
Garanti & Support
Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved 
normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope™ eller at åbne enheden vil ugyldiggøre 
denne garanti.

Alle reparationer uden for garantien vil være omfattet af et udskiftningsgebyr.

Teknisk support
Gå til www.tts-group.co.uk for de seneste produkt oplysninger.

E-mail feedback@tts-group.co.uk for teknisk support.

TTS Group Ltd.
Park Lane Business park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire,
NG17 9GU, Storbritannien
Gratisnummer: 0800 318686 Gratisfax: 0800 137525

TTS Produktkode: 
EL00015

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i 
husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted 
for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL! Ikke egnet for børn under 
36 måneder på grund af små dele – kvælningsfare. 
Lavet i Kina, på vegne af TTS Group Ltd.
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Easi-Scope™

TTS er stolte af at være en del af  PLC 



Forstørrer eksemplarer op til 
41 x på en 17" computerskærm

Easi-Scope™

www.tts-shopping.com

BRUGER VEJLEDNING



Vigtig information
Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, før du bruger dette produkt, og 
opbevar disse instruktioner til fremtidig reference. 
Forbedringer og ændringer til denne tekst nødvendiggjort af typografiske fejl, eller 
forbedringer af softwaren og/eller udstyr kan ske til enhver tid uden varsel.

Advarsel
Lys ikke med Digital Microscopes LED ind i øjet, da dette kan forårsage permanent 
øjenskade.
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Easi-Scope™
Produktbeskrivelse
Dette produkt er en USB-drevet enhed, som forstørrer eksemplarer op til 41 x på en 
17" computerskærm.

Snapshots af eksemplarer kan tages ved brug af udløserknappen, der er placeret 
øverst på enheden. Videooptagelse er også tilgængelig.

Pleje og vedligeholdelse
n	Hold enheden tør, og beskyt den mod vand eller damp.

n	Efterlad ikke din enhed på et sted med en ekstrem høj eller lav temperatur.

n	Rør ikke enheden med en våd hånd, da det kan beskadige enheden eller give 
brugeren elektrisk stød.

n	Anvend ikke eller opbevar ikke enheden i støvede, snavsede omgivelser, da 
dens bevægelige dele kan beskadiges.

n	Brug ikke skrappe kemikalier, rensemidler eller stærke rengøringsmidler til at 
rengøre enheden. Tør den med en blød klud, der er let fugtet i en mild vand-
og-sæbe-opløsning.

Computerkrav

Windows-baseret PC
Kompatible styresystemer

Windows XP SP2, SP3 
Windows Vista (32 bit eller 64 bit) 
Windows 7 (32 bit eller 64 bit) 
Windows 8 (32 bit eller 64 bit) 
 
CPU-hastighed P4 - 1,8 GHz eller 
højere 
RAM 512 MB eller derover 
Harddisk 800 MB eller derover 
USB USB 2.0

Mac OS-baseret PC
Kompatible styresystemer

Mac OS X 10.4.8 - Mac OS X 10.8.1

CPU Power PC G3/G4/G5 eller Intel-
baseret

RAM 128 MB eller derover 
Harddisk 800 MB eller derover

USB USB 2.0
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Produktoversigt

Produktspecifikation

Forbindelsestype   USB 2.0

Effektiv forstørrelse   14" skærm - 34 x 17" skærm - 41 x

Effektivt visningsområde  8 mm x 6 mm

Belysning   Fire LED-sæt

Sensor   CMOS

Sensoropløsning   680 x 480 pixel (VGA)

Størrelse   75 mm x 50 mm x 50 mm

Vægt   133 gram

Linse

Fokusring

LED-lys

Adapterplads

USB-kabel

Lukkerknap
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Softwareinstallation

Windows-baseret PC
1. Indsæt den medfølgende program-CD i computerens CD-ROM-drev.

2. Dobbeltklik på ikonet "Digital Viewer.exe", der er placeret inde i CD'en.

3. Følg guiden Digital Viewer for at installere softwaren og driverne til Digital 
Microscope.

Mac OS-baseret PC
1. Indsæt den medfølgende program-CD i computerens CD-ROM-drev.

2. Dobbeltklik på ikonet "Digital Viewer.dmg", der er placeret inde i CD'en.

3. Træk Digital Viewer-ikonet ind i mappen Programmer.

Kom i gang
Montering af produkt
 

Indsæt en af adapterne på adapterpladsen, og fastgør den ved at dreje den 
forsigtigt med uret.

Tilslutning af enheden
Tilslut enheden til et USB-stik på computeren.

