
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Przygotuj się na dołączenie do globalnej 
społeczności odkrywców mikrokosmosu i poznaj 
niezwykłe rzeczy w zwykłych miejscach!

INSTRUKCJA SKŁADANIA

Część na preparaty
Część do przeglądania preparatu
Układ regulacji ostrości

Część z obiektywem

CZĘŚCI DO MONTAŻU
4.  Włóż soczewkę do Części z obiektywem

Przyklej naklejkę i usuń 
białą folię zabezpieczającą

Umieść soczewkę na 
naklejce stroną „wypukłą” 
skierowaną W DÓŁ

UWAGA: Ostrożnie obchodź się
z obiektywem i upewnij się, że jest 
czysty, gdyż to umożliwia optymalne
obrazowanie! Użyj bawełnianego wacika,
aby go wyczyścić, przecierając go przez
10 sekund. Często czyść obie strony soczewki.

2.  Włóż kolejny łącznik do Części z obiektywem (strona tylna/tył)1.  Włóż łącznik do Części z obiektywem (strona przednia/przód)

Ustaw łącznik srebrną
stroną do góry, 
otworkami w PRAWO 

Włóż pozostałe narożniki
łącznika w trójkątne
szczeliny

Gotowe:

Przesuń łącznik
w prawo

    przód

5.  Złóż Układ regulacji ostrości 6.  Włóż Układ ostrości do Części z obiektywem 

Zagnij element wzdłuż kropkowanych linii

Układ zaczynamy składać od strony szarej. 
Składanie należy zaczynając od najkrótszego boku. 

Po włożeniu układu 
regulującego ostrość zagnij 
wypustki blokujące jego ewentualne
wysunięcie podczas użytkowania 

10.  Złóż klapę Części z obiektywem 11.  Przyklej numer identyfikacyjny 12. Urzyj swojego Foldscope™ dołącz do naszej globalnej społeczności!9.  Połącz Część z obiektywem z pozostałmi elementami8.  Połącz części A3 z A2

Gratulacje! 
Zmontowałeś 

swójFoldscope™!

7.  Złóż Część na preparaty

Zagnij elementy i włóż w szczeliny,
aby żółte obszary były schowane

Gotowe:

Gotowe:

Gotowe:

      tył

  odwróć 

DISCLAIMERS

IMPORTANT SAFETY WARNINGS, DISCLAIMERS AND WARRANTY: PRZECZYTAJ WSZYSTKIE ETAPY MONTAŻU I POSTĘPUJ ZGODNIE Z  INSTRUKCJĄ, ZAPOZNAJ SIĘ Z OSTRZEŻENIAMI I ZASTRZEŻENIAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA ZANIM ROZPOCZNIESZ MONTAŻ LUB KORZYSTANIE Z TEGO PRODUKTU.

AKCESORIA Patyczek z bawełnianym wacikiem
Lupa LED, 3X/10X
Nożyczki
Pinceta
Płytka z wgłębieniami 12x0.35ml 
Szalka Petriego, 10ml
Probówki Eppendorfa, 1.5ml
Pipety, 0.2m
Sitka, 1.5/0.3mm (blue/black)
Rolka taśmy klejącej, 10mmx10m
Zestaw szkiełek mikroskopowych
Podstawy i naklejki nakrywkowe
Naklejki kolorowe, znacznikowe
Naklejki białe
Woreczki strunowe na próbki
Arkusze filtracyjne, 5/25/100μm
Notatnik i ołówek

Wstaw preparat w Foldscope Przeglądaj próbkę za pomocą oka
i aparatu komórkowego,
a następnie uwieczniaj
na nim zdjęcia
i nagrania wideo
z obserwacji. 

Nanieść swoją próbkę
i stwórz ulubiony preparat

Zarejestruj się na microcosmos.foldscope.com
przy użyciu swojego numeru identyfikacyjnego.
Podziel się z nami wszystkimi swoimi
przemyśleniami, doświadczeniami
i obserwacjami!

