
50X-1000X WiFi Digitalt Microskop med
Stativ

Specifikationer:
- Forstørrelsesgrad: 50X ~ 1000X
- Perspektiv: 70 grader
- Billedformat: JPG (2MP)



- Videoformat: MP4
- Opløsning: 1920*1080, 1280*960, 640*480
- Fokusområde: 3-40 cm
- Understøttede OS: Android 4.4, iOS 9.0, Windows 7/8/10, MacOS X 10.8 or higher
- Sendeafstand: 5-10 meter
- Tilslutning: WiFi, microUSB
- Batteriets kapacitet: 500mAh
- Strøminput: DC 5V
- Funktionstid: op til 70 minutter
- Lys: 8 indbyggede led lys med justerbar lysstyrke
- Mikroskopets mål: 124,5 mm x 30 mm
- Vægt: 290 g

Bemærk:
1. Inden du bruger mikroskopet, skal du tage plastikcoveret af LED lampen, og sætte
det på igen efter brug, så der ikke kommer støv ind.
2. Sørg for tjekke, om mikroskopet er i WiFi- eller computertilstand, og vælg den
tilsvarende tilsvarende tilstand, i overnesstemmelse med det udstyr du bruger.
3. Oplad enheden helt, inden du bruger den første gang. Genoplad den med adapteren
( DC 5V/1A, brug ikke din computer til opladning).
4. Den bedste fokusafstand til mikroskopet er 0-40 mm. Juster den ved hjælp af
fokusskiven.
5. WiFi forbindelse er kun mulig for din telefon og tablet, ikke for PC. Hvis du vil bruge
den med en PC, skal du forbinde den med et USB kabel, og downloade det tilhørerende
software.
6. Rør ikke linsen med dine fingre.

Produktstruktur:
1. Kameraknap
2. Lysindstilling
3. Fokus zoom ring
4. Linse
5. USB interface
6. Tilstandsvalg (WiFi/PC)



Instruktioner til brug med telefon/tablet:
1. Download "Max-see" app’en fra App Store eller Google Play, og installer den
2. Tænd for enheden, og vælg WiFi tilstand, for at aktivere enhedens WiFi status
3. Hold kameraknappen nede i 3 sekunder, så den blå indikator blinker
4. Åben WiFi indstillingerne på din telefon/tablet, find Max-see og tilslut. Når
forbindelsen er etableret, kan du gå tilbage til softwaren/app’en, for at bruge produktet
(den blå indikator holder op med at blinke)
5. Fokuslængde og justering af lys - roter langsomt fokusskiven for at justere fokus på
motivet, og justere lysstyrken på LED lysene

Instruktioner til brug med PC (Windows):
1. Download og installer softwaren "Smart Camera" fra følgende link:
www.inskam.com/download/camera.zip
2. Tænd for enheden, og vælg PC tilstand, for at aktivere enhedens PC status
3. Hold kameraknappen nede i 3 sekunder, og tænd for enheden
4. Brug et datakabel til at tilslutte den til din computer, og kør en "Smart Camera"
5. Åben enheden i opsætningens interface, skift og vælg kameraet "GENERAL-UVC"
på enheden



Kameraknappen kan ikke bruges, og kameraets optagefunktion kan kun benyttes
gennem software.
Instruktioner for brug med Mac:
1. Find “Photo Booth” i listen over "Applications"
2. Tænd for enheden, og vælg PC tilstand, for at aktivere enhedens PC status
3. Hold kameraknappen nede i 3 sekunder, og tænd for enheden
4. Brug et datakabel til at tilslutte den til din computer, og kør en "Photo Booth"
5. Vælg kameraet "GENERAL-UVC"

Du kan bruge kameraknappen, og softwaren bør lave en ny mappe, når du optager
video.


