 

గ్లసిటకమ్య ర్ పైభాగంలో కొపబర్ ఉంచ్ండి). (సిలే ర్ వైపుని క్రకింద్కి) 

● Finally, mount the blue side of the Foldscope™ to the back  

of the phone. చివరగా, ఫోల్డ ్స్కక ప్   ™నీలం యొకమ్య  రంగు  

వైపు ఫోన్ వనుక భాగం పదిలం చేయండి. 

■ PROJECTION క్రపజెక్షన్ 

▪ Projection is great for group viewing and sketching. స్ూహ వీక్షణకూ  మరియు 

సమ్య చింగ్ కోస్ం క్రపజెక్షన్ బ్యగా పని చేసిుంది. 



■ To assemble with a phone ఒక ఫోన్ తో అమరు డం 

● Place a double stick ring sticker over the center of the 

phone’s flashlight. ఫోన్ యొకక  గ్ల బ ష్ లైల వచేచ  మధని లో 

డబల్డ రింగ్ స్సిుక్ ఉంచ్ండి. 

▪ Remove sticker cover, then place coupler (silver side UP) on top of sticker. 

గ్లసిటకమ్య ర్ కవరును తీసివేసి, ఆపై గ్లసిటకమ్య ర్ పైభాగంలో  కోపబర్ (సిలే ర్ వైపుని పైకి) 

ఉంచ్ండి. 

▪ Mount the yellow side  of the Foldscope™ to the back of the phone. Then project! 

Best results require a white flat surface in a dark room.                                  

▪ ఫోన్ యొకమ్య  వనుకవైపుకు ఫోల్డ ్స్కక ప్   యొకక  పసుపు వైపుని పదిలం చేయండి. 

అపుప డు క్రపజెగ్లకుట  చేయండి! ఉరమి ఫల్చతాల కొరకు ఒక చీకటి గదిలో తెలబని 

చ్దునైన ఉపరిరలం అవస్రం. 

▪ The Foldscope™ LED magnifier can also be used as a light source for projection 
instead of a phone! 

▪  పోల్స ్స్మమ్య ప్™ LED మాగన ఫైయర్ కూడా ఫోనుమ్య  ల్దులుగా క్రపజెక్షన్ కోస్ం కాంత్త 

కొరకు ఉపయోగంచ్వచుచ ! 

▪ Slide a coupler (silver side facing up) into the back of the LED magnifier. Flip the 
magnifier then mount to the yellow side of the Foldscope™.  

▪ LED మాగన ఫైయర్ వనుక ఒక కోపబర్ గ్లస్బడ్డ్ (సిలే ర్  వైపు పైకి అభి ముఖ్ంగా) 

ఉంచ్ండి. మాగన ఫైయరున  మడరపెటిట అపుప డు మడర పసుపు వైపుకు పదిలం 

చెయని ండి. 

The dim setting can also be usedfor Direct view or Phone view. 

క్రపరని క్ష వీక్షణ లేదా ఫోన్ వీక్షణ కోస్ం మస్క అమరికను కూడా ఉపయోగంచ్వచుచ . 
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○ PANNING AND FOCUSING పానిి ంగ్ మరియు కేంక్రీ కృరము  

▪ Hold the  Foldscope™  by placing your thumbs on the half moons. 

అర్ధ చంద్రాకార్పు భాగములో బొటనవేళ్ళ ను ఉంచి ఫోల్్డ స్కో ప్™ ను 

పట్టుకండి..  

Record the location of your special finds by making a mark through the 
reference location hole.  

సూచ్న స్సాన న రంప్ధం నుండి ఒక గురుతను రూపొందించడం దావ రా మీ ప్రత్యా క ఆవిష్క రణల 

స్సాననానిి  రికా్ ్చేయండి 
Read x, y, and z positions from the calibration marks. Note, z-height increment changes 
after 0.2mm, from 0.02mm to 0.06mm. 

క్రకమాంకన గురిులు నుండి x, y, మరియు z గ్లసాథనాలు గురింిచ్ండి. గమనిక, z-ఎతి పెంచే 

మారుప లో0.2mm రరేా ర, 0.02mm నుండి 0.06 mm వరకు. 

Pan and focus as shown below. క్రకింద్ చూపిన వధంగా పాన్ మరియు ద్ృష్టట 

పెటటండి. 



