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Waarschuwing:

Kijk nooit door een telescoop naar de zon! Dit leidt 
tot directe, onherstelbare schade aan de ogen.  
Oogschade is vaak pijnloos, de gebruiker krijgt 
dus geen signaal dat er schade is ontstaan totdat 
het te laat is. Richt de telescoop of de zoeker nooit 
op of in de richting van de zon. Kijk niet door de 
telescoop of de zoeker als deze in beweging is. 
Kinderen dienen de telescoop alleen onder 
toezicht van een volwassene te gebruiken.

Onderdelenlijst 
Controleer tijdens het uitpakken alstublieft of alle 
onderdelen aanwezig zijn:

1 Objectief
2 Statief (driepoot) met accessoirehouder
3 Montagearm met klem en bedieningshandvat 
4 Telescoopbuis met dauwscherm
5 LED zoeker
6 2(0.965”) Oculair 20 mm/12.5mm
7 Instelknop
8 Zenitprisma

Montage
Wij raden u aan de montage en de eerste instellingen uit 
te voeren bij daglicht zodat u bekend raakt met de 
handelingen en de onderdelen die nodig zijn om uw 
telescoop te gebruiken. U kunt de telescoop dan ook bij 
weinig licht gemakkelijk opstellen:

1. Spreid de poten van het statief (2) totdat ze gelijk 
staan. Plaats daarna de accessoirehouder en draai de 
schroeven stevig vast. Nu kunt u de hoogte van het 
statief aanpassen door de verschillende poten in 
hoogte te verstellen met behulp van hun 
verstelknoppen.

2. Draai het bedieningshandvat vast op de kop van het 
statief.

3. Plaats de telescoopbuis op de kop van het statief met 
behulp van het uitlijningsteken op de onderkant van de 
telescoop. Draai de voorste stelschroef stevig aan 
(NIET TE VAST DRAAIEN!). Draai ten slotte de 
onderste stelschroef stevig aan (NIET TE VAST 
DRAAIEN!).

4. Plaats als laatste de LED zoeker (5) vanaf de 
achterkant in de houder en schuif het 
20mm oculair in de oculairhouder.

Het instellen van de zoeker

Uw telescoop is ontworpen voor het observeren van de 
aarde en astronomische verschijnselen. Houd er 
alstublieft rekening mee dat luchtstromen met een andere 
temperatuur ook vergroot worden. Het kan bij warme 
omstandigheden zinvol zijn om observaties te beperken 
tot middelmatige vergrotingen.

Verwijder eerst de stofkap van de lens.

Controleer alstublieft of u 
de plastic isolatie van de 
batterij verwijderd heeft (fi g. 6)

Plaats het 20 mm oculair in de oculairhouder; u kunt 
het beeld nu scherpstellen met de focusknop. 
U activeert de LED zoeker met behulp van de schuif 
aan de rechterkant; u kunt kiezen uit twee standen. 
Vóór het eerste gebruik dient u de zoeker uit te 
lijnen. Richt hiervoor op een duidelijk herkenbaar 
object (bv. een telefoonpaal) met het oculair van de 
telescoop. Zet nu de zoeker aan zonder de telescoop 
te verplaatsen en pas de rode stip aan met de twee 
stelschroeven (links en rechts – naar boven en naar 
beneden) tot het object zich in het midden van het 
gezichtsveld bevindt. De zoeker is nu uitgelijnd en 
klaar om objecten aan te wijzen voor de telescoop.

Tip:
Vergeet niet de LED zoeker uit te schakelen na 
gebruik!

Reinigen/onderhoud
Zoals ieder optisch instrument dient u voorzichtig 
met deze telescoop om te gaan en deze vochtvrij op 
te slaan. Dit zorgt er voor dat de telescoop jarenlang 
optimaal zal functioneren. Na gebruik dient u de 
stofkap op de buis te plaatsen zodra eventuele 
condensatie gedroogd is. De lenzen kunnen 
gereinigd worden met een zachte kwast die 
verkrijgbaar is bij fotospeciaalzaken. Gebruik nooit 
agressieve oplosmiddelen zoals wasbenzine of 
thinner om de lenzen schoon te maken! Het LED 
licht van de zoeker werkt op een batterij (type 
CR-2032, 3 V); als deze vervangen moet worden 
kunt u de batterij verwijderen door de veer naar 
beneden te drukken. Let er alstublieft op dat u de 
nieuwe batterij met de positieve (+) kant naar 
beneden plaatst.

Technische gegevens
Design:   Achromatisch
Objectief diameter:   50 mm
Brandpunt:   600 mm
Brandpuntverhouding:  f/12

Vergrotingen
Met oculair 20 mm: 30x
Met oculair 12.5 mm: 48x

Mogelijke objecten voor observatie:
We hebben samengesteld en toegelicht een aantal 
zeer interessante hemellichamen en sterrenhopen 
voor u, maar we raden u beginnen met oefenen 
tijdens de dag gericht op aardse objecten 
onderzocht als vogels en bomen op verschillende 
afstanden of van u. Op de bijgevoegde foto’s aan het 
einde van de handleiding, kunt u zien hoe objecten 
worden in een goed zicht situaties ontstaan   door uw 
telescoop op verschillende bevoegdheden (zie 
onderstaande picturale voorbeelden).
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Terrestrial Bekeken
Let op: het voorbeeld van Mount Rushmore. Begin 
met de 20 mm oculair en scherpstelling tot 
duidelijk. Na het beheersen van de scherpstelling 
met de 20 mm oculair 12,5 mm en de praktijk te 
veranderen van de scherpstelling en het scannen 
van afbeeldingen duidelijk worden tot in het oculair. 
We hebben een aantal extra voorbeelden die 
mogelijk zijn met je telescoop onderzocht als een 
vogel en een groen op een golfbaan. GEBRUIK UW 
telescoop niet direct op naar de zon of BLINDHEID 
IS MOGELIJK.

