
``MICROSCOP  KIDSCOPE`` 

 

( EI-5117) 

 

GHID DE INSTRUCTIUNI 

 

 

Contine: 

 

– 1 microscop 

– 15 diapozitive cu 60 de imagini 

–  1 ghid stiintific 

 

 

 GeoSafari Jr Kidscope este conceput pentru tinerii oameni de stiinta care sunt dornici sa investigheze lumea  

naturala cu ajutorul diapozitivelor atasate miscroscopului. 

 Cu Kidscope veti explora multe lucruri noi si familiare dar la o rezolutie mult mai mare. 

Stiati ca Kidscope are la radacina cuvantul ``a privi`` sau ``a vedea`` si ``copil`` acest  lucru demonstrand ca  

instrumentul stiintific a  fost creat special pentru copii. 

Kidscope functionaza ca un microscop, astfel incat puteti vedea de aproape diferite imagini. 

 

Nota: 

Ocularul dublu al miscroscopului a fost conceput special pentru copii, ajutandu-i sa vada de aproape si  la distanta 

imaginile naturii de pe diapozitivele atasate. 

 

 

Cum functioneaza! 

 

1. Rugati un adult sa ataseze 3 baterii tip AAA la microscop ( vedeti pagina 3 din manual pentru instructiuni) 

2. Selectati  la alegere un diapozitiv si puneti-l pe cadranul de glisare 

3. Porniti butonul luminos 

4. Rotiti cadranul de glisare  cu ajutorul butonului lateral pentru a putea vedea  fiecare imagine de pe diapozitiv 

5. Folositi butonul de focalizare pentru a putea apropia sau indeparta imaginea observata 

6. Cu ajutorul ghidului stiintific puteti identifica imaginile noi descoperite 

7.  Puneti diapozitivele in sertarul de depozitare pentru a fi pastrate in siguranta. 

 

 

Instructiuni montare baterii si avertizari 

 

1. Microscopul Kidscope necesita 3 baterii tip AAA, acestea fiind neincluse. 

2. Bateriile trebuiesc introduse avand polaritatea corecta, conform imaginei date pe capacul microscopului. 

3. Nu amestecati bateriile noi cu cele vechi. 

4. Nu reincarcati bateriile nereincarcabile. 

5. Nu amestecati diferite tipuri de baterii: alcaline, standard ( carbon zinc) sau baterii reincarcabile. 

6. Folositi doar baterii de acelasi tip. 

7. Scoateti bateriile uzate din microscop. 

8. Nu scurtcircuitati bornele de alimentare. 

9. Incarcati bateriile reincarcabile numai sub supravegherea unui adult. 

10. Scoateti bateriile reincarcabile din microscop inainte de incarcare. 

 

Pentru a preveni coroziunea si posibila deteriorare a microscopului , este recomandat sa scoateti bateriile din el daca nu 

se va folosi mai mult de 2 saptamani. 

 