Produktspecifikation

Forbindelsestype   USB 2.0

Effektiv forstørrelse   14" skærm - 34 x 17" skærm - 41 x

Effektivt visningsområde  8 mm x 6 mm

Belysning   Fire LED-sæt

Sensor   CMOS

Sensoropløsning   680 x 480 pixel (VGA)

Størrelse   75 mm x 50 mm x 50 mm

Vægt   133 gram

Easi-Scope™
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Starte Digital Viewer softwaren

Windows-baseret PC
Digital Viewer softwaren kan startes ved at dobbeltklikke på ikonet Digital Viewer 
fra skrivebordet eller fra startmenuen (Start > Alle programmer > Digital Viewer > 
Digital Viewer).

Mac OS-baseret PC
Digital Viewer softwaren kan startes ved at dobbeltklikke på ikonet Digital Viewer fra 
menuen Programmer.

Fokusering
Juster billedets fokus manuelt ved at dreje fokusringen.
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Bruge Digital Viewer softwaren
De følgende knapper er tilgængelige:

 

Menuen Systemindstillinger
Første gang Digital Viewer åbnes, vil standardindstillingerne blive indlæst. Du kan 
ændre disse indstillinger manuelt i menuen Systemindstillinger.

At klikke her vil åbne menuen Systemindstillinger (se næste 
afsnit).

At klikke her vil indfange enhedens skærmbillede.

At klikke her vil aktivere eller deaktivere funktionen 
tidsindstillet optagelse. Når aktiveret, vil billederne blive 
indsamlet med regelmæssigt interval.

At klikke her vil aktivere eller deaktivere funktionen 
videooptagelse.

At klikke her vil vise oplysningerne om programsoftwarens 
copyright og version.

At klikke her vil lukke programsoftwaren.

Easi-Scope™
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Enhedsopsætning
Hvis billedet indsamlet med Digital Microscope ikke blev vist som standard, kan du 
ændre dette ved at vælge det fra rullemenuen "Enhed".

Opløsningen for billeder du tager kan ændres fra rullemenuen "Opløsning".

Indstilling af tidsindstillet optagelse
Hyppigheden og varigheden af automatisk billedindsamling kan justeres under 
denne indstilling.

Videoindstilling
Opløsningen for videoer du optager kan ændres fra rullemenuen "Opløsning". Du 
kan også angive en maksimal filstørrelse for hver video.

Gem indstilling
Standardplaceringen for indsamlede billeder eller videoer kan ændres under denne 
indstilling.

Sprogindstilling
Digital Viewer softwarens sprog kan ændres under denne indstilling.

Avancerede indstillinger
Ved at klikke på "Mere..." knappen på højre side af menuen Systemindstillinger, 
vil du manuelt kunne justere alle billedindstillingerne. Bemærk, de tilgængelige 
indstillinger kan være forskellige, alt afhængigt af dit styresystem.
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Gemte filer
Med Digital Viewer programsoftwaren åbnet, kan du finde mappen med gemte filer 
ved at klikke på knappen "Mere..." til venstre for hovedsoftwarevinduet.

Fuld skærm

For at aktivere fuldskærmsvisning skal du klikke på knappen fuld skærm, der er 
placeret i det nederste højre hjørne af Digital Viewer programsoftwarevinduet.

For at afslutte fuldskærmsvisning skal du enten dobbeltklikke på skærmen eller 
trykke på knappen "Esc" på tastaturet.

Fjerne installation af Digital Viewer softwaren
Windows-baseret PC
Vælg "Afinstallere Digital Viewer" i startmenuen (Start > Alle programmer > Digital 
Viewer > Afinstaller Digital Viewer).

Mac OS-baseret PC
Træk programikonet Digital Viewer fra mappen "Programmer" til "Skraldespand".

Retsinformation
Dette dokument udgives uden nogen garantier. Mens oplysningerne menes at 
være nøjagtige, kan de indeholde fejl eller unøjagtigheder. Fabrikanten eller dennes 
distributører er under ingen omstændigheder ansvarlige for hændelige eller 
følgeskader af nogen art, inklusive, men ikke begrænset til, tab af fortjeneste eller 
kommercielle tab som følge af brug af oplysningerne i dette dokument.

Intel er et varemærke tilhørende Intel Corp. i USA og andre lande. Mac, Mac OS og OS 
X er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. PowerPC™ 
og logoet PowerPC™ er varemærker tilhørende International Business Machines 
Corporation, brugt på licensbasis deraf. Windows er et registreret varemærke 
tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.

Easi-Scope™
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