
      CYFROWY MIKROSKOP USB

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne
Szanowny użytkowniku. Zakupiłeś cyfrowy mikroskop, który pozwala rejestrować w sposób ciągły obraz 
wideo wyświetlany na podłączonym komputerze i rejestrować zdjęcia. Podłączenie przez port USB zapewnia 
transmisję danych oraz zasilanie mikroskopu.
Zakres powiększeń 25 – 200x zapewnia szeroki przedział użytkowania:
– zarówno dla potrzeb zawodowych (kontrola podzespołów elektronicznych i ich montażu, metalografia, 
badania biologiczne i weterynaryjne w terenie – grzybnie i rdze, choroby roślin, pasożyty itp.),
– jak i do zainteresowań indywidualnych – obserwacje mikroświata.

Małe wymiary, łatwość do przenoszenia, zasilanie z portu USB znakomicie ułatwia korzystanie w terenie w 
połączeniu z notebookiem.
·  Dołączony statyw pozwala stabilnie umocować mikroskop nad polem obserwacji.
·  Wielkość powiększenia ustawia się pokrętłem (zmiana płynna w zakresie 25-200x)
·  Regulację ostrości przeprowadza się ręcznie przez odsunięcie/przybliżenie obiektywu mikroskopu do 
obserwowanego przedmiotu; minimalna odległość od przedmiotu 10 mm (przy maksymalnym powiększeniu); 
przy powiększeniu 25x jest to około 6-7 cm
·  Wbudowane białe diody LED (8 sztuk) pozwalają wygodnie oświetlić pole obserwacji z możliwością 
regulacji natężenia oświetlenia.
 
2. Przygotowanie do użycia
1. Zainstaluj oprogramowanie DIG-MICROSCOPE z dołączonej płytki CD-R.
2. Wyjmij z pudełka mikroskop i metalowy statyw z uchylnym ramieniem.
3. Osadź mikroskop w uchwycie statywu.
4. Podłącz mikroskop do portu USB kablem mikroskopu zakończonym wtyczką USB typ „A”.
5. Wybierz program DIGITAL MICROSCOPE/AMCap do przejęcia strumienia wideo (ciągła obserwacja) i 
wykonywania zdjęć obserwowanych obiektów.
6. Pokrętłem ustawiania powiększenia ustaw wielkość powiększenia; odsuwając/ przybliżając obiektyw 
mikroskopu do obserwowanego obiektu ustaw ostrość; przy małych powiększeniach odległość od obiektu 
wynosi kilka cm (pow. 25 -odległość ostrzenia ~10 cm) przy maksymalnym powiększeniu 200 odległość jest 
minimalna i wynosi 10mm.
7. Jeżeli nie zależy na określonej wielkości powiększenia można regulować ostrość – przy stałej odległości 
od przedmiotu obserwacji – pokrętłem powiększenia; należy pamiętać o fakcie, że im większe powiększenie 
obrazu tym mniejsze jest pole obserwacji, np. przy powiększeniu 200x widzimy jedynie fragment monety 
jednogroszowej. Chcąc widzieć ją całą musimy zmniejszyć powiększenie, a tym samym odsunąć obiektyw 
mikroskopu aby uzyskać ostry obraz.
8. Przy obserwacjach z dużym powiększeniem (~200x) głębia ostrości jest znacznie niższa
niż przy małym powiększeniu (~25-30x). 
9. Aby włączyć oświetlenie obserwowanego przedmiotu należy użyć pokrętła wmontowanego w kabel USB.
Ostrość pola obserwacji jest najwyższa w środku obrazu, narożniki są już lekko rozmyte/nieostre 
(patrz zdjęcia poniżej).

Strefa rozmycia obrazu

z lewej powiększenie 100x

z prawej powiększenie 200x

Jeżeli oś optyczna będzie prostopadła do powierzchni obserwacji to obszar ostrości będzie maksymalny. 
Pochylenie osi powoduje, że część obrazu będzie ostra, a pozostała nieostra.
Obserwacja obiektów przestrzennych, wklęsłych lub wypukłych – przy dużych powiększeniach – również 
wiąże się ze zmniejszeniem pola ostrości, wynikającego z mniejszej głębi ostrości.

3. Specyfikacja
• Certyfikowany: RoHS,FC & CE 

• Sensor: 1,3MP (1280x1024) 

• Kontroler: High Speed DSP 

• Max. ostrość: do 10 mm 

• Zdjęcia: przez oprogramowanie lub przycisk na urządzeniu 

• Format: AVI 30fps, JPEG 

• Oświetlenie: Białe LED x 8 z regulacją natężenia światła 

• Współczynnik powiększenia: 25X - 200X 

• Zasilanie: USB Port (5V DC) 

• Kompatybilność oprogramowania: TWAIN / VFW/ Direct Show AP (Driver) 

• Interfejs: USB1.1 & USB2.0 

• System operacyjny: windows 7, windows XP, windows 2000, vista x86 

• Język oprogramowania: Angielski 

• Wymiary mikroskopu: 110 mm X 34 mm 

• Kolor: czarny lakierowany 

4. Uwagi i środki ostrożności
• Chronić mikroskop przed wilgocią i nadmiernymi temperaturami.
• Nie narażać na wstrząsy, które mogą uszkodzić precyzyjne elementy mikroskopu.
• Do czyszczenia używać tylko lekko wilgotnej szmatki.

Nie pozostawiać włączonego, nieużywanego mikroskopu na dłuższy okres czasu – po 
zakończeniu pracy z mikroskopem odłączyć go od portu USB.
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A. DODATEK – Opis programu AmCap

1. File

Set Capture File
Ustawienie nazwy zapisywanego pliku
wideo
Alocate File Space
Wskazanie foldera do zapisu pliku wideo
Save Captured Video
Zapis przechwyconej sekwencji wideo jako
pliku w formacie *.avi
Exit
Zakończenie programu AMCAP

2. Devices

Model PC Camera jako urządzenie
przechwytywania obrazu:
DIGITAL MICROSCOPE
Wybór urządzeń audio do rejestracji:

3. Options

Preview włączony podgląd
Audio Capture Filter
Ustawienia parametrów sygnału audio
Video Capture Filter
Ustawienia parametrów wideo – Regulacja
kamery, wybór filtrów graficznych, tworzenie ramek
Video Capture Pin…
Tryb ustawienia parametrów strumienia:
Rozdzielczość, szybkość klatek, przestrzeń
kolorów

Parametry strumienia:
·  Rozmiar klatki w pikselach
·  Szybkość klatek
·  Przestrzeń kolorów

4. Capture
Start Capture
Rozpoczęcie przechwytywania wideo
Stop Capture
Zakończenie przechwytywania wideo
Capture audio
Przechwytywanie audio – 
włącz/wyłącz
Master Stream
Wskazanie podstawowego strumienia
Set frame rate
Określenie szybkości klatek
Set time Limit
Możliwość określenia limitu czasu
przechwytywaniaWWW.ALLTRONIX.PL


