
Garanti & Support
Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal 
användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna 
garanti.

Allt arbete utöver garantireparationer kommer att omfattas av en ersättningsavgift.

Teknisk support
Vänligen besök www.tts-group.co.uk för den senaste produkt informationen.

E-posta feedback@tts-group.co.uk för teknisk support.

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

TTS Produktkod: 
EL00015

VARNING: Släng inte produkten i hushållsavfallet. 
Överlämna den till en uppsamlingsplats för 
återvinning av elektroniska apparater.

VARNING! Inte lämplig för barn under 
36 månader på grund av små delar - kvävningsrisk. 
Made in China, på uppdrag av TTS Group Ltd

NxxxxxN448
+_ C

5V

Easi-Scope™

TTS är stolta över att ingå i  PLC



Förstorar provexemplar upp till 
41x på en 17 tums datorskärm

Easi-Scope™

www.tts-shopping.com

USER GUIDE



Viktig information
Vänligen läs den här bruksanvisningen noga innan du använder produkten, och 
behåll den för framtida referens. 
Förbättringar och förändringar av denna text nödvändiga på grund av typografiska 
fel, eller förbättringar av programvara och/eller utrustning kan göras när som helst 
utan föregående meddelande.

Varning
Låt inte Digital Microscope:s LED-lampor lysa i ögat, att göra så kan orsaka 
bestående ögonskador.

Innehållsförteckning
Viktig information  2

Skötsel och underhåll  2

Varning

Produktbeskrivning  3

Datorkrav  3

Paketets innehåll  6

Produktöversikt  4

Produkt specifikation  4

Program installation  5

Komma igång  5

Anslutning av enheten  5

Starta programvaran  6

Fokusering  6

Att använda programvaran  7

Meny för systeminställningar  7

Inställning av enheten  8

Tidsinställd fotografering  8

Filminställning  8

Spara inställning  8

Språkinställning  8

Avancerade inställningar  8

Sparade filer  9

Avinstallera programvaran  9

Juridisk information  9

2



Easi-Scope™
Produktbeskrivning
Denna produkt är en USB-enhet som förstorar provexemplar på upp till 41x på en 17 
tums datorskärm.

Snapshot av provexemplaren kan fångas med utlösaren som sitter upptill på 
enheten. Videoinspelning är också tillgänglig.

Skötsel och underhåll
n	Håll enheten torr och skydda den från vatten eller ånga.

n	Lämna inte enheten på en plats med en extrem hög eller låg temperatur.

n	Rör inte enheten med våta händer eftersom det kan skada enheten eller 
orsaka användaren elektriska stötar.

n	Använd inte eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer eftersom 
dess rörliga delar kan skadas.

n	Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller starka rengöringsmedel för 
att rengöra enheten. Torka av den med en mjuk trasa som fuktats med en mild 
tvål-och-vattenlösning.

Datorkrav

Windows-baserad dator
Kompatibla operativsystem

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-hastighet P4-1.8GHz eller högre 
RAM 512 MB   eller högre 
Hårddisk 800 MB eller högre 
USB USB 2.0

Mac OS-baserade PC
Kompatibla operativsystem

Mac OS X 10.4.8 - Mac OS X 10.8.1

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

RAM 128 MB   eller högre 
Hårddisk 800 MB eller högre

USB USB 2.0
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Produktöversikt

Produktspecifikation

Anslutning   USB 2.0

Effektiv förstoring   14 tums monitor - 34x 17 tums monitor - 41x

Effektiv visningsyta   8mm x 6mm

Belysning   fyra LED-array

Sensor   CMOS

Upplösning   680 x 480 pixlar (VGA)

Storlek   75mm x 50mm x 50mm

Vikt   133 g

Lins

Fokuser-
ingsring

LED-lampor

Adapter slot

USB-kabel

Avtryckare
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Installation av programvara

Windows-baserad dator
1. Sätt in den medföljande program-CD:n i datorns CD-ROM-spelare.

2. Dubbelklicka på "Digital Viewer.exe" ikonen på CD:n.

3. Följ Digital Viewer installationsguide för att installera program och drivrutiner 
för Digital Microscope.

Mac OS-baserade PC
1. Sätt in den medföljande program-CD:n i datorns CD-ROM-spelare.

2. Dubbelklicka på "Digital Viewer.dmg" ikonen på CD:n.

3. Dra ikonen Digital Viewer till mappen Program.

Komma igång
Montering av produkten
 

Sätt in en av adaptrarna i adapter slot och fäst den genom att vrida den försiktigt 
medurs.

