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AVERTISMENT! 
Atunci când lucraţi cu acest aparat veţi folosi deseori obiecte ascuţite sau cu margini ascuţite, drept mijloace auxiliare. De 

aceea depozitaţi acest aparat şi toate accesoriile sale într-un loc care nu este accesibil copiilor. Nu lăsaţi copiii să lucreze cu 
acest aparat decât sub supraveghere. Ţineţi departe de mâinile copiilor materialele folosite la ambalare (pungi de plastic, 

benzi de cauciuc etc.)! 
ATENŢIE! 

Pentru întrebări şi eventuale reclamaţii vă rugăm să luaţi contact telefonic cu departamentul service al companiei. 
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Toate componentele (fig. 1-5): 
 
1. Modul ecran 
2. Ecran LCD 
3. Tub de microscop 
4. Turela pentru obiectiv 
5. Obiectiv 
6. Platan (în imagine: preparat conservat) 
7. Măsuţă port-obiect  
8. Lentilă convergentă 
9. Iluminare led (lumină emergentă) 
10. Picior microscop 
11. Lampă 
12. Întrerupător on/off pentru modulul ecran 
13. Iluminare led lumină incidentă (folosiţi numai cu 

obiectiv 4x) 
14. Cross table 
15. Disc cu filtru colorat 
16. Rotiță setare de siguranţă 
17. Conexiune curent 
18. Dimmer 
19. Selector iluminare 
20. Taste introducere date 

21. Tastă preluare date  
22. Tastă meniu 
23. Tastă alternare 
24. Scală tip vernier 
25. Şurub fixare 
26. Pinion masă cross înainte/înapoi 
27. Pinion masă cross stânga/dreapta 
28. Pârghie pentru suport cu clemă 
29. Suport cu clemă 
30. Diafragmă liberă (fără filtru de culoare) 
31. Filtru de culoare 
32. Cablu USB 
33. Cutie cu 10 platane, 10 sticle acoperire şi 5 preparate 

conservate 
34. A) Trusă B) pipetă C) pensetă 
35. Sistem creveți 
36. Microtom 
37. Preparate: A) drojdie B) „Gum-Media” C) Sare de mare 

D)Ouă creveți  
38. Ştecăr reţea

 
Atenţie:  
Pentru stocarea înregistrărilor aveţi nevoie de un card de memorie SD (nu este inclus în colet).  
 

1. Loc de utilizare, opţiuni de conectare 
Înainte de a începe să asamblaţi microscopul alegeţi un loc potrivit pentru acesta.  
În primul rând trebuie să alegeţi o bază de suport stabilă şi lipsită de vibraţii pentru microscopul dvs.  
Pentru observațiile cu iluminare electrică led şi ocular electronic led (modul ecran) aveţi nevoie de o conexiune la curent (220 – 
230 V).  
În plus, microscopul este echipat cu o interfaţă PC (conexiune USB).  
 

2. Punerea în funcţiune, iluminarea electrică led 
Înainte de a pune microscopul în funcţiune verificaţi dacă selectorul pentru iluminare (fig. 1.19) este în poziţia OFF (oprit).  
Microscopul este echipat cu 2 unităţi de iluminare led. Iluminarea se poate realiza în 3 moduri. Alegeţi cu selectorul poziţia I (fig. 
1.19) pentru a ilumina obiectul de jos (cu lumină emergentă) sau poziţia II pentru a ilumina obiectul de sus (lumină incidentă). 
Folosind poziţia III puteţi ilumina obiectul simultan de sus şi de jos. Unitatea de lumină emergentă (fig. 1.9) este utilizată pentru 
preparate transparente (preparate pe suport de sticlă). Pentru a observa obiecte solide, opace alegeţi unitatea pentru iluminarea 
incidentă (fig. 1.13). Utilizarea acestei unităţi are sens numai dacă folosiţi obiectivul 4x. Folosirea simultană a celor două unităţi 
de iluminare este recomandată numai în cazul obiectelor semi-opace. Acest mod de funcţionare nu este recomandat pentru 
obiectele cu lumină emergentă pe platan, căci în acest caz se pot produce reflexii pe platan.  