Maan  
De maan is de enige natuurlijke satelliet van de 
aarde.
Omloopbaan:  circa 384.400 km van de 
  aarde verwijderd
Diameter:  3.476 km
Afstand:  384.401 km

De maan is sinds prehistorische tijden bekend. 
Na de zon is zij het meest heldere lichaam aan de 
hemel. Omdat de maan in een maand om de aarde 
draait, verandert de hoek tussen de aarde, de maan 
en de zon voortdurend; dat is aan de cycli van de 
maanfasen te zien. De tijd tussen twee op elkaar 
volgende nieuwemaanfasen bedraagt ongeveer
29,5 dag (709 uur).

Sterrenbeeld ORION / M42
M 42 in het sterrenbeeld Orion
Rechte klimming:  05:32.9 (Uren : Minuten)
Declinatie:   -05º�25´ (Graden : Minuten)
Afstand:   1.500 lichtjaar

Met een afstand van circa 1.500 lichtjaar is de 
Orionnevel (M42) de meest heldere diffuse nevel 
aan de hemel - met het blote oog zichtbaar, en een 
bijzonder lonend object om met telescopen in alle 
uitvoeringen te bekijken, van de kleinste verrekijker 
tot de grootste aardse observatoria en de Hubble 
Space Telescope. 

Wij zien het belangrijkste gedeelte van een nog veel 
grotere wolk van waterstofgas en stof, die zich met 
meer dan 10 graden over ruim de
helft van het sterrenbeeld Orion uitstrekt. Deze enorme 
wolk heeft een omvang van meerdere honderden 
lichtjaren.

Sterrenbeeld LIER / M57
M 57 in het sterrenbeeld Lyra
Rechte klimming:  18:53 (Uren : Minuten)
Declinatie:   +33º 01´ (Graden : Minuten)
Afstand:   2.300 lichtjaar

De beroemde ringnevel M57 in het sterrenbeeld Lier 
wordt vaak gezien als het prototype van een planetaire 
nevel; hij hoort bij de hoogtepunten van de zomerhemel 
van het noordelijk halfrond. Recent onderzoek toont
aan dat het waarschijnlijk een ring (torus) van helder 
oplichtend materiaal betreft die de centrale ster omringt 
(alleen met grotere telescopen waar te nemen), en niet 
een bol- of ellipsvormige gasstructuur. Als men de
ringnevel van de zijkant zou bekijken, dan zag hij er 
ongeveer zo uit als de Halternevel M27. Wij kijken 
precies op de pool van de nevel.

Halternevel in de Vulpecula (Fox) sterrenbeeld (M 27)
Rechte klimming:  19:59.6 (Uren : Minuten)
Declinatie:   +22º�43´ (Graden : Minuten)
Afstand:   1.360 lichtjaar

De Dumbbell-nevel M27 of Halternevel in het 
sterrenbeeld Vosje was de allereerste planetaire nevel 
die werd ontdekt. Op 12 juli 1764 ontdekte Charles 
Messier deze nieuwe en fascinerende klasse 
hemellichamen. Bij dit object kijken wij bijna precies op 
de evenaar. Zouden we echter naar een van de polen 
van de Halternevel kijken, dan had hij waarschijnlijk
de vorm van een ring en zou ongeveer hetzelfde beeld
geven, als we van de ringnevel M57 kennen. Dit object 
is bij matig goed weer en kleine vergrotingen reeds 
goed zichtbaar.

Terrestrial Beeld Maan 

Sterrenbeeld ORION / M42

Sterrenbeeld LIER / M57

Sterrenbeeld VOS / M27

f=20 mm

f=20 mm

f=12.5 mm

f=12.5 mm
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Het Telescoop ABC 

Wat betekenen deze termen? 

Zenitprisma/zenitlens:
Een spiegel die de inkomende lichtbundel negentig 
graden afbuigt. Met een horizontale telescoopbuis 
buigt deze spiegel het licht naar boven zodat u 
gemakkelijk kunt observeren door naar beneden in 
het oculair te kijken. Het beeld van een zenitprisma 
lijkt rechtop te staan, maar om de verticale as 
geroteerd (spiegelbeeld).

Brandpuntafstand:
Ieder toestel dat een object vergroot met behulp 
van een optische lens heeft een bepaalde 
brandpuntafstand. Dit is de afstand die het licht 
moet afl eggen van het oppervlak van de lens om 
samen te komen in één punt (het brandpunt). Men 
noemt dit ook wel de focus. In focus is het beeld 
scherp. Bij een telescoop worden de brandpunten 
van de telescoopbuis en de oculairs gecombineerd.

Lens:
De lens convergeert het licht dat er op valt 
dusdanig dat het een scherp beeld oplevert op het 
brandpunt nadat het een bepaalde afstand heeft 
afgelegd (brandpuntafstand). 

