
Gwarancja i wsparcie
Produkt ten jest objęty roczną gwarancją na problemy stwierdzone w trakcie 
normalnego użytkowania. Niewłaściwe obchodzenie się Easi-Scope™ lub otwarcie 
obudowy powoduje unieważnienie niniejszej gwarancji.

Wszystkie naprawy pozagwarancyjne podlegają opłacie z tytułu wymiany części.

Pomoc techniczna
Odwiedź www.tts-group.co.uk w celu uzyskania najnowszych informacji o 
produktach.
Adrs e-mail pomocy technicznej: feedback@tts-group.co.uk.
TTS Group Ltd.
Park Lane Business park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire,
NG17 9GU, UK.
Bezpłatna infolinia: 0800 318686 Darmowy faks: 0800 137525

TTS Kod produktu: 
EL00015

OSTRZEŻENIE: Nie należy wyrzucać tego produktu razem 
z odpadami domowymi. Należy oddać go do punktu 
zbiórki urządzeń elektronicznych do recyklingu.

OSTRZEŻENIE! Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 
36 miesięcy ze względu na małe części - 
niebezpieczeństwo udławienia się. 
Wykonane w Chinach na rzecz TTS Group Ltd.
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Powiększa próbki do 
41x na 17-calowym monitorze komputera

Easi-Scope™

www.tts-shoppIng.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Ważne informacje
Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie przeczytać tę 
instrukcję i zachować ten dokument do późniejszego wykorzystania. 
Ulepszenia i zmiany w tym tekście wynikające z błędów typograficznych, lub 
ulepszeń oprogramowania i/lub sprzętu mogą być dokonywane w dowolnym czasie 
i bez powiadomienia.

Ostrzeżenie
Nie wolno kierować świecącej diody w mikroskopu cyfrowego w oczy, gdyż może to 
spowodować trwałe uszkodzenie wzroku.
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Easi-Scope™
Opis produktu
Produkt ten jest zasilany przez urządzenie USB, które powiększa próbki do 41x na 
17-calowym monitorze komputera.

Migawki próbek można wykonywać za pomocą przycisku migawki znajdującego się 
w górnej części urządzenia. Dostępne jest również nagranie wideo.

Eksploatacja i konserwacja
n	Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu i chronić przed wodą i parą.

n	Nie wolno pozostawiać urządzenia w miejscach o ekstremalnie wysokich lub 
niskich temperaturach.

n	Nie wolno dotykać urządzenia mokrymi rękoma, ponieważ może to spowodować 
uszkodzenie urządzenia lub spowodować porażenie prądem użytkownika.

n	Nie należy używać, ani przechowywać urządzenia w miejscach brudnych i 
zakurzonych, gdyż mogą ulec uszkodzeniu jego ruchome części.

n	Nie należy stosować żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych 
detergentów czyszczących do czyszczenia urządzenia. Należy przecierać je 
miękką szmatką zwilżoną łagodnym mydłem i wodą.

Wymagania dotyczące komputera

Komputer PC z systemem Windows

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows XP SP2, SP3 
Windows Vista (wersja 32-bitowa lub 64-bitowa) 
Windows 7 (wersja 32-bitowa lub 64-bitowa) 
Windows 8 (wersja 32 -bitowa lub 64 -bitowa) 
 
Prędkość głównego procesora P4-1,8 GHz lub 
większa 
Pamięć RAM 512 MB lub więcej 
Dysk twardy 800 MB lub więcej 
USB USB 2.0

Komputer PC z systemem 
operacyjnym Mac OS

Obsługiwane systemy operacyjne

Mac OS X 10.4.8 - Mac OS X 10.8.1

Główny procesor Power PC G3/G4/G5 lub 
oparty na rozwiązaniach firmy Intel 

Pamięć RAM 128 MB lub więcej 
Dysk twardy 800 MB lub więcej

USB USB 2.0
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Ogólne informacje o produkcie

Specyfikacja produktu

Typ połączenia   USB 2.0

Skuteczne powiększenie 14-calowy monitor - 34x 17- 
 calowy monitor - 41x

Część widoczna ekranu  8mm x 6mm

Oświetlenie Układ zawierający cztery  diody LED

Czujnik   CMOS

Rozdzielczość czujnika  680 x 480 pikseli (VGA)

Wymiary   75mm x 50mm x 50mm

Waga   133 gram

Obiektyw

Pierścień 
ostrości

Światła LED

Gniazdo 
adaptera

Kabel USB

Przycisk migawki
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Instalacja oprogramowania

Komputer PC z systemem Windows
1. Włóż dostarczoną płytę CD z aplikacją do napędu CD-ROM w komputerze.

2. Kliknij dwukrotnie ikonę "Digital Viewer.exe" znajdującą się na płycie CD.

3. Aby zainstalować oprogramowanie i sterowniki dla mikroskopu cyfrowego, 
wykonuj polecenia kreatora konfiguracji programu Digital Viewer.

Komputer PC z systemem operacyjnym Mac OS
1. Włóż dostarczoną płytę CD z aplikacją do napędu CD-ROM w komputerze.

2. Kliknij dwukrotnie ikonę "Digital Viewer.dmg" znajdującą się na płycie CD.

3. Przeciągnij ikonę programu Digital Viewer do folderu Programy.

Pierwsze kroki
Montaż produktu
 

Włóż jeden z adapterów do gniazda adaptera i zamocuj go obracając delikatnie w 
kierunku ruchu wskazówek zegara.

