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Installation 
1. Sätt i det medföljan-
de batteriet i batteri-
luckan på undersidan 
2. Anslut strömkabeln 
på baksidan av mikro-
skopets stativ 

3. Starta mikroskopet 
genom att trycka på 
ON/OFF knappen på 
displayen. 
 
Batteriet laddas när 
strömkabeln är anslu-
ten 

4. Placera objektet 
som skall studeras 
på bordet 

5. Snurra på det 
vänstra hjulet för att 
lås upp bordet 

6. Justera bordets 
höjd genom att snurra 
på det högra hjulet. 
Börja med att ha det 
längst ned för lägsta 
förstoring. Lås bordet i 
önskat läge med det 
vänstra hjulet 

7. Justera fokus ge-
nom att snurra på 
hjulet på framsidan. 

8. Du kan enkelt zoo-
ma in och ut med 
knappen på högra 
sidan av displayen. 
Ovanför denna finns 
även dimmern för 
ljusstyrkan. 

9. Du kan enkelt ta 
en stillbild av det 
som syns på display-
en genom att trycka 
på kameraknappen 
framtill på stativet. 
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Bruksanvisning 
Mikroskopet kan 
enkelt anslutas till 
en dator, tv eller 
projektor med de 
medföljande kablar-
na. 

Vid anslutning till en dator installeras programvaran på den medföljande 
CDn. När mikroskopet är anslutet till en dator visas bilden på datorns bild-
skärm och stillbilder kan med en knapptryckning sparas på datorn. 

Minneskort 

Ett Micro SD kort kan enkelt monteras. 
När ett minneskort är i kan du spara bilder direkt på mikro-
skopet som då inte behöver vara ansluten till en dator. 

Vid användning utan dator—Enkelt handhavande 
Alla inställningar görs direkt på mikroskopets display. 
Detta är den ultimata användningen av mikroskopet då du enkelt kan ta fram 
mikroskopet när det behövs, bara starta det och börja utforska dina objekt. 
Du kan ändra inställningar som 
 Förstoring, fokus, ljusstyrka, kvalité och skärpa 
 Stillbildernas upplösning i Mega Pixlar (VGA, 1.3, 3, 5, 9 eller 12 MP) 
 Färg eller svart/vitt eller negativbild 
 Datum, tid + datum eller ingen angivelse på stillbilderna 
 
Vid användning med dator 
Alla inställningar görs på datorns program, antingen den medföljande pro-
gramvaran eller i ett bildbehandlings program som t.ex. Photoshop. 
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Stillbilder / fotografera 
Att ta bilder med mikroskopet är lika enkelt som att fotografera med 
en kamera - en knapptryckning. 
Tack vare den stabila foten blir bilderna alltid skarpa, ingen risk för 
suddiga bilder p.g.a. skakningar. 
 
Det finns flera olika användbara inställningar när du ska ta bilder. 
Förstoring, skärpa och ljus ställs in för en optimal bild. 
Förutom dessa finns följande inställningar: 
 Upplösning (Resolution): VGA, 1.3, 3, 5, 9 eller 12 megapixlar 
 Skärpa (Sharpness): Soft, Normal, Hard 
 Kvalité (Quality): Normal, Fine, Superfine 
 
Bilderna kan sparas direkt på ett minneskort som sätts in på sidan 
av displayen (Micro SD) eller på en dator som ansluts via USB. 

 
 
Teknisk specifikation 
 Yttermått ca 104x227x149  
 Zoom 10-500x (upptill 250x optisk zoom) 
 Väljbar upplösningen för stillblider: 

VGA, 1.3, 3, 5, 9 eller 12 megapixlar 
 LCD-display 3,5’’ 
 Batteridrift ca 2,5 timmar, uppladningstid ca 1 timme 
 8 dimbara LED-lampor 
 5 megapixel kfärgamera med förstoring upptill 12 megapixlar 
 Plats för Micro SD minneskort (max 32 GB) 
 
Systemkrav: Windows XP, Vista, 7 eller 8.  
Mac OS X 10.5 eller senare  
 
För ytterligare anvisningar hänvisas till den medföljande CDn. 


