
1. Tüm parçaları kesikli yerlere
dikkat ederek ayırın.

2. Masanızda olması gereken 
parçalar bunlar olacaktır.

3. Ana gövdeyi ve bir adet manyetik
bağlantıyı bu şekilde alın.

4. Manyetik bağlantıyı bu şekilde
köşelerden yerleştirin.

5. Sonuç tam olarak bu şekilde 
olmalı. Şimdi arkasını çevirin...

9. Aynı gövdenin altındaki bu alana
diğer manyetik bağlantı yerleştirilecek.

10. Bu defa bağlantının siyah yüzeyi üste
gelecek şekilde köşelerden takılmalıdır.

11. Beyaz çizgilerden kat izi yaparak 
katlayın.

12. Üç adet kulakçığı, kenarlardaki 
kesiklerden içeri sokun.

13. Sonuç tam olarak bu şekilde olmalı.

6. Bir tane çift tara�ı bantı buraya yapış-
tırıp üstündeki beyaz folyoyu kaldırın. 

7. Paket içindeki lensi bu şekilde yer-
leştirin. Hemen yapışacaktır.

8. Net görüntü için lensi ara sıra 
temizleme çubuğu ile 10 sn silin.

14. Rampa adını verdiğimiz bu parçayı 
işaretli yerlerden bir kez kat izi yapın.

15. Bu şekilde köşeli olacak şekilde her 
kat izinden katlayın.

16. Renkli yüzeyler dışa gelecek şekilde
katlamayı bitirin.

17. Bittiğinde bu şekilde inceden
kalına doğru bir rampa oluşmalıdır.

18. Rampanın sonuç şekli böyle olmalı. 19. Rampa ile az önce biten gövdeyi 
birbirine montajlayın.

Kurulumu video olarak izlemek için:
Web:  foldscopeturkiye.com/destek
Youtube: Foldscope Türkiye

140 ülkeden milyonlarca kullanıcı 
Foldscope ile yaptığı keşi�erini 
microcosmos.foldscope.com da 
paylaşmaktadır. Lisans etiketinizle 
microcosmos’a giriş yapabilirsiniz. 

KURULUM KILAVUZU



20. Montajlama işlemini bu şekilde 
yapın. 

21. Rampa ile gövdenin biten montajı
bu şekilde olmalıdır.

22. Gövdenin diğer parçasını alın. 23. Kulakçığın renklerine de dikkat
ederek katlayın ve kesikli yerden geçirin.

24. Gövdenin bu parçasının bitmiş 
hali bu şekilde olmalıdır.

25. Gövdenin bu iki parçası birbiri ile 
montajlanmalı.

26. Renklere dikkat ederek bu şekilde
bir parçayı diğerine yerleştirin.

27. Bu parçaların bitmiş montajı 
yukarıdaki gibi olmalı.

28. Şimdi son montaj için her iki gövde
elemanını bu şekilde elinize alın.

29. Lensli olan gövde üstte olacak şekilde
her iki parçayı üst üste getirin.

30. Kesikli yerler birbirinden geçirilerek
montaj yapılacaktır.

31. Altta kalan parçanın kulakları yukarı
çıkarılınca birbinine kilitlenecektir. 

32. Aynı şekilde alt boşluktaki kulakları
da yukarı çıkarıp kilitleyin.

33. Fotoğrafa dikkat ederek katlama 
yerlerinden ilk katlamayı yapın.

34. Yine çizgili yerlerden bu defa ters 
tarafa doğru diğer katlamayı yapın.

35. Yine ters tarafa 3. katlamayı da yapın. 36. Katlama izlerine dikkat edin. 
Şekildeki gibi olmalı.

37. Arka tarafını bu şekilde bıraktığınızda
manyatik parçalar birbirini tutmalı.

38. Foldscope Mikroskobun bitmiş şekli,
arka tarafı bu şekilde görünmeli.

39. Foldscope Mikroskobun bitmiş şekli,
ön tarafı bu şekilde görünmeli.