 

■ z-position = z- గ్లసాథ నం 

■ z-height = z- ఎతి 

■ X MOVEMENT= X జరపడం  

● Pan in the x-axis by moving the lens stage left and right. 

లెన్్  దశ ఎడమ మరియు కుడికి జరపడం దేా రా x- అక్షంలో 

నిలకడ  చేయండి. 

■ Y MOVEMENT =Y జరపడం  

▪ Pan in the y-axis by moving the lens stage up and down. లెన్ు  ద్శను పైకి క్రకిందికి 

జరిపడం దేా రా y- అక్షం లో నిలకడ చేయండి. 

■ Z MOVEMENT= Z జరపడం 

● Pan in the z-axis by moving the focus ramp left and right. 

ఫోకస్ రంప్ ను ఎడమ మరియు కుడివైపుకు జరిపడం దేా రా 

z- అక్షంలో నిలకడ చేయండి. 

■ calibration marks క్రకమాంకన మారుమ్య లు 
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▪ GUIDED EXPERIMENT: FIND TARDI AND FRIENDS! 

▪ మారగనిర్దశేన అనుభవం: TARDI మరియు ప్రం్్ ను గురితంచండి! 

▪ Collect sample నూనా స్తకరించ్ండి 
● Option 1: Collect dry or moist sample in sample tube or 

ziplock bags 

ఎంపిక  1 : నూనా ట్యా బ్ లేదా జిప్ లక్ కలిగిన స్ంచులోబ  

పడి లేదా రడిగా ఉనన  నూనా స్తకరించ్ండి 

● Option 2: Collect wet sample in sample tube 

ఎంపిక  2 : నూనా ట్యని బ్లబ  రడి నూనా ను స్తకరించ్ండి 

● Prepare sample నూనా రయారీ 

● Option 1:ఎంపిక 1: 

○ Hydrate dry or moist sample –పడి లేదా రడిగా ఉనన  

హైక్రడేల నూనా 

○ Add water to sample and leave overnight –నూనాకు 

నీటిని జోడించ్ండి మరియు రాక్రరంతా అలాగే 

వదిల్చవేయండి.  

○ Pass through strainer–స్టసర టనర్ (వడపోర)దేా రా 

వొల్చకించ్ండి.  



▪ Press PVC microwell slide onto glass slide and mount sample గాజు స్సలయి్ 

మరియు పదిలమైన నూనా పైన PVC మైక్రకోవల్స గ్లస్బడ్డ్ ను చేరచ ండి. 

 

• Press PVC coverslip on slide to seal and pre-view sample with LED magnifier 

LED మాగన ఫైయార్ ో ముంద్సిు వీక్షణ నూనాకు మరియు ీల్స చేయడానికి గ్లసర బడ్ 

పైన PVC కవరుచేరచ ండి.  

• Option 2:ఎంపిక 2  

• Place sample in strainer  

గ్లసర టనర్ (వడపోర) లోపల నూనా (క్రద్వం) వేయండి. 

• Press PVC two-well slide onto glass slide  

గాజు గ్లస్బడ్ పై  రండు-పలకల PVC గ్లసర బడ్ ను చేరచ ండి.  

• Prop strainer on slide with tape roll. Dry sample overnight with lamp 

గ్లసర బడ్ పైనసరటనర్ ను ఉంచి టేప్  రోల్స ో అత్తకించ్ండి.ీపం కాంత్తలో రాక్రరంతా 

అలాగే స్ఉంచ్ండి.  

Seal slide with PVC coverslip and pre-view wtih LED magnifierPVC coverslip  

LED మాగన ఫైయార్ ో ముంద్సిు వీక్షణ నూనాకు మరియు ీల్స చేయడానికి గ్లసర బడ్ 

పైన PVC కవరు అత్తకించ్ండి.  

 

• Option 3:ఎంపిక  3 : 

• Select desired filter sheet (5/25/100μm), then fold sheet in quarters to form filter 

cone 

• ఎంపిక చేసుకొనన  నిర్ధ ధశర వడపోర అటట (5/25/100μm) ను నాలుగు భాగాలుగా క్రత్తకోణ 

ఆకృత్తలో మడవండి.  