 

Pentru a pune microscopul în funcţiune introduceţi ştecărul reţea (fig. 5.38) într-o priză de perete (220 – 230 V). Folosiţi selectorul 
iluminare pentru a alege iluminarea dorită şi ajustaţi luminozitatea cu dimerul (fig. 1.18).  

 

Deoarece aparatul dvs. este echipat cu iluminare cu reglare continuă (dimmer) lucrul cu acest microscop garantează iluminarea 
optimă a obiectului de studiu.  
 

3. Observaţii  
3.1 Generalităţi privind observațiile la microscop  
După ce aţi asamblat microscopul şi aţi setat iluminarea corespunzătoare sunt valabile următoarele principii de lucru:  
a. Începeţi întotdeauna observațiile cu cel mai mic factor de mărire. În acest fel simplificați centrarea şi ajustarea obiectului de 

studiu.  
Deplasaţi în jos la punctul maxim măsuța microscopului (fig. 1.7) cu ajutorul rotiței pentru setarea clarităţii (fig. 1.16), iar apoi 
rotiţi turela obiectivului (fig. 1.4) până când se blochează în cea mai mică treaptă de mărire (obiectivul 4x în poziţie verticală).  

b. Începeţi cu o observaţie simplă. În acest sens plasaţi un preparat conservat (fig. 1+3.6) direct sub obiectiv pe măsuța 
microscopului (fig. 1+3.7), prinzându-l în masa cross (fig. 1+3.14). În acest sens apăsaţi în lateral pârghia pentru suportul cu 
clemă (fig. 3.28), aşezaţi preparatul pe măsuţă şi eliberaţi suportul cu clemă (fig. 3.29) cu atenţie până ce revine la preparat. 
Obiectul de studiu trebuie să se afle exact peste/sub iluminare. De aceea pe măsuța cross se află două şuruburi cu cap zimţat, 
aşa-numitele pinioane (fig. 3.26 + 27). Rotind aceste şuruburi poziţionaţi cu precizie obiectul, spre dreapta sau spre stânga (fig. 
3.27), respectiv în faţă şi în spate (fig. 3.26).  
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c. Porniţi ecranul LCD prin apăsarea întrerupătorului on/off de pe modulul ecran (fig. 1 + 2-12); lampa roşie (fig. 1+2.11) se 
aprinde. Priviţi spre ecranul LCD (fig. 1+2.2) şi rotiţi cu grijă butonul pentru reglarea clarităţii (fig. 1.16) până când imaginea 
devine clară. Cu măsuța cross puteţi centra pe ecranul LCD o anumită zonă a obiectului.  

d. Pentru factori de mărire mai mari rotiţi turela obiectivului (fig. 1.4) pentru setări mai mari (obiectiv 10x şi 40x).  
 

Atenţie:  
Înainte de a modifica setarea obiectivului deplasaţi întotdeauna măsuța microscopului complet în jos (fig. 1.7). În acest fel 
evitaţi posibile daune! 
Cu cât factorul de mărire este mai mare, cu atât este nevoie de mai multă lumină pentru o calitate bună a imaginii.  
 

Instrucţiuni importante:  
În anumite cazuri, în funcţie de preparat, s-ar putea ca factorul mare de mărire să nu ducă la o imagine mai bună! Dacă modificaţi 
setarea pentru factorul de mărire prin schimbarea obiectivului, atunci trebuie să setaţi din nou claritatea imaginii folosind butonul 
de reglare (fig. 1.16). Procedaţi cu multă atenţie. Dacă deplasaţi prea rapid măsuța microscopului se pot atinge între ele obiectivul 
şi platanul microscopului, ceea ce va duce la deteriorarea lor! 
e. Factorul de mărire al ocularului LCD este de 12,5x. În combinaţie cu obiectivul 4x se ajunge astfel la o mărire totală de 40x, 

ceea ce înseamnă că 1 mm al obiectivului apare pe ecranul LCD drept 40 mm. Cu obiectivul 10x se obţine o mărire de 125x, iar 
cu obiectivul 40x se obţine 500x.  