Oculair:
Een oculair is een systeem dat gemaakt is voor uw 
ogen en één of meerdere lenzen bevat. In een 
oculair wordt het scherpe beeld dat door het 
brandpunt van een lens wordt gegenereerd 
opgevangen en nog verder vergroot.
Er is een eenvoudige formule om de vergroting te 
berekenen: 

Brandpuntafstand van de telescoopbuis / 
brandpuntafstand van het oculair = vergroting

Zoals u ziet hangt de vergroting af van zowel de 
brandpuntafstand van de telescoopbuis als de 
brandpuntafstand van het oculair.

Vergroting:
De vergroting hangt samen met het verschil tussen 
waarneming met het blote oog en waarneming 
door middel van een apparaat dat vergroot (bv. 
een telescoop). In dit schema wordt waarneming 
met het blote oog beschouwd als “enkelvoudig”, 
ofwel 1x vergroot. Als een telescoop dus 30x 
vergroot zal een object dat door de telescoop wordt 
waargenomen 30 keer groter lijken dan met het 
blote oog. Zie ook “oculair”. 

Troubleshooting:

Probleem:

Geen beeld

Beeld is wazig

Scherpstellen lukt niet 

Slecht beeld

Het te observeren 
object is zichtbaar in de 
zoeker, maar niet door de 
telescoop

Oplossing:

Verwijder de stofkap en 
de zonbescherming van 
de telescoopbuis

Stel de scherpte bij met 
de focusring

Wacht tot de telescoop 
zich heeft aangepast aan 
de temperatuur

Kijk niet naar objecten 
door gesloten ramen

Stel de zoeker opnieuw in

RECYCLING
Gooi de verpakkingen gesorteerd weg.
Neem contact op met uw plaatselijke 
reinigingsdienst of milieu-instantie voor 
informatie over het weggooien.

Neem de geldende wettelijke bepalingen 
te houden bij het   verwijderen van 
het apparaat. U kunt meer informatie 
over het weggooien van uw lokale 
afvalverwerkingsbedrijf of milieu-
instantie.

Handleiding van het product, Planisphere &
Astro Software Bezoek:

www.exploreone.com/pages/product-manuals

Astro Software CD

Waarschuwing - De lens bevat lood dat 
schadelijk kan zijn. Handen wassen na het 
aanraken.
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M800x Microscoopset
Alleen gebruiken onder toezicht van 
een volwassene

Lees en volg de bedienings-, veiligheids- 
en eerstehulpinstructies.

Deze microscoopset is bedoeld voor 
kinderen van 8 jaar en ouder. Kinderen 
mogen het toestel alleen gebruiken 
onder toezicht van een volwassene. 
Laat nooit een kind zonder toezicht het 
toestel gebruiken.

Accessoires in deze experimenteerset 
kunnen scherpe randen en punten 
hebben. Sla het toestel, wanneer deze 
niet in gebruik is, altijd op buiten bereik 
van jonge kinderen om VERWONDINGEN 
te voorkomen. 

Dit toestel bevat elektronische 
componenten die door batterijen 
worden gevoed. Zorg ervoor dat 
batterijen altijd buiten bereik van 
kinderen blijven. Zorg altijd voor 
correcte plaatsing van de batterijen 
wanneer u deze vervangt. Let op de +/- 
symbolen.

Brand-/explosiegevaar!
Stel het toestel niet bloot aan hoge 
temperaturen. Gebruik alleen de 
aangeraden soorten batterijen. Gebruik 
nooit gebruikte en nieuwe batterijen 

samen (vervang altijd alle batterijen 
tegelijk). Gebruik geen alkaline, 
standaard (koolstof-zink) of oplaadbare 
(nikkel-cadmium) batterijen door elkaar. 
Sluit het toestel of de batterijen niet 
kort en gooi ze niet in het vuur. Hoge 
temperaturen of onkundig gebruik van 
het toestel kan kortsluitingen, brand en 
zelfs explosies veroorzaken! Lekkende of 
beschadigde batterijen kunnen irritaties 
en verwondingen veroorzaken wanneer 
deze in contact komen met de huid. 
Gebruik altijd veiligheidshandschoenen 
wanneer u met beschadigde batterijen 
moet werken. 

Chemicaliën
Alle chemicaliën en vloeistoff en die 
gebruikt worden bij de preparatie, 
het gebruik of het reinigen moeten 
buiten bereik van kinderen worden 
gehouden. Drink nooit chemicaliën! 
Na gebruik moeten de handen 
zorgvuldig met stromend water worden 
gewassen. Bij contact met de ogen of 
de mond, onmiddellijk met veel water 
spoelen. Wanneer u na gebruik van de 
chemicaliën ziek zou worden, dient u 
direct uw huisarts te consulteren en de 
chemicaliën in kwestie aan hem/haar te 
laten zien.

Beschadigingsrisico
Demonteer het toestel nooit. 

Stel het toestel niet bloot aan 
temperaturen boven de 60 °C.

Reinigingstips
Verwijder de batterijen voordat u het 
toestel reinigt.

Reiniging van de microscoop
Reinig de buitenkant van het toestel 
met een droge doek. Gebruik geen 
schoonmaakmiddelen om schade 
aan de elektronische componenten te 
voorkomen. Maak de lenzen (objectief 
en oculair) alleen schoon met een 
zachte, pluisvrije doek (bijv. microvezel). 
Zet geen excessieve druk om krassen 
op de lenzen te voorkomen. Bescherm 
het toestel tegen stof en vocht. Sla het 
toestel op in de originele verpakking.  
Verwijder de batterijen wanneer het 
toestel langere tijd niet gebruikt zal 
worden. 

