
КОМПЛЕКТ МИКРОСКОП И ТЕЛЕСКОП 
Levenhuk LabZZ MT2

Ръководство за употреба
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1. Тръба на окуляра
2. Копче за фокусиране
3. Микроскопска оптична тръба (Монокулярна 

глава)
4. Въртяща се глава
5. Обектив
6. Стойка
7. Държач за предметни стъкла
8. Предметна маса
9. Осветление
10. Огледало
11. Отделение за батерията
12. Основа

Комплектът включва:

1 бр. Микроскоп
3 бр. Подготвени микроскопски предметни стъкла
3 бр. Чисти предметни стъкла
5 бр. Покривни стъкла
5 бр. Стикери за предметни стъкла
1 бр. Скалпел
1 бр. Пинсета
1 бр. Шпатула
1 бр. Игла за дисекция
2 бр. Колба с багрило
2 бр. Резервна крушка
1 бр. Колба с лепило
1 бр. Капкомер

1. Цел
2. Оптична тръба
3. Окуляра
4. Сенник
5. Търсач (оптичен, 2х)
6. Стойка за търсача
7. Фокусиращо устройство
8. Винт за фокусиране

9. Диагонално огледало
10. Алтазимут монтировка
11. Винт за заключване на азимута
12. Винт за блокиране на 

височината
13. Бавно управление
14. Статив за маса
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Микроскоп Levenhuk LabZZ

Телескоп Levenhuk LabZZ

50 mm Апертура на обектива

500 mm Фокусно разстояние

100x Най-висока практическа мощност
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Скъпи приятелю!
Levenhuk LabZZ MT2 за деца ще отвори невероятния свят на вълнуващи научни открития! С телескопа можете да изследвате най-
отдалечените обекти. Микроскопът ще ви помогне да станете свидетели на мира! Тя ще ви помогне да разберете какво всъщност е тя. 
Вашият опит с Levenhuk LabZZ MT2 ще бъде едновременно информативен и забавен. Внимателно прочетете цялото ръководство преди 
работа с телескопа или микроскопа. Не го губете; може да ви потрябва по-късно. 

Информация за родителите
Скъпи възрастни! Не забравяйте, че сте отговорни за детето си по всяко време. Винаги осигурявайте безопасността на детето при работа 
с микроскоп или телескоп. Прочетете внимателно цялото ръководство, особено инструкциите за работа и поддръжка. Дори ако детето 
ви е достатъчно старо и чете добре, повторете всички правила на глас още веднъж, преди да започнете да работите с инструментите. 
Уверете се, че той или тя ясно разбира тези инструкции.  

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ ЗАДАВЯНЕ! Тези устройства включват малки части. Телескопът и микроскопът са предназначени за 
деца над 5-годишна възраст и трябва да се използват само под наблюдение на възрастни. 

Грижи и поддръжка (микроскоп и телескоп) 
• Никога, при никакви обстоятелства, не гледайте директно към Слънцето през това устройство без специален филтър, или 

погледнете друг светъл източник на светлина или лазер, тъй като това може да причини ПОСТОЯННО РЕТИНАЛНО УВРЕЖДАНЕ 
и може да доведе до СЛЕПОТА! 

• Трябва само да наблюдавате Слънцето с професионален соларен филтър, който покрива изцяло предната част на инструмента. 
Предният край на находката трябва да бъде покрит с алуминиево фолио или друг непрозрачен материал, за да се предпазят 
вътрешните части на телескопа от повреда. За безопасни слънчеви наблюдения препоръчваме използването на филтри с оптична 
плътност (OD) от 5. 0. Такива филтри предават само 0. 001% от слънчевата светлина, като блокират останалите 99,999%. Най-
надеждните соларни филтри са направени от филм Baader AstroSolar. 

• Вземете необходимите предпазни мерки, когато използвате устройството с деца или други лица, които не са чели или не разбират 
напълно тези инструкции. 