Podłączanie urządzenia
Podłącz urządzenie do gniazda USB w komputerze.

Specyfikacja produktu

Typ połączenia   USB 2.0

Skuteczne powiększenie 14-calowy monitor - 34x 17- 
 calowy monitor - 41x

Część widoczna ekranu  8mm x 6mm

Oświetlenie Układ zawierający cztery  diody LED

Czujnik   CMOS

Rozdzielczość czujnika  680 x 480 pikseli (VGA)

Wymiary   75mm x 50mm x 50mm

Waga   133 gram

Easi-Scope™
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Uruchamianie oprogramowania Digital Viewer

Komputer PC z systemem Windows
Oprogramowanie Digital Viewer można uruchomić klikając dwukrotnie ikonę 
Cyfrowe Viewer na pulpicie lub w menu Start (Start>Wszystkie programy>Digital 
Viewer>Digital Viewer).

Komputer PC z systemem operacyjnym Mac OS
Oprogramowanie Digital Viewer można uruchomić klikając dwukrotnie ikonę 
Cyfrowe Viewer z menu Programy.

Ustawianie ostrości
Ustaw ostrość obrazu ręcznie za pomocą pierścienia ostrości.
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Korzystanie z oprogramowania Digital Viewer
Dostępne są następujące przyciski:

 

Menu ustawień systemowych
Przy pierwszym uruchomieniu programu Digital Viewer zostaną załadowane 
domyślne ustawienia, ustawienia te można zmienić ręcznie w menu ustawień 
systemowych.

Kliknięcie na to otwiera menu ustawień systemowych (patrz 
następny punkt).

Kliknięcie na to powoduje przechwycenie obrazu 
wyświetlanego na ekranie urządzenia.

Kliknięcie na to powoduje włączenie lub wyłączenie 
funkcji przechwytywania obrazów w określonym czasie. 
Po jej aktywacji zdjęcia będą wykonywane w regularnych 
odstępach czasu.

Kliknięcie na to powoduje włączenie lub wyłączenie funkcji 
nagrywania wideo.

Kliknięcie na to powoduje wyświetlenie się informacji o 
prawach autorskich i wersji oprogramowania.

Kliknięcie na to powoduje wyłączenie programu.

Easi-Scope™
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Konfiguracja urządzenia
Jeśli obraz zarejestrowany przez mikroskop cyfrowy nie jest wyświetlany domyślnie, 
możesz to zmienić wybierając go z rozwijanego menu "Urządzenie".

Rozdzielczość przechwytywanych obrazów można zmienić z menu rozwijanego 
"Rozdzielczość".

Konfiguracja przechwytywania obrazów w określonym czasie
Za pomocą tej opcji można ustawiać częstotliwość i czas automatycznego 
przechwytywania obrazów.

Ustawianie filmu
Rozdzielczość nagrywanych filmów można zmienić z menu "Rozdzielczość". Można 
również ustawić maksymalny rozmiar pliku dla każdego filmu.

Zapisz ustawienia
Za pomocą tej opcji można zmienić domyślną lokalizację wykonanych zdjęć lub 
filmów.

Ustawienia języka
Za pomocą tej opcji można zmienić język oprogramowania Digital Viewer.

Zaawansowane ustawienia
Klikając przycisk "Więcej...", po prawej stronie menu Ustawienia systemowe, można 
ręcznie regulować wszystkie ustawienia obrazu. Należy pamiętać, że dostępne 
ustawienia mogą być różne, w zależności od używanego systemu operacyjnego.
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Zapisane pliki
Za pomocą otwartego oprogramowania Digital Viewer można zlokalizować folder 
zapisanych plików, klikając przycisk "Więcej..." znajdujący się po lewej stronie 
głównego okna programu.

Pełny ekran

Aby włączyć tryb pełnoekranowy, kliknij przycisk Pełny ekran znajdujący się w 
prawym dolnym rogu okna aplikacji Digital Viewer.

Aby wyjść z trybu pełnoekranowego, wykonaj podwójne kliknięcie na ekranie lub 
naciśnij przycisk "Esc" na klawiaturze.

Odinstalowanie programu Digital Viewer
Komputer PC z systemem Windows
Wybierz "Odinstaluj Digital Viewer" z menu Start (Start>Wszystkie programy>Digital 
Viewer>Odinstaluj Digital Viewer).

Komputer PC z systemem operacyjnym Mac OS
Przeciągnij ikonę aplikacji Digital Viewer z folderu "Programy" do "Kosza".

Informacje prawne
Niniejszy dokument został opublikowany bez żadnych gwarancji. Podczas gdy 
informacje są uważane za dokładne, mogą one zawierać błędy lub nieścisłości. 
W żadnym przypadku producent lub jego dystrybutorzy nie ponoszą 
odpowiedzialności za szkody lub szkody dowolnego rodzaju, w tym, lecz 
niewyłącznie za utratę zysków lub straty handlowe, wynikające z wykorzystania 
informacji zawartych w tym dokumencie.

Intel jest znakiem towarowym firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych 
i innych krajach. Mac, Mac OS i OS X są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy 
Apple Inc, zarejestrowanymi w USA i innych krajach. PowerPC™ i PowerPC logo™ są 
znakami towarowymi firmy International Business Machines Corporation, używanymi 
na podstawie licencji. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy 
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Easi-Scope™
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