Att ansluta enheten
Anslut enheten till en av datorns USB-kontakter.

Produktspecifikation

Anslutning   USB 2.0

Effektiv förstoring   14 tums monitor - 34x 17 tums monitor - 41x

Effektiv visningsyta   8mm x 6mm

Belysning   fyra LED-array

Sensor   CMOS

Upplösning   680 x 480 pixlar (VGA)

Storlek   75mm x 50mm x 50mm

Vikt   133 g

Easi-Scope™
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Starta Digital Viewer-programvara

Windows-baserad dator
Digital Viewer-programvara kan startas genom att dubbelklicka på ikonen Digital 
Viewer från skrivbordet eller från Start-menyn (Start > Alla program > Digital Viewer 
> Digital Viewer).

Mac OS-baserade PC
Digital Viewer-programvara kan startas genom att dubbelklicka Digital Viewer 
ikonen i Program-menyn.

Fokusering
Justera bildens fokus manuellt genom att vrida på fokuseringsringen.
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Att använda Digital Viewer-programvara
Följande knappar finns tillgängliga:

 

Menyn för systeminställningar
Första gången Digital Viewer öppnas, kommer standardinställningarna att laddas. 
Du kan du ändra inställningarna manuellt i menyn för systeminställningar.

Att klicka på denna öppnar systeminställningsmenyn (se 
nästa avsnitt).

Att klicka på detta fångar enhetens skärmbild.

Att klickar på detta aktiverar eller deaktiverar den 
tidsinställda avtryckaren När den aktiverats, kommer 
bilderna att fångas med jämna mellanrum.

Att klicka på denna kommer att aktivera eller avaktivera 
videoinspelningen.

Att klicka på denna visar applikations-programvarans 
upphovsrätt och versionsinformation.

Att klicka på denna stänger av programmet.

Easi-Scope™
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Enhetsinställning
Om bilden fångad av Digital Microscope inte visas som standard, kan du ändra 
detta genom att välja den från "Device" i rullgardinsmenyn.

Upplösningen på bilderna du tar kan ändras i "Resolution" i rullgardinsmenyn.

Tidsinställd fotografering
Frekvens och varaktighet av automatisk bildinsamling kan justeras i detta alternativ.

Filminställningar
Upplösningen hos videoklipp du spelar in kan ändras i menyn "Resolution". Du kan 
också ställa in en maximal filstorlek för varje video.

Spara inställning
Standardplatsen för tagna bilder eller videor kan ändras i detta alternativ.

Språkinställning
Språket i Digital Viewer-programvaran kan ändras i detta alternativ.

Avancerade inställningar
Genom att klicka på "More ..." knappen till höger om menyn systeminställningar, kan 
du manuellt justera alla bildinställningar. Observera att tillgängliga inställningar kan 
vara olika, beroende på operativsystem.
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Sparade filer
Med Digital Viewer-applikationer öppnade kan du hitta mappen med sparade 
filer genom att klicka på "More ..." knappen som sitter till vänster om fönstret för 
huvudprogramvaran.

Helskärm

För att aktivera helskärmsläge, klicka på helskärm-knappen på nedre högra hörnet av 
Digital Viewer programvarufönstret.

För att avsluta helskärmsläget, antingen dubbelklicka på skärmen, eller tryck på "Esc" 
på tangentbordet.

Avinstallera Digital Viewer-programvara
Windows-baserad dator
Välj "Avinstallera Digital Viewer" från startmenyn (Start > Alla program > Digital 
Viewer > Uninstall Digital Viewer).

Mac OS-baserade PC
Dra programikonen Digital Viewer från "Program"-mappen till "Trash".

Juridisk information
Detta dokument publiceras utan några garantier. Medan den tillhandahållna 
information anses vara korrekt, kan den innehålla felaktigheter. Under inga 
omständigheter ska tillverkaren eller dennes återförsäljare hållas ansvariga för skador 
eller följdskador av något slag, inklusive, men inte begränsat till utebliven vinst 
eller kommersiell förlust, som uppstår ur användningen av informationen i detta 
dokument.

Intel är ett varumärke som tillhör Intel Corporation i USA och andra länder. Mac, 
Mac OS och OS X är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra 
länder. PowerPC™ och PowerPC logo™ är varumärken som tillhör International 
Business Machines Corporation och används under licens. Windows är ett registrerat 
varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.
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