• Всички части на телескопа и микроскопа ще пристигнат в една кутия. Бъдете внимателни, когато го разопаковате. Препоръчваме ви 
да съхранявате оригиналните контейнери за превоз. В случай, че телескопът трябва да бъде изпратен на друго място, разполагането 
на подходящите контейнери за превоз ще помогне да се гарантира, че вашият телескоп ще оцелее непокътнат. Уверете се, че всички 
части са в опаковката. Не забравяйте да проверите внимателно кутията, тъй като някои части са малки. 

• Не се опитвайте да разглобявате устройството сами по някаква причина, включително за почистване на огледалото. За ремонт и 
почистване от всякакъв вид, моля свържете се с вашия местен специализиран сервизен център. 

• Не докосвайте оптичните повърхности с пръсти. За да почистите външността на устройството, използвайте само специални 
почистващи кърпички и специални инструменти за почистване на оптика от Levenhuk. За почистване на оптиката не използвайте 
никакви корозивни или ацетонни течности. 

• Пазете устройството от внезапни удари и прекомерна механична сила. Не прилагайте прекомерен натиск, когато регулирате фокуса. 
Не пренатягайте застопоряващите винтове. 

• Съхранявайте устройството на сухо, хладно място, далеч от опасни киселини и други химикали, далеч от нагреватели, открит огън и 
други източници на високи температури. 

• Ако не използвате устройството за продължителни периоди от време, съхранявайте обективните лещи и окулярите отделно от него. 
• Внимавайте по време на наблюденията си, винаги подменяйте прахоуловителя, след като приключите с наблюденията, за да 

предпазите устройството от прах и петна. 
• Не използвайте устройството за дълги периоди от време или го оставяйте без надзор на пряка слънчева светлина. Дръжте 

устройството далеч от вода и висока влажност. 
• Когато използвате микроскоп, опитайте да не го използвате в близост до запалими материали или вещества (бензол, хартия, картон, 

пластмаса и др. ), тъй като основата може да се нагрее по време на употреба и може да се превърне в опасност от пожар. 
• Винаги изключвайте микроскопа от източник на захранване, преди да отворите основата или да смените лампата за осветление. 

Независимо от типа на лампата (халогенна или нажежаема жичка), дайте му известно време да се охлади, преди да се опитате да я 
смените, и винаги я сменяйте на лампа от същия тип. 

• Химикалите могат да бъдат вредни за човешкото здраве. Използвайте само тези, посочени в ръководството за потребителя. Уверете 
се, че детето ви знае как да ги използва правилно. 

• Работното място трябва да се поддържа чисто и подредено. Не работете с екземпляри в кухнята близо до храна, която ядете. 
Районът трябва да бъде добре осветен. Вие също трябва да имате бърз и удобен достъп до чиста вода. 

• Намерете отделна кофа за отпадъци. Всички течности трябва да се изливат в канализацията, а не в мивката. 
• Бои: метиленово синьо и метил оранжево. Не поглъщай. Да се пази извън обсега на деца. При поглъщане незабавно да се потърси 

медицинска помощ. 
• Лепило: обикновено органичен материал (например смола). Не поглъщай. Да се пази извън обсега на деца. При поглъщане 

незабавно да се потърси медицинска помощ. 
• Комплектът включва всичко необходимо за сглобяване, но ако имате нужда от някакъв допълнителен инструмент, можете да 

използвате основен набор от стандартни инструменти, които почти всеки държи у дома. 
• Незабавно потърсете медицинска помощ, ако се погълне малка част или батерия. 
• Децата трябва да използват телескопа само под наблюдение на възрастни. 

Указания за безопасност на батериите
• Винаги закупувайте правилния размер и степен на батерията, която е най-подходяща за предназначението.
• Винаги подменяйте целия комплект батерии едновременно; като внимавате да не смесвате стари и нови, или батерии от различен 

тип. 
• Почистете контактите на батерията, а също и тези на устройството, преди да инсталирате батерията.
• Уверете се, че батериите са поставени правилно по отношение на полярността (+ и -). 
• Извадете батериите от оборудване, което не трябва да се използва за продължителен период от време.
• Отстранете бързо използваните батерии. 
• Никога не се опитвайте да зареждате първични батерии, тъй като това може да причини изтичане, пожар или експлозия. 
• Никога не включвайте батерии на късо, тъй като това може да доведе до високи температури, течове или експлозия. 
• Никога не затопляйте батериите, за да ги съживите. 
• Не разглобявайте батериите. 
• Не забравяйте да изключите устройствата след употреба. 
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• Пазете батериите на недостъпни за деца места, за да избегнете риска от поглъщане, задушаване или отравяне. 
• Използвайте използваните батерии според предписанията на вашата страна. 