Afvalverwerking
Houd de verpakkingsmaterialen (plastic 
zakken, elastiekjes, etc.) weg bij kinderen. 
Er bestaat VERSTIKKINGSGEVAAR. 

Volg lokale voorschriften voor het 
weggooien van de verpakkingsmaterialen. 
Neem indien nodig contact op met uw lokale 
overheid.

Afvalverwerking
Gooi het verpakkingsmateriaal 
correct weg, 
gesorteerd naar type, zoals papier 
of karton. Neem contact op met uw 
afvalverwerkingsbedrijf of gemeente 
voor informatie over het correct 
weggooien van deze materialen.

Houd lokale wet- en regelgeving in 
acht wanneer u het toestel weggooit. 
U kunt contact op nemen met 
uw afvalverwerkingsbedrijf of uw 
gemeente voor informatie over het 
correct weggooien van het toestel.

Inhoud:
• Microscoop
• Objectglazenbakje
• 3 geprepareerde objectglaasjes
• 12 blanco objectglaasjes
• 12 objectdekseltjes
• 12 labels

• 3 ampullen
• Ampul rode kleurstof
• Pipet
• Pincet
• Maatcilinder
• Spatel

• Garnalenbroedkastje
• Draagtas

Handleiding van het product Bezoek:

www.exploreone.com/pages/product-manuals

Waarschuwing - De lens bevat lood dat 
schadelijk kan zijn. Handen wassen na het 
aanraken.



M800x Microscoopset

De onderdelen van uw microscoop:
1 (2) Verwisselbare widefi eld oculairs         

(WF10x, WF20x)
2 Zachte rubberen oogkappen
3 Draaibaar bovendeel
4 Grove & fi jne focusknop
5 Objecttafel
6 Metalen objectclips
7 Kleurfi lterwiel
8 Objectiefl enshouder
9 4x, 10x, 40x objectiefl enzen
10 Onderste LED-verlichting
11 Bovenste LED-verlichting
12 Basis met batterijvakje
13 Lichtschakelaar met 3 posities
14 Microscooparm
15 Draagtas

Extra toebehoor:
16 (3) Geprepareerde objectglaasjes
17 (12) Blanco objectglaasjes
18 (12) Objectdekseltjes
19 (12) Labels
20 (3) Ampullen
21 Ampul rode kleurstof
22 Pipet
23 Pincet
24 Maatcilinder
25 Spatel
26 Garnalenbroedkastje

Gefeliciteerd! Je hebt een van de 
allerbeste microscopen voor jonge 
onderzoekers gekozen. Lees deze 
instructies aandachtig om de beste 
resultaten uit dit precisietoestel te halen.  
Probeer dan de experimenten om te 
beginnen met het onderzoeken van de 
fascinerende wereld waarin je leeft.

Hoe gebruik ik mijn microscoop?

Voordat je de microscoop gaat 

gebruiken, moet je ervoor zorgen dat 
de tafel, bureau of ander oppervlak 
waarop je hem neerzet stabiel is en niet 
is blootgesteld aan trillingen. Wanneer je 
de microscoop verplaatst, houd dan de 
arm en de basis vast en verplaats hem 
zeer voorzichtig.

Installeer drie AA/LR6-batterijen (niet 
meegeleverd) in het batterijvakje aan de 
onderkant van de microscoop. Open het 
batterijklepje onder op de microscoop en 
plaats de batterijen; let daarop op de +/- 
symbolen. Klik het batterijklepje terug.

Wanneer de microscoop op een 
geschikte plaats staat, en de batterijen 
zijn geplaatst, controleer dan of de 
lichtbronnen het goed doen door de 
lichtknop (Afb. 13) in de positie ALL 
te zetten (markeringen zijn I, "0" en II). 
Gebruik een lensdoekje (bijv. microvezel) 
om voorzichtig de lenzen schoon te 
maken. Wanneer de objecttafel (Afb. 
5) vuil is, poets deze dan voorzichtig 
schoon. 

De objecttafel kan worden verhoogd of 
verlaagd met de focusknop (Afb 4).

Hoe gebruik ik de LED-verlichting?

Deze microscoop is uitgerust met 
twee moderne LED-lampjes (Light-
Emitting Diodes) die het object van 
boven en van onder de objecttafel 
(Afb. 5) belichten. Je kunt verschillende 
belichtingstechnieken gebruiken 
om doorzichtige en ondoorzichtige 
objecten te belichten. De lichtknop (Afb. 
13) zit op de basis van de microscoop. 
Zet de schakelaar in de eerste positie 
(gemarkeerd “I”) om het onderste LED-
lampje (Afb. 10) aan te doen. Beweeg 
de schakelaar naar de tweede positie 
(gemarkeerd “0”) om alle verlichting 

uit te doen. Beweeg de schakelaar naar 
de laatste positie (gemarkeerd “II”) om 
beide LED-lampjes (Afb. 10 & 11) aan te 
doen.  

Het kleurfi lterwiel (Afb. 7) zit onder de 
objecttafel (Afb. 5). Het fi lterwiel helpt 
je om zeer lichte of zeer transparante 
objecten waar te nemen. Door deze 
fi lters (blauw, geel, rood en transparant) 
te gebruiken kan je verschillende 
kleuren selecteren. Het fi lterwiel heeft 
ook vier openingen van verschillende 
grootte zodat je de lichtsterkte op je 
objecten kunt regelen. Het fi lterwiel 
stelt je in staat om componenten van 
kleurloze of transparante objecten (bijv. 
granen, protozoa) beter te herkennen. 
Door het fi lterwiel te draaien en het 
onderste of beide LED-lampjes aan of 
uit te schakelen kun je de combinatie 
vinden waarmee je je object optimaal 
kunt observeren.