f. Discul cu filtru colorat (fig. 1+4.15) de sub măsuța port-obiect (fig. 1+ 4.7) vă ajută să observaţi preparatele foarte luminoase 
sau transparente. În acest sens, selectaţi culoarea potrivită în funcţie de obiectul observației. Obiectele incolore/transparente 
(de ex. granule de amidon, organisme unicelulare) pot fi astfel mai bine identificate şi analizate.  

 
3.2 Modulul ecran  
3.2.1 Observaţii pe ecran  
Dacă aţi setat ecranul LCD (vezi 3.1, c), atunci puteţi vizualiza imaginea live a obiectului de studiu împreună cu 4 înregistrări diferite:  
a. Sus în stânga apare simbolul cameră foto (mod înregistrări foto) şi rezoluţia imaginii (numărul de pixeli în lăţime x înălţime).  
b. Jos în stânga în paranteze pătrate este afişată poziţia de stocare încă liberă de pe cardul SD.  
c. Jos dreapta-sus apare corecţia de luminozitate EV. Dacă apăsaţi tastele săgeată „în sus”, respectiv „în jos” (fig. 2.20) puteţi 

modifica luminozitatea de faţă de o valoare ţintă în intervalul -1,2 (întunecat) la +1.2 (luminos). 
d. Jos dreapta-jos apare factorul electronic zoom, lângă simbolul lupă. Dacă apăsaţi tastele săgeată „dreapta”, respectiv „stânga” 

(fig. 2.20) puteţi seta un factor de mărire electronic al imaginii în intervalul 1 – 4. Factorul maxim de mărire al LCD Micro este 
deci: 4 x 500 = 2000x.  

 

3.2.2 Realizarea înregistrărilor foto 
Apăsaţi tasta SNAP (fig. 2.21) pentru a face o fotografie a imaginii live; înregistrarea este stocată pe cardul SD.  

 

3.2.3 Administrarea înregistrărilor foto 
Apăsaţi butonul ESC (fig. 2.23) pentru a comuta între imaginea live şi lista înregistrărilor foto salvate. În listă puteţi selecta o 
anumită imagine prin apăsarea tastelor săgeată corespunzătoare (fig. 2.20); imaginea selectată este marcată cu galben pe 
margine. Afişaţi imaginea prin apăsarea tastei OK (fig. 2.20). Cu ESC reveniţi la listă, iar din nou cu ESC la imaginea live.  
Apăsaţi tasta MENU (fig. 2.22) în timp ce se afişează lista; apare o bară de meniu, ale cărei sub-puncte pot fi selectate cu tastele 
săgeată (fig. 2.20). Aici puteţi modifica şi anumite setări, pe care le confirmaţi apoi cu tasta OK (fig. 2.20).  

 

Privire de ansamblu meniu (în timpul afişării listei):  
a. File Protect (protecţie fişier imagini): Lock (protecţie activată); Unlock (protecţie dezactivată), Exist (ieşire din meniu). Cu tasta 

săgeată stânga se iese din selecţie.  
b. Del File (ştergere fişier imagini): Current (şterge fişierul imagine marcat), All (şterge toate fişierele imagini). Apare întrebarea 

de siguranţă pentru confirmarea ştergerii. Dacă alegeţi „da” folosiţi tasta săgeată stânga pentru OK şi apăsaţi tasta OK; dacă 
alegeţi „nu” lăsaţi Cancel activat şi apăsaţi tasta OK pentru a reveni la listă.  

c. Video (lista înregistrărilor video: Video Player), Picture (lista înregistrărilor foto; Picture View). La video se poate ajunge din 
lista Picture şi invers.  

d. Exit (ieşire din meniu); aceeaşi acţiune are şi tasta ESC.  
  

