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UVOD 
 
Spoštovani starši, 
ta izdelek je idealen za otroke, ki želijo svoj svet raziskovati na popolnoma nov način. 
Kot taka je naprava enostavna za uporabo in vzdrževanje, krepka in prijetnega izgleda. 
 
Še pomembneje za vas in nas je, da je varna za uporabo. Med izdelavo smo poskrbeli, 
da je kar najbolj varna za otroško uporabo. Nekaterim tveganjem se žal ni mogoče 
izogniti. Kljub vsemu izdelek ni igrača v klasičnem pomenu, ampak optična naprava ki 
jo lahko otroci uporabljajo za eksperimentiranje, raziskovanje in odkrivanje njihovega 
sveta. 
 
Zato je potrebno vaše sodelovanje. Ta navodila za uporabo so izdelana za otroke, 
vendarjih prosimo preberite skupaj in odgovorite na otrokova vprašanja. Ne pozabite 
razložiti tudi možnih nevarnosti. Ta so navedena v poglavju Varnostni napotki in 
opozorila. Prosimo da napravo nastavite/prilagodite skupaj z otrokom in ne pustite, da 
otrok kadarkoli optične naprave uporablja brez nadzora. 
 
Upamo, da bodo v napravi uživali vsi uporabniki in njihovi starši. 
 
Dragi mladi raziskovalci, 
čestitamo vam, da ste postali ponosni lastnik tega izdelka.  
 
Ob branju teh navodil za uporabo boste presenečeni nad tem, koliko lahko naredite in 
raziščete z vašo novo napravo. Poglejte in se potopite v pustolovski svet narave in 
odkritij. S to napravo je odkrivanje sveta zelo razburljivo. 
 
Pred začetkom uporabe v celoti preberite navodila za uporabo, ker je tam navedenih 
nekaj stvari, ki jih morate vedeti, da bi napravo znali najbolje uporabljati. 
 
Poglavje “Varnostni napotki in opozorila“ je potrebno natančno prebrati. Napravo 
uporabljajte tako, kot je navedeno v navodilih in se tako izognite tveganjem in 
poškodbam. Ta navodila za uporabo shranite na varnem mestu za prihodnje priložnosti. 
Če napravo predate naslednjemu uporabniku ali jo poklonite, ji obvezno priložite ta 
navodila za uporabo. 
 
In sedaj nam preostane samo, da vam zaželimo: “Zabavajte se v raziskovanju in 
odkrivanju!“ 

VARNOSTNI NAPOTKI IN OPOZORILA 
 
NEVARNOST za otroke! 

 Pri tej napravi je včasih potrebna uporaba pripomočkov z ostrimi robovi in 
konicami. Napravo, vse njene dodatke in pripomočke prosimo shranite izven dosega 
otrok. Obstaja nevarnost TELESNIH POŠKODB. 
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Ta naprava vsebuje elektronske komponente, ki jih napaja omrežna povezava ali 
baterije. Otroka nikoli ne pustite brez nadzora ob napravi. Napravo je potrebno vedno 
uporabljati skladno z navodili za uporabo, sicer obstaja NEVARNOST ELEKTRIČNEGA 
ŠOKA. 
 
Baterije je potrebno shranjevati izven dosega otrok. Pri vstavljanju baterije pazite na 
pravilno polarnost. Iztekajoče ali poškodovane baterije lahko ob stiku s kožo povzročijo 
telesne poškodbe. Če je potrebno rokovanje s takimi baterijami, prosimo nosite 
ustrezne zaščitne rokavice. 
 
Otroci lahko napravo uporabljajo samo ob nadzoru odraslih. Embalažo (plastične 
vrečke, gumice in podobno) hranite izven dosega otrok. Obstaja nevarnost ZADUŠITVE. 
 
Požar / nevarnost eksplozije! 

 Naprave ne izpostavljajte visokim temperaturam. Uporabite samo priloženi 
napajalnik ali takega, ki je primeren za to vrsto baterij. Nikoli ne povzročite kratkega 
stika na napravi ali z baterijami in baterij ne mečite v ogenj. Izpostavljanje visokim 
temperaturam ali napačna uporaba naprave lahko pripelje o kratkega stika, požara ali 
celo eksplozije! 
 
Nevarnost materialne škode! 

 Naprave nikoli ne razstavljajte. Če pride do okvar, se posvetujte z vašim 
prodajalcem. Prodajalec bo presodil ali je potrebno popravilo. 
 
Naprave ne izpostavljajte temperaturam višjim od 60°C. 

ČIŠČENJE 
 

 
Pred čiščenjem napravo odstranite z vira napajanja (izvlecite vtikač /odstranite 
baterije). 
Zunanjost naprave očistite s suho krpo. Za čiščenje ne uporabljajte tekočih čistil in se 
tako izognite poškodbam elektronskih komponent.  
 