Добре дошли в микросвета! 
С микроскопа Levenhuk LabZZ MT2 ще направите много интересни открития и ще създадете вълнуващи спомени! Не забравяйте, че 
спазването на правилата за безопасност е абсолютно необходимо. В комплекта ще намерите микроскоп, както и много полезни аксесоари. 
Всичко на място? Проверете го заедно с родителите си.

Конструкция на микроскопа
1. Окуляра. Наблюдавате увеличеното изображение на пробата през окуляра. Окулярът е система от лещи, която работи по същия 

начин като лупата. 
2. Копче за фокусиране. Размазани изображения? Завъртете внимателно копчето, регулирайки фокуса, докато всички детайли станат 

ясни. Бъдете внимателни — завъртете копчето бавно, за да не повредите обектива или наблюдавания плъзгач. 
3. Монокулярна глава. Това е много важна част от микроскопа. Светлината преминава право нагоре по тръбата на главата директно в 

окуляра, където се образува полученото изображение. 
4. Въртяща се глава. Това е устройство, което държи три цели с различно увеличение. За да промените увеличението, завъртете 

носача, докато щракне (звукът означава, че избраната цел е на мястото си). 
5. Обективен. Това е необходимо за увеличаване на изображенията. Levenhuk LabZZ MT2 се предлага с три цели с различно 

увеличение. Те увеличават изображенията 75, 300 и 900 пъти в сравнение с това, което виждате с просто око. 
6. Стойка. Тази извита част на микроскопа свързва всички останали части заедно. Ако се чувствате неудобно да гледате през окуляра, 

наклонете или повдигнете стойката, докато тя стане по-удобна. Променяйте ъгъла на наклона бавно, без резки движения. 
7. Сцена. Точно там поставяте слайда, за да го наблюдавате. 
8. Предметна масата има два държача за слайдове, които, както става ясно от името им, държат пързалките на място.  
9. Огледалото се намира под сцената. Той пречупва светлината от лампата или прозореца, осветяващ пробата на сцената. 
10. Осветителна лампа. Ако осветлението в стаята ви не е достатъчно, включете вграденото осветление, като обърнете огледалото. (9)
11. Отделение за батерии. Батерийното отделение е в основата на микроскопа. За какво е? Това е просто — там поставяте батерии, за 

да направите осветлението работа. Повече подробности за това как се прави, можете да намерите по-долу. 

Как да работим с микроскопа
1. Първо инсталирайте батерии за осветление. Обърнете микроскопа и свалете капачката от отделението за батерията. Поставете две 

АА батерии (това не са най-тънките батерии, но тези, които са малко по-дебели). Поставете батериите според тяхната полярност 
— уверете се, че знакът “+” на батерията съвпада с “+” в отделението (същото важи и за знаците “-”)       . Поставете отново 
капачката. Не се колебайте да помолите възрастни за помощ, ако не сте сигурни. 

2. Поставете микроскопа върху плоската повърхност близо до източника на ярка светлина (прозорец или лампа). Завъртете огледалото 
към източника на осветяване. Трябва да видите светло петно през окуляра. 

ВНИМАНИЕ! Никога не насочвайте огледалото към Слънцето, тъй като това може да съсипе зрението и дори да причини 
слепота. 

3. Сега микроскопът е готов за работа. 
4. Вземете подготвеното микроскопско стъкло, поставете го на сцената и подсигурете с държачите. 
5. Изберете целта, като завъртите въртящия се накрайник. Микроскопът идва с три цели с различно увеличение. Колкото по-дълго е 

целта, толкова по-голямо увеличение се получава. Повечето наблюдения се изпълняват по-добре с по-малко увеличение, затова 
изберете най-кратката цел да започнете. Ще чуете „щракване“, когато целта е налице. 