3.2.4 Modificarea setărilor 
Apăsaţi tasta MENIU (fig. 2.22) în timpul afişării imaginii live; apare o bară de meniu, ale cărei sub-puncte le puteţi selecta cu 
tastele săgeată (fig. 2.20). Aici puteţi modifica setările, pe care le confirmaţi cu OK.  

 

Privire de ansamblu meniu (în timpul afişării imaginii live):  
a. Mod (mod înregistrare); Single (înregistrări individuale), Auto (repetare automată înregistrare, a cărei perioadă de timp este 

setată la Setting); Setting (perioadă de timp înregistrare în minute:secunde; poate fi setată cu tastele săgeată şi OK), Start serie 
de înregistrări cu SNAP, iar cronometrul countdown este afişat în centrul ecranului până la următoarea imagine. Încheierea 
seriei de înregistrări după următoarea înregistrare cu ESC.  

b. Size (rezoluţie imagine, numărul de pixeli lăţime x înălţime): aveţi la dispoziţie o selecţie de diverse rezoluții.  
c. Effect (efect imagine): Normal (imagine color pozitivă, normală), Negative (imagine negativă), Sepia (nuanță sepia), BlackWhite 

(imagine alb-negru).  
d. Date Label (denumirea înregistrărilor stocate): Setting (setare oră), Yes (urmează denumirea), None (denumirea nu are loc). 

Dacă aţi accesat Setting apăsaţi OK. Acum numărul anului marcat cu săgeata galbenă poate fi mărit cu tasta săgeată „în sus”, 
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respectiv poate fi micşorat cu „în jos”. Cu tastele săgeată „dreapta” (respectiv „stânga”) accesaţi în „Date” valorile pentru lună 
şi zi, respectiv în „Time” valorile pentru oră şi minute, care trebuie să fie setate. Confirmaţi ora setată cu OK; apare scurt 
mesajul „Success”. O imagine este marcată sus în stânga cu an-lună-zi.  

e. DV Record (mod pentru înregistrări video) 
f. Exit (ieşire din meniu).  
 

3.2.5 Realizarea şi administrarea înregistrărilor video  
În modul înregistrări video şi în timp ce se afişează imaginea live va apărea sus în stânga rezoluţia imaginii (număr pixeli în lăţime 
x înălţime), jos în stânga poziţia liberă de stocare pentru înregistrările video (timp) şi jos în dreapta factorul electronic zoom (1.0 
la 2.0). Pentru pornirea înregistrărilor video apăsaţi tasta SNAP (fig. 2.21); dacă apăsaţi din nou această tastă opriţi înregistrările. 
În timpul înregistrărilor video clipeşte simbolul cameră video, sus în stânga pe ecran, iar jos în stânga apare timpul scurs al 
înregistrării. Rezoluţia imaginilor video este de 320 x 240. La punctul „Effect” aveţi la dispoziţie aceleaşi efecte de imagine ca şi la 
modul foto. Cu Capture treceţi de la modul înregistrări video la modul înregistrări foto. Cu Exit sau ESC se iese din meniu, iar dacă 
apăsaţi din nou ESC reveniţi la afişarea imaginii live, în modul înregistrări foto. Pentru a vizualiza înregistrările video salvate intraţi 
în lista cu înregistrări foto folosind ESC, iar de aici cu MENIU treceţi la video în lista cu înregistrări (vezi punctul 3.2.3). Cu tastele 
săgeată selectaţi un video, care este apoi marcat; cu OK îl redaţi (va fi repetat în buclă). În timpul redării puteţi comuta între Pauză  
 şi Redare  cu tasta OK; cu tasta săgeată stânga  puteţi reda videoul anterior, iar cu tasta săgeată dreapta  videoul următor. 
În aceste cazuri se afişează scurt o bară ce prezintă derularea filmului, timpul scurs şi funcţiile de redare. Această bară poate fi 
afişată şi cu SNAP, de ex. dacă doriţi să aflaţi statutul actual. Cu ESC opriţi redarea. Ştergerea înregistrărilor video se face în MENIU 
cu DelFile, la fel ca şi la înregistrările foto (vezi pct. 3.2.3). Înregistrările video pot fi vizualizate şi administrate pe  un computer 
conectat (vezi pct. 6 b) cu ajutorul unui program media adecvat.  
 