Hoe stel ik de microscoop goed in?

Plaats de microscoop op een geschikte 
plaats en neem een comfortabele 
zithouding aan. De bovenkant van de 
microscoop kan worden gedraad (Afb. 
3), waardoor je gemakkelijk vanuit 
verschillende posities kunt kijken en je 
wonderlijke ontdekkingen kunt delen 
met anderen. Start elke observatie 
altijd met de laagste vergroting. Zet de 
objecttafel (Afb. 5) op de laagst mogelijke 
positie. Draai nu de objectiefl enshouder 
(Afb. 8) totdat deze op zijn plaats klikt 
met de laagste vergroting (objectief 
4x). Let op: Voordat je een andere 
objectiefl ens ervoor draait, moet je altijd 
de objecttafel (Afb. 5) naar de laagste 
positie brengen door aan de focusknop 
te draaien (Afb. 4). Dit zorgt ervoor 
dat het object en de microscoop niet 
beschadigd raken bij het draaien van de 
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M800x Microscoopset
objectlenshouder. Start de observatie 
altijd met de WF 10x oculair (afb. 1) in het 
draaiende bovendeel (Afb. 3).

Snelle Tip - De hoogste vergroting is niet 
altijd het beste voor elk object!

Hoe observeer ik een object?

Ga eerst goed zitten en kies adequate 
verlichting met het kleurfilterwiel. Volg 
dan de volgende basisregels: Start 
met een eenvoudige observatie op 
de laagste vergroting. Positioneer het 
object in het midden van de objecttafel 
en zet het vast met de objectklemmen 
(Afb. 6), midden boven het onderste 
LED-lampje (Afb. 10). Focus het beeld 
door aan de focusknop te draaien (Afb. 
4) totdat het beeld duidelijk is. 

LET OP: Hoe hoger de vergroting is, des 
te meer licht je nodig hebt om een goed 
beeld te krijgen.

Snelle Tip - Dat wat je met je microscoop 
wilt observeren heet een object of een 
preparaat.

Plaats het objectglaasje direct onder de 
objectieflens op de objecttafel (Afb. 5) en 
zet deze vast met de objectclips (Afb. 6). 
Het objectglaasje moet direct boven het 
onderste LED-lampje (Afb. 10) worden 
geplaatst. Kijk door het oculair en draai 
voorzichtig de focusknop (Afb. 4) totdat 
het beeld duidelijk en scherp is. Je kunt 
nu een hogere vergroting kiezen door 
het widefield oculair met 20X vergroting 
(Afb. 1) te plaatsen. Wanneer je de WF 
20X lens op de microscoop plaatst, 
wordt de vergroting verdubbeld. Nog 
sterkere vergroting kan worden gebruikt 
door de objectiefhouder (Afb. 8) naar 
een hogere vergroting te draaien (10x 
of 40x). Voor het beste resultaat plaats je 
eerst het WF 10x oculair terug voor je de 
objectieflenshouder draait. Door telkens 
eerst het WF 10x oculair terug te plaatsen 
zorg je voor een geleidelijkere overgang 
van de vergroting.  Deze procedure 
zorgt voor een constante toename van 
de vergroting. Je kunt zo de volgende 
vergrotingen doorlopen: 40x, 80x, 100x, 
200x, 400x en dan 800x.  

Telkens wanneer je de vergroting 
verandert (met een ander oculair of een 
ander objectief ) moet het beeld weer 
worden scherpgesteld met het focuswiel 
(Afb. 4). Doe dit altijd heel voorzichtig 

om te voorkomen dat het objectglaasje 
en de objectieflens contact maken, 
waardoor de microscoop zou kunnen 
worden beschadigd. 

Voor transparante objecten (bijv. 
protozoa) wordt het licht van onderen 
geprojecteerd door het onderste LED-
lampje, door de objecttafel, door het 
object, door het objectief en het oculair 
en tenslotte naar je oog. Dit proces heet 
doorlichting. Veel micro-organismes, 
plantencellen en dierlijke cellen zijn 
van nature transparant. Ondoorzichtige 
objecten moeten echter worden 
geprepareerd om ze goed te kunnen 
waarnemen. Ondoorzichtige objecten 
kunnen doorzichtig gemaakt worden 
door ze te behandelen met de juiste 
chemicaliën of door ze in dunne plakjes 
te snijden. In de volgende hoofdstukken 
kun je meer lezen over het maken van 
preparaten.

Schoonmaaktips

Zorg ervoor dat je microscoop lang 
meegaat. Maak de lenzen (objectief en 
oculair) alleen schoon met een zachte, 
pluisvrije doek (bijv. microvezel). Druk 
niet te hard, want dan zou je de lenzen 
kunnen bekrassen. Vraag je ouders 
om je te helpen als de microscoop 
heel vies is. Het lensdoekje moet 
worden bevochtigd met speciale 
schoonmaakvloeistof waarna de lens 
voorzichtig schoongeveegd moet 
worden. Bescherm je microscoop altijd 
tegen stof en vuil. Laat de microscoop 
altijd eerst in een warme kamer drogen 
voordat je hem opbergt in de draagtas. 