6. Бавно завъртете копчето за фокусиране, така че целта е почти докосване на плъзгача. НО! Всъщност не трябва да докосва слайда, 
тъй като и слайдът, и обектът могат да бъдат повредени, ако това стане. Ето защо трябва да правите всичко много бавно и 
внимателно. Когато целта е много близо до плъзгача (но не я докосва!), погледнете през окуляра и започнете да въртите копчето за 
фокусиране в обратна посока много бавно, докато не видите ясен образ. 

Чудесен телескоп

Конструкцията на телескопа
1. Цел. Най-важната част от телескопа. Целта е система от лещи, която събира светлина от далечния обект и формира нейния образ. 

Целта винаги трябва да бъде насочена в посоката на обекта, който искате да наблюдавате. 
2. Оптична тръба. Светлинните лъчи, събрани от целта, се движат надолу по оптичната тръба, за да влязат в окуляра. 
3. Окуляра. Гледате Луната, планетите и звездите през окуляра. Окулярът многократно увеличава изображенията на обекти; затова 

всички обекти изглеждат по-големи, отколкото когато се наблюдават с просто око.
4. Сенник. Сянката е кратка тръба, която се поставя върху целта. Необходимо е да не се допусне светлината от уличните лампи, 

светлините на автомобилите, прозорците и другите близки източници на светлина да попаднат в целта и да съсипят полученото 
изображение на обекта, който искате да наблюдавате. 

5. Търсач — малък телескоп, който е прикрепен към тръбата на големия телескоп. Търсача има малко увеличение и широко поле 
на видимост (последното означава, че можете да видите по-големи области наведнъж). Търсача е направен, за да ви помогне 
да намерите желания обект по-бързо и лесно. След като сте намерили обекта с помощта на Търсача, можете да го наблюдавате 
подробно през телескопа. 

6. Базовата скоба на търсача е необходима, за да прикрепите  търсача  към тръбата на телескопа. 
7. Фокусиращо устройство — е специално устройство, в което е поставен окуляра. Фокусиращият механизъм е необходим за 

приближаване или отдалечаване на окуляра от целта. По този начин можете да постигнете максимална яснота на изображенията. 
8. Ако изображението, което виждате през окуляра, не е ясно, внимателно завъртете копчето за фокусиране. 
9. Диагонално огледало. Ако искате да наблюдавате обекти високо над главата си, използвайте диагоналното огледало, така че да не 

се налага да хвърляте главата си назад. Диагоналното огледало се поставя във фокуса. Той отклонява светлинните лъчи, така че 
можете да наблюдавате от по-удобна позиция. 

10. Алтазимут монтировка — е специален механизъм, който ви позволява да преместите телескопичната тръба нагоре-надолу и дясно-
ляво. 

11. Копчето за заключване на азимута премества тръбата хоризонтално. 
12. Копчето за блокиране на височината премества тръбата вертикално. 

1

4

3

5



5

13. Бавно управление. Телескопът е много чувствителен инструмент; ето защо за по-прецизно насочване трябва да използвате бавно 
управление. Този контрол ви позволява да движите тръбата много гладко и без скокове. 

14. Статив за маса. Телескопът трябва да е много стабилен, така че изображенията, които виждате, не се разклащат. Ето защо тръбата 
е монтирана на специална опора — статив. 

Как да сглобите телескопа си
Много е важно телескопът да бъде сглобен правилно, така че да работи правилно. Прегледайте внимателно телескопа. Опитайте се да 
запомните имената на нейните части, където всяка част отива и за какво е необходима. По-добре е да съберете телескопа с помощта на 
възрастни. 
1. Отворете кутията и извадете всички части. Щракнете два пъти върху квадратчето, когато е празно — някои малки части все още 

могат да бъдат там. 
2. Разстелете краката на триногата и я поставете върху равна повърхност, така че да е стабилна. 
3. Намерете монтажния винт на телескопа (разположен отдолу). Разхлабете го и поставете телескопа на стойката. Поставете винта в 

отворите на телескопа и стойката. Внимателно я затегнете. Внимание: не затягайте прекалено силно винта, тъй като може случайно 
да повредите резбата. 