4. Obiectul de studiu – Originea şi prepararea  
4.1 Originea obiectului de studiu  
Cu acest aparat, un microscop cu lumină incidentă şi emergentă, puteţi observa atât obiectele transparente, cât şi obiectele opace. 
Informaţiile despre respectivul obiect sunt „transmise” cu ajutorul luminii. De aceea este important să selectaţi iluminarea 
potrivită pentru a putea vedea ceva sau nu! 
Dacă observaţi obiecte opace (de ex. animale mici, părţi ale unei plante, pietre, monede etc.), atunci lumina cade de sus pe obiectul 
de studiu (microscopie cu lumină incidentă). De aici lumina este reflectată, trece prin obiectiv care măreşte imaginea în ocularul 
electronic, care măreşte din nou imaginea (vezi pct. 3.1.e).  
Dacă observaţi obiecte transparente (de ex. organisme unicelulare) lumina vine de jos, trece prin orificiul microscopului şi apoi 
prin obiectul de studiu (microscopie cu lumină emergentă). Lumina trece prin obiectiv şi ajunge în ocularul electronic. 
Foarte multe dintre vietățile mici din apă, părţi ale plantelor şi organismele unicelulare sunt transparente, iar altele trebuie să fie 
preparate în mod corespunzător. Astfel, se pot folosi substanţe adecvate (medii) pentru a le face transparente sau le putem tăia 
în felii subţiri (manual, microtom) fig. 5.36 pentru a le putea observa.  
 
4.2 Secționarea preparatelor  
Aşa cum deja a fost menţionat un obiect poate fi tăiat în secţiuni foarte subţiri. Pentru a obţine cele mai bune rezultate aveţi 
nevoie de ceară şi parafină. Puteţi folosi de ex. o lumânare. Ceara este pusă într-un vas şi încălzită cu ajutorul unei flăcări. Obiectul 
este scufundat de mai multe ori în ceara topită. Lăsaţi ceara să se întărească. Acum puteţi secționa obiectul acoperit cu ceară cu 
ajutorul unui microtom (fig. 5.36) sau cutter/scalpel (Atenţie!!!) pentru a obţine secţiuni foarte subţiri. Aceste secţiuni sunt aşezate 
pe un suport de sticlă.  
 
4.3 Realizarea unui preparat propriu  
După ce aţi aşezat obiectul pe studiu pe un suport din sticlă picurați apă distilată peste obiect cu ajutorul unei pipete (fig. 5.34 B).  

 

Aşezaţi un capac de sticlă vertical pe marginea picăturii de apă, astfel încât apa să se scurgă de-a lungul marginii plăcii de sticlă. 
Coborâţi acum placa de sticlă peste picăturile de apă, până ce aceasta acoperă complet obiectul.  

 

Notă:  
„Gum-Media” inclus în colet este folosit pentru preparatele conservate. Folosiţi acest agent în loc de apă distilată. „Gum-Media” 
se întărește şi de aceea obiectul este lipit permanent de suport.  
 

5. Experimente  
După ce v-aţi familiarizat cu microscopul puteţi realiza următoarele experimente şi urmări sub microscop rezultatele acestora.  
 