Szczegółowe instrukcje dotyczące używania Foldscope ™ znajdują się na odwrocie 

WARNINGS
• Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 8 lat
• Wymaga się nadzoru osoby dorosłej w przypadku, gdy dzieci 
montują i korzystają z tego produktu.
• Zestaw zawiera części z ostrymi krawędziami, które mogą 
przeciąć lub poważnie zranić, np. nożyczki. Zachowaj ostrożność 
podczas obsługi;
• Produkt zawiera alkaliczne ogniwa guzikowe o rozmiarze AG10 
/ LR1130. Nie wkładaj ich do ust i nie połykaj. Połknięta bateria 

guzikowa / pastylkowa może powodować zatrucie, spala się w 
ciągu zaledwie dwóch godzin i prowadzi do śmierci. Zużyte baterie 
należy natychmiast wyrzucić.
•Trzymaj zużyte baterie z dala od dzieci. Jeśli uznasz, że baterie 
mogły być połknięte lub umieszczone w jakiejkolwiek części ciała, 
natychmiast zgłoś się na pogotowie;
• Brak natychmiastowej utylizacji zużytych baterii może prowadzić 
do poważnych obrażeń, szkód materialnych lub śmierci;
• Nie mieszaj starych i nowych baterii;
• Nie mieszaj baterii alkalicznych (węgiel - cynk) z bateriami 

akumulatorami (nikiel- kadm);
•Produkt zawiera małe części i magnesy, co wiąże się z ryzykiem 
zadławienia. Nie wkładaj go do ust i nie połykaj. 
• Małe magnesy mogą się sklejać w jelitach powodując poważne 
infekcje i śmierć. Natychmiast zwrócić uwagę, jeśli magnesy 
zostaną połknięte lub wciągnięte;
• Trzymaj baterie i magnesy z dala od zwierząt, aby zapobiec 
poważnym obrażeniom lub śmierci;
• Baterie są zbudowane są ze związku chemicznego uznawanym 
w stanie Kalifornia, jako powodujący raka i wady wrodzone lub 

inne uszkodzenia płodu;
• Nie patrz w słońce lub jasne światło za pomocą tego produktu. 
Na przykład nie patrz w dołączone do lupy światło LED. Może to 
spowodować poważne uszkodzenie oczu i dezorientację;
• Elementy produktu są wykonane ze szkła i mogą spowodować 
skaleczenie lub poważne zranienie. Należy zachować ostrożność 
podczas obsługi;
• Nie kładź oka na mikroskopie; robienie tego mogłoby 
spowodować zranienie;
• Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku medycznego.

Foldscope nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym
dorozumiana gwarancja przydatności handlowej i / lub przydatności do określonego towaru cel dotyczący produkt; 
produkt jest sprzedawany „TAK JAK JEST”. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ STOSOWNE PRAWO, FOLDSCOPE 
NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, ŚMIERĆ LUB INNE ROSZCZENIE UŻYTKOWNIKAW 
WYNIKU KORZYSTANIA Z TEGO PRODUKTU. FOLDSCOPE NIE BIERZE 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE BEZPOŚREDNIE, I BEZPOŚREDNIE, 
PRZYPADKOWE LUB CELOWE SZKODY WYNIKAJĄCE Z NIEWŁAŚCIWEGO 
MONTAŻU LUB WYKORZYSTANIA PRODUKTU.

3.  Złóż i zablokuj dolną klapę

Wsuń 3 zagięte, wystające
elementy w szczeliny, 
aby zablokować klapę

Gotowe:
Gotowe:

Złoż wzdłuż linii 
przerywanej
tył

Umieść łącznik srebrną
stroną W DÓŁ, z otworami 
wyrównującymi w LEWO

Włóż narożniki łącznika
w pozostałe szczeliny

Gotowe:

Włóż najpierw
narożniki łącznika
do lewych
otworów i przesuń 
w LEWO

odwróć Układ ostrości z wypustkami
skierowanymi do góry. 
Przełóż zaczynając od 
najcieńszej strony

Tył przód

przód

Gotowe:

Odwróć część umożliwiającą mocowanie preparatu
 oraz część umożliwiającej jego przeglądanie

Przełóż część umożliwiającą mocowanie preparatu 
przez otwory w części umożliwiającej jego przeglądanie

przód

Gotowe:

tył

Result:

tył

Gotowe:

Umieść Część z obiektywem stroną
przednią

Przełóż do przodu 8 klapek części
umożliwiającej oglądanie preparatu

Naklejki nakrywkowe
Naklejka okrągła, dwustronna

Łącznik
Obiektyw
Naklejka identyfikacyjna

Podstawa z otworami na próbkę
Podstawa komorowa na próbkę

zagnij w dół
zagnij w dół
zagnij w dół 

zagnij
w górę



PRZEGLĄDANIE I WYOSTRZANIEPRZYGOTOWANIE Preparaty umożliwiają obserwację 
obiektów lub „próbek”. Kiedy próbka 
jest zabezpieczona, gotowy preparat 
wkładamy do Foldscope ™ w celu 
przeglądania.