Deze microscoop opent de deur naar 
leuke, creatieve leerprocessen en naar 
uitgebreide kennis over de wereld 
om je heen.  Met deze microscoop 
kun je de eerste stappen zetten in 
allerlei wetenschappen, van biologie 
via plantkunde tot scheikunde en veel 
meer. Wij wensen je veel plezier bij het 
ontdekken van de fascinerende wereld 
van de wetenschap.

Instructies voor experimenten

WAARSCHUWING!
• Houd chemicaliën en agressieve 
   vloeistoffen buiten bereik van 
   kinderen!
• Eet of drink geen chemicaliën!
• Was na gebruik altijd je handen heel 
   goed met water en zeep!

Introductie

Hier zijn wat tips die je kunnen helpen 
om de wonderlijke wereld van de micro-
organismen en de kristallen beter te 
observeren. Je leert bijvoorbeeld om 
een preparaat te maken zodat je deze 
kan bekijken met je microscoop. De 
beschreven experimenten zullen je 
nieuwsgierig maken en ervoor zorgen 
dat je je microscoop steeds vaker wilt 
gebruiken.

Wat voor soorten objecten?

Met een vergrootglas kun je 
ondoorzichtige objecten bekijken, 
zoals kleine dieren, delen van planten, 
stoffen, etc. Licht valt op het object en 
wordt door het object teruggekaatst, 
door het vergrootglas naar je oog. 
Met je microscoop kan je echter ook 
transparante objecten bekijken, waarbij 
het licht van de lamp door de opening in 
de objecttafel en door het preparaat gaat. 
Het licht gaat dan door de objectieflens, 
door de microscoop en door het oculair 
naar je oog. Veel micro-organismen, 
plantaardige cellen en dierlijke cellen 
zijn van nature transparant. Andere 
dingen kunnen transparant worden 
gemaakt door ze te behandelen met 
de juiste chemicaliën of door er zeer 
dunne plakjes van te maken met een 
mesje of met een preparaatschaaf (niet 
inbegrepen) zodat je ze kunt bekijken 
met je microscoop. Je gaat nu leren hoe 
je dat kan doen.

Een dun preparaat maken 

WAARSCHUWING:
Doe dit alleen met toezicht van een 
volwassene! Vraag je ouders om je te 
helpen! Zoals gezegd, moet je een zo 
dun mogelijk plakje van je object zien te 
snijden zodat het transparant 



is en tussen twee objectglaasjes op je 
microscoop geplaatst kan worden. Als 
eerste heb je een kaars nodig. Doe het 
kaarsvet in een oude pan en verwarm 
het op het fornuis totdat het vloeibaar 
wordt. Gebruik nu een pincet (Afb. 24) 
om het object een aantal keer in het 
vloeibare kaarsvet te dippen. Let op: De 
kaarsvet is heel heet! Wees voorzichtig. 
Laat het kaarsvet steeds even hard 
worden voordat je het object weer 
in het vloeibare kaarsvet dipt. Als het 
kaarsvet om het object helemaal hard 
is geworden, kan je een preparaatschaaf 
gebruiken om er dunne plakjes van 
af te snijden. Leg deze plakjes op een 
objectglaasje en dek ze af met een 
objectdekseltje (Afb. 18).

Preparaten maken

Er zijn twee soorten preparaten: 
Permanente preparaten en tijdelijke 
preparaten.

Tijdelijke preparaten 

Tijdelijke preparaten worden gemaakt 
van objecten die je wilt bekijken, maar 
die je niet aan je preparatencollectie wilt 
toevoegen. Deze preparaten worden 
een beperkte tijd bekeken, waarna ze 
worden weggegooid. Om een tijdelijk 
specimen te maken, plaats je het object 
op een objectglaasje en sluit het af 
met een objectdekseltje. Maak het 
objectglaasje en -dekseltje schoon na 
de observatie. Een van de geheimen van 
succesvol gebruik van de microscoop 
is dat je schone objectglaasjes en 
-dekseltjes gebruikt. Vlekken zorgen 
voor afleiding van dat wat je eigenlijk 
wilt zien. One of the secrets of successful 
observation with your microscope is the 
use of clean slides and cover slips. Spots 
or stains would only distract you when 
looking at an object. 

Permanente preparaten

Permanente preparaten zijn gemaakt 
van objecten waar je vaak naar wilt 
kijken. Het prepareren van droge 
objecten (pollen, insectenvleugels, etc.) 
kan alleen worden gedaan met een 
speciale lijm. Je kunt deze lijm vinden 
bij hobbywinkels, meestal heet het 
“canadabalsem”. Objecten waar vocht in 
zit moeten eerst worden gedroogd. 

Het prepareren van een droog object 

Plaats het object eerst in het midden van 
een schoon objectglaasje en doe er een 
druppeltje lijm (canadabalsem) op. Plaats 
nu een objectdekseltje op het object. 
Druk licht op het dekseltje, zodat de lijm 

zich naar de zijkanten toe verspreidt. Laat 
het preparaat 2-3 dagen drogen. Wanneer 
het preparaat is gedroogd, kun je het 
gebruiken.

Een smeerpreparaat maken

Om een smeerpreparaat te maken, 
wordt een druppel vloeistof die je 
wilt observeren (bijv. water van een 
waterplas in het bos) met een pipet 
aan de rand van een objectglaasje 
geplaatst. Smeer de vloeistof dan over 
het hele objectglaasje heen met een 
ander objectglaasje. Laat het preparaat 
een paar minuten drogen voor je het 
observeert. 