5.1 Material tipărit 
Obiecte: 
1. O bucată dintr-un ziar cu o parte dintr-o imagine şi câteva litere;  
2. O bucată similară dintr-o revistă.  
Pentru a putea observa imaginile şi literele realizaţi din fiecare obiect un preparat cu limită de timp. Setaţi pe microscop factorul 
cel mai mic de mărire şi începeţi cu preparatul obţinut din ziar. Literele apar destrămate şi frânte, deoarece ziarele sunt tipărite 
pe hârtie de calitate inferioară. Literele preparatului obţinut din revistă sunt mai netede şi mai complete. Imaginea ziarulu i este 
compusă din mai multe puncte mici, care par a fi oarecum „murdare”. Punctele imaginii din revistă sunt mult mai clare.  
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5.2 Fibre textile 
Obiecte şi accesorii:  
1. Fire din diferite materiale textile: lână, bumbac, in, mătase, mătase artificială, nailon etc.  
2. Două ace.  
Fiecare fir este aşezat pe un suport din sticlă şi apoi este dezrăsucit cu ajutorul celor două ace. Firele sunt umezite şi acoperite cu 
o placă de sticlă. Microscopul este setat la factorul de mărire cel mai mic. Firele de bumbac au origine vegetală şi apar la microscop 
ca nişte benzi plate, răsucite. Firele sunt mai groase pe margine şi mai rotunde în centru. Firele de bumbac sunt nişte tubuleţe 
lungi, suprapuse. Firele de in sunt tot de origine vegetală; ele sunt rotunde şi drepte. Firele strălucesc ca şi mătasea şi conţin 
nenumărate umflături. Mătasea este de origine animală şi spre deosebire de firele tubulare de origine vegetală, ea este compusă 
din fire masive cu diametru mai mic. Fiecare fir este neted şi regulat şi arată ca şi o mică baghetă de sticlă. Firele de lână au şi ele 
origine animală, iar suprafaţa lor este compusă din mai multe tuburi care se suprapun şi care au un aspect ondulat şi rupt. Dacă 
se poate comparaţi între ele firele de lână de la mai multe țesătorii diferite. Observaţi aspectul diferit al firelor. Pe baza acestuia 
experții pot determina ţara de origine a lânii. Mătasea artificială este, aşa după cum o spune şi numele, fabricată pe baza unui 
proces chimic artificial de lungă durată. Toate firele au linii dure, închise pe o suprafaţă netedă şi strălucitoare. Firele se încrețesc 
similar după uscare. Observaţi similaritățile şi deosebirile.  
 
5.3 Creveți de apă sărată 
Accesorii:  
1. Ouă creveți 
2. Sare de mare 
3. Dispozitiv 
4. Drojdie  
 
5.3.1 Ciclul de viaţă al creveților  
Creveții de apă sărată sau „Artimia salina” după numele lor ştiinţific, au un ciclu de viaţă foarte interesant şi neobişnuit. Ouăle 
produse de femele eclozează fără a fi fertilizate de creveții masculi. Creveții care rezultă din aceste ouă sunt toţi de sexul feminin. 
În condiţii neobişnuite, de ex. secarea mlaștinii, se pot obţine din ouă creveți de sex masculin. Aceştia fertilizează ouăle femelelor 
şi astfel se obţin ouă speciale. Aceste ouă, aşa-numitele „ouă de iarnă” au o coajă groasă care protejează oul. Ouăle de iarnă sunt 
rezistente la intemperii şi supraviețuiesc chiar şi atunci când seacă mlaștina sau lacul, ceea ce cauzează moarte întregii populații 
de creveți; ele pot să rămână 5 – 10 ani într-un fel de „hibernare”. Ouăle eclozează după ce condiţiile de mediu revin la normal. 
Ouăle incluse în colet sunt de acest tip.  
 