Napravo zaščitite pred prahom in umazanijo. Napravo shranjujte v priloženi vrečki ali v 
originalni embalaži. Če naprave dlje časa ne nameravate uporabljati, iz nje odstranite 
baterije. 
 
Leče (objektiv in okular) čistite le s priloženo krpo ali drugo gladko krpo (na primer z 
mikro-fibro). Pri tem ne pritiskajte premočno, ker lahko opraskate leče. Krpo za čiščenje 
navlažite s tekočino za očala in tako očistite zelo umazane leče. 
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OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE 
 

 Odstranjevanje embalaže je zakonsko obvezno. Po potrebi se posvetujte z lokalnimi 
ustanovami. 

 Odslužene električne opreme ne odlagajte med splošne gospodinjske odpadke. 
Evropska uredba 2002/96/EU o OEEO in ustrezni predpisi zahtevajo, da se takšna 
oprema zbira ločeno in reciklira na okolju prijazen način. Prazne baterije in polnilne 
baterije je potrebno odlagati ločeno. Informacije o odlaganju takšne opreme po 
1.6.2006 lahko najdete pri lokalnih občinah. 

IZJAVA O SKLADNOSTI 
 

 Meade Instruments Europe GmbH & Co KG, Gutenbergstr. 2, 46414 
Rhede/Westf. Nemčija izjavlja, da je spodaj navedeni izdelek skladen s smernicami EGS 
EN 61010-1: 2001. 
Opis naprave: stereo mikroskop 
Model/opis: mikroskop STX 

SESTAVNI DELI MIKROSKOPA 
 

 

slika 2 

 
slika 1 slika 3                            slika 4 

1. Dvojni okular (z očesnimi nastavki) 
2. Stereo objektiv 
3. Očesni nastavki 
4. Osvetlitev (LED) 
5. Mikroskopska miza (s podlago za predmet) 
6. Sponke za vpenjanje predmeta 
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7. Vrtljivi gumb za izostritev 
8. Stikalo za vklop/izklop 
9. Prostor za baterije 
10. Zatič za zapiranje prostora za baterije 
11. Pokrov prostora za baterije 
12. Kontakti baterije (ravne ploskve in vzmetni kontakti) 
13. Zaščita pred razpršeno svetlobo 

UPORABA MIKROSKOPA 
 
Mesto namestitve 
Pred začetkom izberite idealno mesto za uporabo mikroskopa. Zelo je pomembno, da 
imate na voljo veliko svetlobe (okno, namizna svetilka). 
 
Enostavno opazovanje 
Predmet, ki ga želite opazovati (na primer kamen) položite na sredino mikroskopske 
mize (5). Če je predmet dovolj velik je najbolje, da ga na svoje mesto pritrdite z 
vpenjalnimi sponkami (6).  
Nato poglejte skozi leče dvojnega okularja (1) in spremenite razdaljo očesnih nastavkov 
(3), da boste imeli jasno, okroglo sliko. 
Ostrino slike nastavljate s počasnim obračanjem vrtljivega gumba (7). 
 
Osvetlitev 
Oba očesna nastavka (3) odstranite z nosilca okularja (1) in cel mikroskop obrnite na 
glavo. V podstavku mikroskopa se nahaja prostor za baterije (9). Potisnite zatič pokrova 
(10) in prostor za baterije odprite tako, da pokrov (11) povlečete diagonalno. 
 
Baterije namestite v prostor za baterije tako, da se minus pol (-) dotika vzmetnega 
kontakta, plus pol (+) pa ravne ploskve (12). 
 
S pokrovom (11) zaprite prostor za baterije in ponovno obrnite mikroskop. Očesne 
nastavke namestite nazaj. Sedaj lahko s stikalom za vklop/izklop (8) vklopite svetilko (4) 
na podstavku mikroskopa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

7 

 
      
GARANCIJSKI LIST 
 
 
 
 
Izdelek: Stereo mikroskop z odsevno svetlobo Bresser Optik Junior 88-52000 
Kat. št.: 82 40 23 
 
Garancijska izjava:  
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki 
začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike 
Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.  
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili 
popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi 
neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z 
izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne 
izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. 
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po 
preteku garancije. 
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-
Conrad-Strasse 1,  Nemčija. 
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 
1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.  
 
Prodajalec: ___________________________________________________________ 
 
Datum izročitve blaga in žig prodajalca: 
________________ 
 
Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno 
izpolnjenim garancijskim listom. 
 

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje 
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 
248 
www.conrad.si, info@conrad.si 

http://www.conrad.si/
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