• Pass liquid through filter cone into well plate 

• దుంకలు కల్చగన పాక్రరలో  వడపోర కోన్ దేా రా క్రద్వం నింపండి.  

▪ Pre-view well plate samples, mount on PVC slide microwells, then pre-view again 

ముంద్సిు గా వీక్షంచే దుంకాలు కల్చగన నూనా గ్లసర బడ్ ను pvc మైక్రకోవల్స గ్లసర బడ్ పైన 

పదిల పరచి రరువార ముంద్సిు వీక్షణ చేయండి. 

 

■ View sample నూనా చూడండి 

▪ View samples in your Foldscope. మీ ఫోల్స ్స్మమ్య ప్ లో  నూనాలను చూడండి.. 
 

Capture images and videos. చిక్రతాలను మరియు వీడియోలను తీసుకోండి . 

▪ Post your amazing and your everyday findings to our community 

website and get feedback from fellow Foldscopers! 

మీ అదుు రమైన మరియు రోజువారీ అనే షణలను  మనవబ్సు ల దేా రా తెల్చయజేసి 

ఫోల్స ్స్మమ్య ప్ అధని యన కారుల యొకమ్య  అభి అభిక్రపాయానిన  పంద్ండి. 
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○ TIPS & TRICKS! చిటామ్య లు & చికుమ్య లు! 

■ Please register at http://microcosmos.foldscope.com and explore 

for thousands of examples, tricks, tips and usage examples from 

the Foldscope community around the world. Share your questions if 

you want feedback/help. 

▪ ద్యచేసి http://microcosmos.foldscope.com నందు  నమోదు చేయండి మరియు 

క్రపపంచ్వాని పంిగా ఫోల్స ్స్మమ్య ప్  స్ంఘం దేా రా వేలకొీద ఉదాహరణలు, మాయలు, 

చిటామ్య లు మరియు ఉపయోగ ఉదాహరణలను వశ్ల బష్టంచ్ండి .     మీరు అభిక్రపాయం / 

స్హాయం కావాలనుకుంటే మీ క్రపశన లను పంచుకోండి. 

■ See our video tutorials at: microcosmos.foldscope.com/tutorial 

వీడియోలను వీక్షంచ్డానికి microcosmos.foldscope.com/tutorial ను 

స్ంక్రపాధంచ్ండి. 

 

■ If this is your first time doing microscopy, you can start with dry 

samples that do not move!! This way you can perfect your skills, 

and move to living organisms in aquatic environment as next steps. 

 

ఒకవేళ్ మీరు మొద్టిసారి సూక్షో ద్రిి ని ఉరయోగిసుతని టలయిత్య, 

కద్ప లేనట్టవంటి  పడి నూనాలో మీరు క్రపారంభించ్వచుచ !! 

ఈ వధంగా మీరు మీ నైపుణాని లను స్ంపూరణంగా మరియు జల 

వాతావరణంలోని  జీవావరణాలోబ కి  ద్శలవారీగా రరల్చంచ్వచుచ . 

 

■ If you are using a cellphone camera to record images - you can use 

digital zoom to make sure you are in focus. 

ఒకవేళ్ మీరు చ్రవాణి (సల్స ఫోన్ ) ఉపయోగంచి చిక్రతాలను 

తీసిునన టబడ్తే,ద్ృష్టట కేంక్రీకృరం చేసుకోవడానికి మీరు డిజటల్స 

జూమిన  ఉపయోగంచ్వచుచ .  

At the end of a hard day of explorations, clean your 

supplies/instruments with a dry cloth and put them back. This way 

you will be able to keep your instruments ready for your next 

exploration. 

అనే షణల యొకమ్య  చివరి  రోజు ముగంపులో, మీ వసిువులను   /

పరికరాలను పడి దుసిులో శుక్రభపరచి  మరియు వాటిని త్తరిగ 

యధాసిానంలో  ఉంచ్ండి.  ఈ   వధంగా  చేయడం వలన , మీరు మీ 

రదుపరి అనే షణ కోస్ం మీ పరికరాలను  సిద్ధంగా 

ఉంచుకోగలుగుతారు. 

 



■ If your foldscope lens gets wet with water, simply use a dry cloth to 

wipe it off. Do not use organic solvents since that can damage the 

lens aperture.  