5.3.2 Eclozarea creveților de apă sărată 
Pentru eclozare este nevoie de o soluţie de apă sărată, care corespunde condiţiilor de viaţă ale creveților. Umpleţi un vas cu o 
jumătate de litru de apă de ploaie sau de robinet. Lăsaţi să stea apa cca. 30 de ore. Deoarece apa se evaporă în timp recomandăm 
să umpleţi cu apă un al doilea vas pe care să-l lăsaţi să stea 36 de ore. Apoi adăugaţi în vas jumătate din sarea de mare inclusă în 
colet şi amestecaţi până când sare s-a dizolvat. Turnaţi un pic din această soluţie în dispozitivul pentru creveți. Acum adăugaţi 
câteva ouă şi închideţi capacul. Puneţi dispozitivul într-un loc cu lumină, dar feriţi-l de acţiunea directă a razelor de soare. 
Temperatura trebuie să fie de cca. 25 °C. La această temperatură creveții eclozează după cca. 2 -3 zile. Dacă în această perioadă 
de timp apa se evaporă adăugaţi apă din cel de-al doilea vas.  

  

5.3.3 Creveții sub microscop  
Ceea ce se obţine din eclozarea ouălor se numeşte nalupi, un stadiu larvar. Cu ajutorul pipetei puneţi câteva larve pe un suport 
din sticlă şi apoi realizaţi observațiile. Larvele se mişcă prin apa sărată cu ajutorul excrescențelor ce seamănă cu firul de păr. Luaţi 
câteva larve din recipient în fiecare zi şi observaţi-le sub microscop. Dacă observaţi zilnic larvele şi salvaţi imaginile obţinute veţi 
putea documenta ciclul de viaţă al creveților de apă sărată. Puteţi scoate capacul de pe dispozitivul pentru creveți şi studia întregul 
dispozitiv sub microscop. În funcţie de temperatura camerei larvele vor atinge maturitatea după cca. 6-10 săptămâni. În curând 
veţi avea o întreagă generaţie de creveți, care creşte permanent.  
 

5.3.4 Hrănirea creveților  
Pentru a menţine creveții în viaţă trebuie să-i hrăniți. Atenţie însă! Hrănirea lor în exces va duce la „stricarea” apei şi astfel la 
otrăvirea creveților. Cel mai bine este să hrăniți creveții cu drojdie sub formă de pulbere. Adăugaţi un pic din această pudră de 
drojdie la fiecare două zile. Dacă apa din dispozitiv devine neagră înseamnă că nu mai este bună. Scoateţi imediat creveții din apă 
şi puneţi-i într-o soluţie salină proaspătă.  
 

Atenţie:  
Ouăle de creveți şi creveții nu sunt pentru crearea unei culturi! 
 

6. Imaginile şi stocarea (este nevoie de card SD) 
LCD-Micro vă oferă opţiunile: imagini şi salvare:  
a. Imaginile pot fi vizualizate direct pe ecranul LCD. 
b. Imaginile pot fi salvate pe un card de memorie SD. Slotul pentru cardul de memorie se află în partea stângă a modulului ecran, 

deasupra conexiunii USB. Introduceţi cardul de memorie în slot cu contactele în faţă, până ce cardul se blochează în poziţie cu 
un clic. Dacă instalarea este corectă sus pe ecranul LCD apare simbolul card de memorie de culoare albastră. Dacă apăsaţi din 
nou şi apoi eliberaţi cardul de memorie, acesta poate fi scos din slot. În acest fel înregistrările de pe card pot fi transportate.  
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c. Dacă conectaţi microscopul la un PC folosind cablul USB puteţi transfera înregistrările pe un PC. În acest sens cardul de memorie 
SD trebuie să se afle în slot. Conexiunea USB a LCD-Micro se află pe partea stângă a modulului ecran, sub slotul pentru carduri 
de memorie. Introduceţi conectorul B (Micro) mai mic în mufa de pe microscop, iar conectorul A mai mare (PC) într-un port 
USB liber al computerului. După realizarea conexiunii USB sistemul de operare identifică un nou hardware şi apoi instalează 
un nou dispozitiv. Dispozitivul este denumit de ex. „Removable media e” sau „Removable media f”; litera depinde de numărul 
de unităţi al computerului. Dispozitivul apare în My computer şi în Windows Explorer, ceea ce permite accesul la cardul de 
memorie SD.  