Experimenten

Experiment No. 1:
Zwart-wit print
Objecten:
1. Een stukje krantenpapier met een  
    zwart-witfoto en wat tekst. 
2. Een vergelijkbaar stukje papier uit 
    een week- of maandblad.

Maak een tijdelijk preparaat van 
elk object om de letters en foto’s te 
observeren. Stel je microscoop in op de 
laagste vergroting en bekijk eerst het 
preparaat van krantenpapier. De letters 
van de krant zien er ruw en onregelmatig 
uit, omdat ze zijn geprint op ruw papier 
van betrekkelijk slechte kwaliteit. De 
letters van het maand- of weekblad 
zien er egaler en beter uit. De foto’s in 
de krant zijn gemaakt van een heleboel 
kleine stippen, die er onregelmatig 
uitzien. De stippen waaruit de foto van 
het maand- of weekblad bestaan zijn 
veel duidelijker.

Experiment No. 2: 
Kleurenprint 
Objecten:
1. Een klein stukje krantenpapier met 
    een kleurenfoto.
2. Een vergelijkbaar stukje papier uit 
    een week- of maandblad.

Maak tijdelijke preparaten van beide 
objecten en bekijk ze met de laagste 
vergroting. De verschillende kleuren 
stippen op het krantenpapier liggen 
vaak deels over elkaar heen. Soms 
zie je twee kleuren in één stip. In het 
maand- of weekblad zien de stippen er 
veel duidelijker uit en hebben ze meer 
contrast. Let ook op de verschillende 
groottes van de stippen.

Experiment No. 3: 
Textielvezels
Objecten en accessoires:

1. Draden van verschillende stoffen 
    (bijv. katoen, linnen, wol, zijde, 
    viscose, nylon, etc.). 
2. Twee naalden.

Elke draad wordt op een objectglasje 
geplaatst en met behulp van de twee 
naalden ontrafeld. Bevochtig de draden 
nu en plaats er een objectdekseltje 
op. Stel de microscoop in op een van 
de lagere vergrotingen. Katoenvezels 
zijn plantaardig. Ze zien er onder de 
microscoop uit als platte, gedraaide 
linten. De vezels zijn bij de randen 
dikker en ronder dan in het midden. 
Katoenvezels zijn eigenlijk lange 
platgedrukte buisjes.
Linnen is ook plantaardig maar de vezels 
zijn rond en lopen een kant op. De 
vezels hebben een zijdeachtige glans en 
hebben veel uitstulpingen. 
Zijde is een dierlijk product. Het is 
gemaakt van vele dunne maar massieve 
vezels, in tegenstelling tot de holle 
plantaardige vezels. Elke vezel is glad en 
gelijkvormig en ziet eruit als een glazen 
buisje. 
Wolvezels zijn ook van dierlijke 
oorsprong. Het oppervlak van de 
vezels lijkt op onregelmatig over 
elkaar liggende mouwen. Vergelijk, 
indien mogelijk, wol van verschillende 
afkomsten. Let dan op de verschillen in 
hoe de vezels eruit zien. Experts kunnen 
zo zien uit welk land de wol komt. 
Viscose is een synthetisch materiaal dat 
wordt gemaakt met een ingewikkeld 
chemisch proces. Alle vezels hebben 
massieve donkere lijnen op hun gladde, 
glimmende oppervlak. Eenmaal 
gedroogd, krullen de vezels weer terug 
in hun originele positie. Let op de 
verschillen en de overeenkomsten.

Experiment No. 4: 
Keukenzout
Object: Gewoon keukenzout.

Plaats eerst een paar korreltjes zout 
op een objectglaasje en bekijk de 
zoutkristallen op de laagste vergroting 
van je microscoop. De kristallen zijn 
kleine kubusjes en hebben allemaal de 
zelfde vorm.

Experiment No. 5: 
Zoutkristallen maken
Objecten en accessoires:
1. Keukenzout.
2. Een maatcilinder halfvol warm  
    water om het zout in op te lossen.
3. Katoendraad.
4. Paperclips.
5. Een lucifer of een potlood.

Voeg zout toe aan het water totdat het 
zout niet meer oplost. Je hebt nu een 
gesatureerde zoutoplossing. Wacht 
tot het water is afgekoeld. Maak een 
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paperclip vast aan het eind van de 
katoendraad. De paperclip zorgt voor 
het nodige gewicht. Knoop de andere 
kant van de katoenen draad vast aan de 
lucifer en doop de kant met de paperclip 
in de zoutoplossing. Plaats de lucifer 
horizontaal bovenop de reageerbuis. Dit 
voorkomt dat de katoendraad helemaal 
in de reageerbuis valt. Plaats de 
reageerbuis nu 3-4 dagen op een warme 
plek. Als je na een aantal dagen het glas 
bekijkt onder je microscoop, zul je zien 
dat er een kleine kolonie zoutkristallen is 
gevormd op de katoenen draad.