■ ఒకవేళ్ మీవద్ద వునన  ఫోల్స ్స్మమ్య ప్  లెన్ు  నీటిో రడిచినటబడ్తే, అది 

తడిచి వేయడానికి పడి దుసిులను ఉపయోగంచ్ండి .రసాయన 

క్రదావకాలను ఉపయోగంచ్రాదు, అందుచేర  లెన్ు  రంక్రధం 

దెల్బ త్తంట్టంది.  

 

Clean your lens frequently for optimal imaging. If your lens get dusty, blow it off.  If it 
gets wet, use the tip of the cotton swab absorb the excess liquid. To remove oil, rub 
gently with a cotton swab in a circular motion for 10 seconds from the center of dirt 
outwards. 
 
  

■అదుు రమైన చిక్రరద్రి న కోస్ం రరచుగా మీ లెన్ు  శుక్రభం చేయండి. ఒకవేళ్ మీ లెన్ు  

దుముో ో  ఉనన టబడ్తే, దానిన  గాల్చ ఊది తొలగంచ్ండి. ఒకవేళ్ మీ లెన్ు  రడిచి 

వునన గ్లటబడ్తే, అద్నపు క్రద్వానిన  క్రగహంచ్డానికి పత్తమిుకమ్య  కొస్ను ఉపయోగంచ్ండి.  

చ్మురును తొలగంచ్డానికి,  వృతిాకార క్రకమము లో ఒక పత్తమిుకమ్య ో 10 స్తకనుబ  

శుక్రభముపరచ్వలేను.  

■ Take your foldscope outdoors; and try to experiment outside. You 

will find fascinating creatures cross your path; and you will be ready 

to explore with your little tool.   

▪ మీ ఫోల్స ్స్మమ్య ప్ ను బ్యహని  క్రపద్దశంలోకి తీసుకువళ్ళ ండి, మరియు బ్యహని  క్రపద్దశంలో 

క్రపయోగం చేయడానికి క్రపయత్తన ంచ్ండి. మీరు మీ యొకమ్య   చినన  సాధనంో  

వశ్ల బష్టంచ్డానికి సిద్ధంగా ఉంటారు మరియు మన్డహరమైన జీవులు మీ మారాగనిన  

దాట్టతూ ఉండటం గమనించ్వచుచ .  

 

 

■ It’s valuable to realize - it’s the questions that you ask that will make 

your Foldscope explorations fascinating. Ask questions about your 

surroundings and you never know where that will lead you. Keep 

good records in your notebook! Get out and explore, micronaut. 

■ మీరు మీ ఫోల్స ్స్మమ్య ప్ అనే షణలను మరింర ఆకరి షంచేలా చేయడానికి 

అడిగే క్రపశన లు చాలా వలువైనవ అని క్రగహంచాల్చ. .మీ పరిస్రాల 

గురించి క్రపశన లను అడగండి మరియు అది మిమో ల్చన  ఎంరగా 

క్రపభావరం చేసిుందో మీరు క్రగహంచ్లేరు. మీ న్డట్ట పుస్కింలో  మంచి 

చ్రిక్రరలను  ఉంచుకోండి !ల్యలుద్దరండి  మరియు అనే ష్టంచ్ండి.  

■ Please find your part number and Manufacturing Batch Code 

below. Please include these in your correspondence in case you 



need to contact us. Our contact info is: 

మీ భాగసేా మని   స్ంఖ్ని  మరియు క్రకింద్ ఉనన  రయారీ బ్యని చ్ కోడ్ ను 

ద్యచేసి గురింిచ్ండి.  ద్యచేసి మీరు మమో ల్చన  స్ంక్రపదించ్వలసిన 

స్ంద్రు ంలో మీ అనురూపంలో వీటిని చేరచ ండి. మమో ల్చన   స్ంక్రపదించే 

స్మాచారం కొరకు  : 

■ Keep in mind that we have a small team, so we may be a little slow 

to respond. Thanks for your understanding! 

▪ మనకు చినన  ల్ృంద్ం ఉంద్ని గురిుంచుకోండి, అందువలబ మనం స్ప ందించ్డానికి కొంచెం 

న్కమో దిగా ఉండవచుచ . అర ధం చేసుకునన ందుకు ధనని వాద్ములు! 

 

 