4. Разхлабете монтажните винтове на търсача и го плъзнете в основата на търсача. Внимателно затегнете винтовете. Търсача трябва да 
бъде инсталиран по начин, така че да сочи в същата посока като телескопната тръба. 

Как да работим с телескопа
Преди започване на наблюденията е много важно правилно да се инсталират окуляри и всички допълнителни части. 
Фокусиращо: 
Завъртете копчето за фокусиране към телескопа, докато не се отдалечи. След това започнете бавно да завъртате копчето към себе си, 
докато изображението стане ясно. Внимание: преди да фокусирате изгледа (регулиране на остротата му), уверете се, че в центъра на 
фокуса е поставен окулярът. В противен случай няма да видите изображение. 
Окуляр 18 mm: 
В кутията с телескопа ще намерите два окуляра. Колкото по-нисък е номерът на окуляра, толкова по-голямо е увеличението. По-добре 
е да започнете да наблюдавате с помощта на окуляр с ниско увеличение и широко зрително поле. 18-милиметровият окуляр може да се 
използва за наблюдение на луната и планетата и също така можете да наблюдавате голям брой далечни земни обекти с него, като сгради, 
кули, антени и други! Внимание: 18-милиметровият окуляр трябва да се постави директно във фокуса, без диагоналното огледало. 
Диагонално огледало: 
Издърпайте окуляра за монтаж и поставете диагоналното огледало във фокуса. 
Окуляр H12,5 mm: 
След като диагоналното огледало се постави в фокуса, поставете в него окуляр H12,5 mm. Той осигурява по-голямо увеличение и е 
чудесно за нощни наблюдения. 

Как да започнем да наблюдаваме

ВНИМАНИЕ! Никога не гледайте на слънцето и небето около него през телескоп! Може да съсипе зрението и дори да причини 
слепота! 

Преди да започнете да изследвате Космоса, трябва да се научите да управлявате телескопа през деня. Използвайте 18-милиметровия 
окуляр, за да наблюдавате различни земни обекти — къщи, дървета, антени на покривите и много други! По този начин ще се научите да 
контролирате телескопа и да се фокусирате върху желаните обекти. Освен това е много забавно! 
Внимание: телескопът трябва да се използва на защитено от вятъра място. 
Когато стигнете до наблюдение на Луната, планетите и звездите през нощта, не забравяйте да изберете места, далеч от уличните 
лампи, светлините на автомобилите и светлините на прозорците. Опитайте се да наблюдавате нощем, когато звездите блестят ярко и 
равномерно. 
Насочете телескопа към желания обект, например Луната. Гледайки през находката, бавно премествайте тръбата, докато обектът е в 
центъра. Сега погледнете през окуляра и ще видите изображението на обекта, увеличен многократно! 
Когато работите с телескопа, бъдете внимателни и търпеливи. Не го избутвайте и не го премествайте от мястото си. След известно 
обучение ще се научите да движите телескопичната тръба, без да губите обекта от погледа на окуляра. 

Международна доживотна гаранция от Levenhuk
Всички телескопи, микроскопи, бинокли и други оптични продукти от Levenhuk, с изключение на аксесоарите, имат доживотна гаранция 
за дефекти в материалите и изработката. Доживотната гаранция представлява гаранция, валидна за целия живот на продукта на пазара. 
За всички аксесоари Levenhuk се предоставя гаранция за липса на дефекти на материалите и изработката за период от две години от 
датата на покупка на дребно. Levenhuk ще ремонтира или замени всеки продукт или част от продукт, за които след проверка от страна 
на Levenhuk се установи наличие на дефект на материалите или изработката. Задължително условие за задължението на Levenhuk да 
ремонтира или замени такъв продукт е той да бъде върнат на Levenhuk заедно с документ за покупка, който е задоволителен за Levenhuk.
Тази гаранция не покрива консумативи, като крушки (електрически, LED, халогенни, енергоспестяващи или други типове лампи), батерии 
(акумулаторни и неакумулаторни), електрически консумативи и т.н.
За повече информация посетете нашата уебстраница: www.levenhuk.com/warranty
Ако възникнат проблеми с гаранцията или ако се нуждаете от помощ за използването на Вашия продукт, свържете се с местния 
представител на Levenhuk.
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