Gotowe:

odwróć

then

następnie

JAK PRZYGOTOWAĆ PREPARAT

Naklej przezroczystą naklejkę na 
komorze papierowej podstawy i 
odwróć

Podobnie przygotujesz 
preparat na papierowej 
podstawie z otworami, które 
dobrze sprawdzają się w 
przypadku mokrych próbek!  
W tym przypadku jednak 
próbkę nanieś pipetą.

Ostatecznie przygotowany 
preparat powinien mieć próbkę 
umieszczoną między dwiema 
przezroczystymi naklej-
kami nakrywkowymi.

Nanieś próbkę, a następnie 
umieść przezroczystą naklejkę 

WKŁADANIE PREPARATU

Chwyć je wszystkie. 
Podstawa z próbką 
powinna znajdować się 
na samym dole. 

Najpierw przełóż przez otwór pod 
klapką jedną stronę, a następnie 
drugą.

Gotowe:

próbka

DOŚWIADCZENIE: ZNAJDŹ NIESPORCZAKA „TARDI” I JEGO PRZYJACIÓŁ! WSKAZÓWKI I PORADY!

Deluxe Individual Kit (DIK)

Basic Classroom Kit (BCK)

Complete Classroom Kit (CCK)

Large Classroom Kit (LCK)

T-shirt

Zbierz suchą lub wilgotną
próbkę do probówki
Eppendorfa lub woreczka
strunowego

Opcja 1: 

Zbierz mokrą próbkę do
probówki Eppendorfa

Opcja 2: 

 Pobierz próbkę  Przygotuj preparat  Podgląd próbki

Próbka sucha
lub wilgotna 

Opcja 1: 

Próbka mokra
Opcja 2: 

Nawodnij próbkę
i zostaw ją na noc

Przepuścić przez
sitko do szalki. 

Przyłóż podstawę z otworami
do szkiełka.Nanoś próbkę pipetą.

Nałóż przezroczystą naklejkę,aby uszczel-
nić preparat i oglądaj za pomocą lupy LED

Wybierz arkusz filtra (5/25/100 µm),
i złóż go w stożek filtracyjny

Przepuścić ciecz przez stożek
bezpośrednio do płytki PCV 
z wgłębieniami

Przejrzyj wgłębienia, a zawartość wybra-
nego umieść w otworach na podstawie
szkiełka, i ponownie oglądaj

Umieść próbkę
na sitku

Podtrzymaj sitko za pomocą rolki taśmy
Susz próbkę przez noc lampką.

.  Uszczelnij szkiełko z podstawą 
   naklejką i oglądaj lupą LED

Próbka filtro-
wana

Opcja 3: 

Połóż dwukomorową 
podstawę na szkiełku 

Przeglądaj próbki w swoim Foldscope.

Rób zdjęcia i nagrywaj filmy.

Zamieść swoje niesamowite i co-
dzienne odkrycia na naszej stronie 
www i wymieniaj doświadczeniami
z użytkowania i obserwacji ze społecz-
nością Foldscopersów!

. Zarejestruj się na stronie http://microcosmos.foldscope.com
 i zapoznaj się z tysiącami sztuczek, wskazówek i przykładów użycia, 
dzięki społeczności Foldscope na całym świecie. Zadawaj pytania, 
jeśli potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy.

Poniżej znajduje się numer i i kod partii produkcyjnej tego produktu.
Prosimy o dołączenie go do korespondencji na wypadek, gdybyś miał potrzebę 
skontaktować się z nami. Nasze dane kontaktowe to:
 

Należy pamiętać, że mamy mały zespół, więc możemy odpowiadać z nieznacznym 
opóźnieniem. Dziękujęmy za Twoją wyrozumiałość!

Zobacz samouczki na stronie: microcosmos.foldscope.com/tutorial

Jeśli rozpoczynasz drogę z mikroskopią zacznij od trwałych prepa- 
ratów, które się nie ruszają !! W ten sposób sprawniej przejdziesz 
krok dalej, aby obserwować organizmy żywe w ich środowisku.
 
Jeśli używasz aparatu do nagrywania zdjęć - możesz użyć zoomu 
cyfrowego, aby upewnić się, że ostrość jest ustawiona.

Po skończonej pracy wyczyść produkt suchą szmatką i włóż go z 
powrotem do opakowania. W ten sposób będzie gotowy do dalszych 
poszukiwań.

Jeśli soczewka mikroskopu zamoczy się, wystarczy wytrzeć ją suchą 
szmatką. Nie używaj rozpuszczalników organicznych, ponieważ mogą 
one uszkodzić otwór obiektywu.