Atenţie:  
1. La mesajul „Access SD card error!” după scoaterea cardului de memorie răspundeți prin apăsarea tastei OK.  
2. Dacă pe cardul de memorie se află o cantitate mare de date se poate întâmpla ca microscopul să funcţioneze foarte lent sau 

chiar să se blocheze. Atunci scoateţi cardul de memorie, întrerupeţi alimentarea cu energie electrică a microscopului, aşteptaţi 
un pic şi reporniţi aparatul.  

3. La ştergerea completă a unei cantităţi mari de date cu DelFile/All se poate întâmpla să nu se şteargă toate datele din prima 
încercare. De aceea repetaţi operaţia de ştergere până la golirea completă a cardului de memorie.  

 

Atenţie:  
Dacă doriţi să realizaţi înregistrări foto sau video, atunci nu trebuie să stabiliţi conexiunea USB între microscop şi un PC. Înainte 
de a întrerupe conexiunea USB, respectiv de a opri modulul ecran trebuie să ştergeţi („dezactivaţi”) dispozitivul card de 
memorie (Removable media) de pe PC cu ajutorul asistentului hardware! Dacă dispozitivul nu este dezactivat PC-ul se poate 
bloca sau datele se pot pierde! 
 

Notă:  
Recomandăm un card de memorie SD (Secure Digital) cu o capacitate de stocare de la 1 GB la 8 GB.  
 

7. Întreţinerea şi îngrijirea  
Microscopul este un aparat optic de înaltă calitate. De aceea feriţi microscopul de praf şi umiditate. De asemenea evitaţi 
amprentele digitale pe suprafeţele optice.  

 

Dacă totuşi se acumulează praf sau mizerie pe microscop sau accesorii, atunci îndepărtaţi praful/mizeria cu o perie cu fire moi. 
Apoi curăţaţi zona murdărită cu o cârpă moale, care nu lasă scame. Ştergeţi amprentele digitale de pe suprafeţele optice cu o  
cârpă moale, care nu lasă scame şi care este umezită în alcool special (se găseşte în farmacii).  
După utilizare depozitaţi microscopul şi accesoriile sale în cutiile corespunzătoare.  

 

Atenţie:  
Un microscop îngrijit cu multă atenţie îşi păstrează nealterată calitatea optică de-a lungul mai multor ani şi astfel valoarea sa.  
 

8. Remedierea defecţiunilor  
Eroare  
Nu poate fi identificată nicio imagine.  

 
 
 

Colaps al modulului ecran (stocarea înregistrărilor nu mai 
funcţionează, fără reacţii la introducerea datelor, nu este 
posibilă oprirea) 

 

Cardul de memorie nu funcţionează (512 MB şi mai mult) 
 

 

Soluţie  
Porniţi lumina. 
Porniţi ecranul LCD.  
Setaţi din nou claritatea 

 

Scoateţi ştecărul aparatului din priză, aşteptaţi un pic şi apoi 
reintroduceţi-l, apoi porniţi ecranul LCD. 
 
Dacă există scoateţi cardul de memorie, scoateţi ştecărul din 
priză, aşteptaţi un pic şi apoi reconectaţi ştecărul şi porniţi 
ecranul LCD.

  

9. Date tehnice  
Premise sistem pentru conexiunea USB / Utilizare card de memorie:  
Sistem de operare Windows  
Placă de bază cu conexiune USB 
Program media (de ex. program prelucrare imagini, program redare filme) 
Card de memorie SD (nu este inclus în colet) până la max. 32 GB (recomandat card de memorie 8 GB) 
Cititor card de memorie SD 
 

10. Declaraţia de conformitate CE 
Bresser GmbH, cu sediul în 46414 Rhede/Westf. Gutenbergstr. 2, Germania declară că acest produs îndeplineşte cerinţele 
următoarelor directive EC:  
EN 61558-2-6:1997 
EN 61558-1:1997 +A1 
Descriere produs: microscop lumină incidentă/lumină emergentă 
Tip/denumire: LCD-Micro 