Experiment No. 6:
Pekelkreeftjes uitbroeden
Accessoires (van je microscoopset):
1. Garnaleneieren.  (niet inbegrepen)
2. Zeezout.
3. Broedkastje.
4. Gist.  (niet inbegrepen)

Pekelkreeftjes, of “Artemia salina” zoals ze 
door wetenschappers worden genoemd, 
hebben een zeer ongewoonlijke en 
interessante levenscyclus. De eieren 
die het vrouwtje produceert worden 
niet door een mannetje bevrucht. De 
garnalen die uit de eitjes komen zijn 
allemaal vrouwtjes. Onder specifieke 
omstandigheden (bijv. wanneer het 
moeras opdroogt), worden er mannetjes 
geboren. De mannetjes bevruchten de 
eitjes van de vrouwtjes. Dit resulteert 
in speciale eitjes. Deze zogenaamde 
“wintereitjes” hebben een dikke schaal 
om ze te beschermen. De wintereitjes 
zijn heel sterk en kunnen zelfs overleven 
wanneer het moeras of het meer 
helemaal opdroogt en alle garnalen 
sterven. Deze wintereitjes kunnen 5-10 
jaar “slapen” en zullen alleen uitkomen 
onder de juiste omstandigheden. Dit zijn 
de eitjes die je bij je microscoop hebt 
gekregen.

Pekelkreeftjes uitbroeden

Om de garnaaltjes uit te broeden 
moet je eerst een zoutoplossing 
maken die overeenkomt met de 
leefomstandigheden van de garnaal. 
Doe eerst een halve liter regen- of 
kraanwater in een bak. Laat het water 
ongeveer 30 uur staan.  Omdat het 
water langzaamaan verdampt, raden 
wij aan om nog een bak water 36 uur 
te laten staan. Nadat het water zo lang 
heeft gestaan, voeg je de helft van het 
zeezout eraan toe. Roer het water totdat 
het zout is opgelost. Doe nu een paar 
eitjes in de bak en doe er een deksel op. 
Plaats de glazen bak op een lichte plaats, 
maar niet in direct zonlicht. Omdat je 
ook een broedkastje hebt, kan je ook 
zoutoplossing en een paar eitjes in elk 

van de vier compartimenten van de tank 
doen. De temperatuur moet ongeveer 
25ºC zijn. Bij deze temperatuur zullen de 
garnaleneitjes na ongeveer 2-3 dagen 
uitkomen. Als het water verdampt, voeg 
dan wat water toe uit de tweede bak.

Het pekelkreeftje onder de microscoop

Het diertje dat uit het ei komt is een 
zogenaamde “naupliuslarve”.Gebruik 
een pipet om een aantal larven op 
een objectglaasje te plaatsen en ze te 
observeren. De larven gebruiken hun 
haarachtige uitsteeksels om zich in het 
water voort te bewegen. Neem elke dag 
een aantal larven uit de container en 
observeer ze onder de microscoop. Als 
je het broedkastje hebt gebruikt kun je 
eenvoudig het dekseltje eraf halen en 
het tankje op het objecttafeltje plaatsen. 
Afhankelijk van de kamertemperatuur 
zullen de larven er ongeveer 6-10 weken 
over doen om te volgroeien. Binnenkort 
zal je een hele generatie pekelkreeftjes 
hebben gefokt, en hun aantal zal 
constant toenemen.

De pekelkreeftjes voeren

Om de pekelkreeftjes in leven te houden, 
moet je ze voeden. Dit moet voorzichtig 
worden gedaan, want als je ze overvoert 
dan wordt het water troebel en kan je 
je garnaaltjes vergiftigen. Je kunt ze 
voeden met gedroogde gistpoeder. 
Om de dag een klein beetje gist is 
voldoende. Wanneer het water in de 
compartimenten van je broedkastje 
donker wordt, is dat een teken dat 
het water vervuild is geraakt. Haal je 
garnaaltjes direct uit het water en doe ze 
in vers zout water.

Waarschuwing! De garnaleneitjes en 
de garnaaltjes kunnen niet gegeten 
worden!

Experiment No. 7: 
Hoe ontwikkelt broodschimmel zich?
Object: Een stuk oud brood.

Doe een stukje brood op een 
objectglaasje en bevochtig het met 
water. Doe het brood in een afgesloten 
bakje en plaats het op een warme en 
niet te lichte plek. Al snel vormt zich 
broodschimmel. Wanneer de schimmel 
er wit en glimmend uitziet kan je het 
bekijken onder je microscoop. Het zal 
eruit zien als een ingewikkelde massa 
draden, het lichaam van de schimmel, 
wat het mycelium wordt genoemd. De 
afzonderlijke draden worden hyfen of 
schimmeldraden genoemd. Deze hyfen 
groeien als lange, dunne stokjes. Aan 
het uiteinde zit een klein wit balletje, 

de sporangium. In de sporangium 
zitten de sporen die uiteindelijk worden 
losgelaten om nieuwe schimmelkolonies 
te starten. Onder je microscoop kan je 
deze wonderlijke transformatie goed 
bekijken.

Experiment No. 8:
Stam- en worteldelen observeren
Objecten: 
1. Een selderijstengel. 
2. Een wortel.

Snij met hulp van een volwassene 
een aantal zeer dunne plakjes uit het 
midden van de selderij (een stam) en 
uit het midden van de wortel (een 
wortel). Maak een “nat preparaat” door 
een druppel water op het objectglaasje 
te plaatsen. Plaats het object nu op het 
natte objectglaasje en plaats daar een 
objectdekseltje bovenop. Het water zal 
helpen om het object vast te houden. 
Het vult ook de ruimte tussen het 
objectglaasje en het dekseltje. Begin 
met de laagste vergroting en verhoog de 
vergroting stapsgewijs om steeds meer 
details te kunnen zien.
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