Często czyść obiektyw, aby uzyskać optymalne obrazowanie. 
Zakurzony obiektyw poprostu dmuchnij. Jeśli zmoknie, użyj wacika, 
aby wchłonąć nadmiar płynu. Aby usunąć olej, pocieraj delikatnie 
wacikiem okrężnym ruchem przez 10 sek. od środka na zewnątrz.

Zabierz swój mikroskop na spacer i spróbuj tam poeksperymentow-
ać. Na swojej drodze znajdziesz fascynujące stworzenia i będziesz 
gotowy do ich obserwacji za pomocą swojego małego narzędzia. 

Warto zdawać sobie sprawę, że to pytania, które zadajesz, sprawiają, 
że obserwacje Foldscope będą fa-scynujące. Zadawaj pytania 
dotyczące swojego otoczenia, a nigdy nie wiesz, dokąd Cię to 
zaprowadzi. Prowadź sumienną dokumentację w swoim notatniku! 

X RUCH W POZIOMIE

parametry odczytu

Y RUCH W PIONIE

parametry odczytu

Przesuwaj w osi Z, przesuwając 
układ regulacji ostrości w lewo
i prawo.

Z RUCH W POZIOMIE

parametry odczytu

Montaż z telefonem:

Wsuń łącznik (srebrną stroną skierowany 
do góry) w tył lupy LED. Odwróć lupę,
a następnie połącz z żółtą stroną 
Foldscope ™. Można również użyć 
ustawienia przyciemnienia widoku 
bezpośredniego lub telefonu.

PODGLĄD NA TELEFONIE PROJEKCJAPRZEGLĄDANIE
Telefon umożliwia użytkownikowi 
oglądanie próbki, ale także wykona- 
nie zdjęć i filmów z obserwacji.

OSTRZEŻENIE
Nie patrz w słońce lub jasne światło tego produktu. Na 
przykład nie należy patrzeć na dołączone źródło światła 
LED z lupą po dostosowaniu do ustawienia jasności. Może 
to spowodować poważne uszkodzenie oczu i dezorientację.

Aby oglądać preparat bezpośrednio przyłóż Foldscope ™ 
do oka niebieską stroną (strona przednia) i przytrzymaj 
kierując się w stronę źródła światła, takiego jak światło 
dzienne lub sztuczne oświetlenie.

WIDOK BEZPOŚREDNI

Komory w podstawie są 
podobne, skieruj tą z 
próbką w dół.

Na koniec przyłóż 
niebieską stronę 
Foldscope ™ do 
tyłu telefonu.

Montaż:

Zdejmij osłonę naklejki, a następ- 
nie umieść łącznik (srebrna strona 
W DÓŁ) na naklejce.

Umieść naklejkę z podwójnym 
pierścieniem, stroną z klejem na 
środku aparatu w telefonie.

Umieść naklejkę z  pierście- 
niem stroną z klejem na 
środku latarki telefonu.

Połącz Foldscope ™ żółtą 
stroną z tyłem telefonu. 
Następnie wyświetl obraz! 
Najlepsze wyniki wymagają 
białej płaskiej powierzchni 
w ciemnym pomieszczeniu.

Lupa LED Foldscope ™ może być 
również używana jako źródło światła 
do projekcji zamiast telefonu!

Niebieska strona Foldscope ™ powinna być 
skierowana w stronę twarzy!  

Pamiętaj: z-pozycja = 21mm

z-ostrość = 0.86mm

Połóż 2 puste papierowe podstawy 
dwukomorowe na podstawie z 
naklejkami nakrywkowymi.

Przytrzymaj Foldscope ™, kładąc kciuki na 
półksiężycach i przesuwaj, tak aby obiekt 
próbki znalazł się w polu widzenia.

Zapisz lokalizację swoich wyjątkowych 
znalezisk, wykonując zapis odczytu 
parametru z niebieskiej strony .

Odczytaj pozycje x, y i z ze znaczników 
kalibracji. Uwaga, regulacja odległości 
obiektyw - przedmiot zmienia się co 0,2 
mm, w zakresie od 0,02 mm do 0,06 mm. 

Poniżej pokazano, jak przeglądać i wyostrzać.

Zdejmij pokrywę naklejki,
i umieść łącznik (srebrna 
strona W GÓRĘ) na naklejce.

Przesuwaj w osi y, przesuwając 
część z obiektywem w górę
i w dół.

Przesuwaj w osi X, przesuwając 
część z obiektywem w lewo i prawo.

Patrz sekcji „Projekcja”, uzyskasz informacje umożli- 
wiające montowania lupy LED, jako źródła światła.

Sprawdzi się do przeglądania preparatu w grupach i szkicowania.


