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KASUTUSJUHEND

1. Tutvustus

Ärge visake kasutatud elektroonikaseadmeid ja patareisid prügikasti, viige need vastavatesse 

kogumispunktidesse. 

Täname teid meie toote ostu eest. Tutvuge enne seadme kasutussevõtmist hoolikalt selle 

kasutusjuhendiga. Kui seade on defektne, kontakteeruge kohaliku edasimüüjaga. 

2. Ohutusnõuded

 

Hoidke seade eemal laste käeulatusest. 

 

Seade ei ole mõeldud lastele mänguasjaks. 

Kui seadet kasutatakse laste poolt, peaks see toimuma täiskasvanu järelevalve all. 

 

Seadme valge LED valgustus on väga ere, ärge vaadake otse selle valguse poole, see võib 

mõjuda silmadele kahjulikult. 

3. Üldinformatsioon

Garantiitingimused leiate juhendi viimaselt leheküljelt. 
 

 

Kaitske seadet tolmu ja ekstreemsete temperatuuride eest.  

 

Kaitske seadet kukkumise ja löökide eest. Ärge kasutage selle käsitsemisel liigset jõudu. 

 

 Tutvuge enne seadme kasutussevõtmist selle kasutusjuhendiga. 

 Seadet ei ole lubatud muuta, see tühistab seadme garantii. 

 Kasutage seadet ainult vastavalt juhendile, vastasel juhul kaotab seade garantii. 

 Ärge lülitage seadet koheselt sisse, kui see on olnud väga erinevas temperatuurikeskkonnas, oodake 

      kuni see soojeneb toatemperatuurile. 

 Hoidke kasutusjuhend alles et seda vajadusel edaspidi lugeda. 

4. Seadme tutvustus

Tutvustavad joonised leiate juhendi leheküljelt 2. 

 

1 Pildistusnupp                                           6 Objektiivide hoidik       

2 Objektiivid                                               7 Fookusnupp

3 Slaidi klambrid                                         8 USB kaabel

4 Proovi alus         9 LED

5 Valgustuse valiklüliti
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5. Seadme kasutamine

 

5.1 Tarkvara installeerimine

Windows®

 

1. Sisestage kaasasolev CD-ROM arvutisse.

2. Tehke topeltklikk CD-ROM ikoonil xploview v3.2.xx.exe.                     

3. Installeerige tarkvara vastavalt ekraanijuhenditele. 

Mac® OS
 

1. Sisestage kaasasolev CD-ROM arvutisse.

2. Tehke topeltklikk CD-ROM ikoonil xploview v3.2.xx.dmg.                 

3. Vedage xploview ikoon Applications kausta.

 

5.2 Mikroskoobi ühendamine
 

Ühendage mikroskoop USB pordiga.

 

5.3 Tarkvara kasutamine

Windows®

 

Tehke tarkvara käivitamiseks topeltklikk arvutis desktopi xploview ikoonil.           

Mac® OS
 

Tehke tarkvara käivitamiseks topeltklikk arvutis Applications kausta xploview ikoonil. 

 

 

MÄRKUS

 

Seadme esmakordsel ühendamisel installeeritakse automaatselt draiver. 

Protsess kestab paar minutit.

Seade peaks käivituma automaatselt iga kord kui käivitate xploview      

tarkvara. Vajadusel saate valida seadme süsteemiseadete menüü kaudu. 

 

5.4 Slaidi paigaldamine

Asetage ettevalmistatud slaid proovialusele ning libistage klambrite vahele, nii et klambrid hoiaksid 

slaidi kindlalt paigal.
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6. Põhiseaded

 

6.1 Valgustuse valik
 

Seadmel on kaks valgusallikat: üks slaidialusest üleval, ning teine allpool. 

 

Peale seadme ühendamist lülitub valgustus automaatselt sisse. Valige erineva valgustusreziimi 

valikuks valgustuse valiklülitit. 
 

 
 

Vajutage valgustusreziimi muutmiseks

 
 

Ülaltvalgustus

 

  
 

 
 

Altvalgustus
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6.2 Suurenduse valik

Objektiivide hoidikut saab keerata mõlemas 

suunas. 
 

Alustage väikseimast objektiivist L1. Keerake 

objektiivide hoidikut nii, et objektiiv oleks otse 

proovi kohal. Vajadusel suurema suurenduse 

valikuks keerake objektiivihoidikut. 

 

6.3 Fookus
 

Keerake fookusnuppu paremale või vasakule, kuni saavutate selge kujutise. Kontrollige et objektiivil ei 

oleks takistusi ning et see ei puudutaks näidist kui liigutate seda madalamale. 
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6.4 Pildistamine

Vajutage pildistamiseks pildistusnuppu. 

 

7. Tarkvara kasutamine

 

7.1 Menüünupud
 

 

 

 

Süsteemiseadete menüü.                                           
Alusta/Peata

videosalvestus.

 

Ekraanipildi
pildistamine.

 

 

Informatsioon tark-

vara kohta.

 

Alusta/Peata ajastatud

pildistamine. Pildid

salvestatakse regulaarse

ajavahemikuga.

Tarkvara sulgemine.

 

7.2 Vaatlus täisekraanil
 

Täisekraani aktiveerimiseks klikkige vastaval ikoonil paremal alumises nurgas. 
 

Täisekraanilt väljumiseks tehke ekraanil topeltklikk või vajutage klaviatuuril Esc nuppu. 
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7.3 Pildi pööramine
 

Klikkige valikute avamiseks ikoonil "Rotate". 
 

 
 

7.4 Süsteemiseadete menüü
 

Esmakordsel xploview tarkvara käivitamisel käivitatakse see vaikimisi määratud seadetega. Seadeid saab 

manuaalselt muuta süsteemiseadete menüü kaudu. 

Seadistamine
 

Kui pilti automaatselt ei kuvata, saate seda muuta Device rippmenüü valikute kaudu. 

 

Pildi resolutsiooni saab muuta Resolution rippmenüü kaudu.

 

 

Ajastatud pildistamise seaded
 

Automaatse pildistamise kestuse ja sageduse seaded: 
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Videoseaded
 

Videoresolutsiooni ja salvestuste suuruse seadete muutmine: 
 

 
Salvestusseaded
 

Valige salvestamise asukoht. 
 

 
Keele seaded
 

Valige tarkvara keel. 
 

 
 

7.5 Lisaseaded
 

Klikkige manuaalselt pildiseadete muutmiseks More nupul mis asub System Settings menüüs. 

Märkus: kasutatavad seaded võivad varieeruda, sõltuvalt arvuti operatsioonisüsteemist. 
 

Windows® Mac OS® 
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7.6 Salvestatud failid
 

Klikkige salvestuste leidmiseks valikul More…

 
 

7.7 Xploview tarkvara deinstalleerimine

Windows®

 

Valige valik Uninstall (Start > All Programs > xploview > Uninstall).     

Mac® OS
 

Vedage xploview ikoon Applications kaustast Trash kausta.

 

8. Puhastamine ja hooldus

Puhastage aegajalt niiske lapiga. Ärge kasutage tugevatoimelisi kemikaale ega 

puhastusvahendeid. 

9. Tehnilised andmed

 Pildiandur .......................................................................................... 2 megapikslit

 Sisendliides .............................................................................................. USB 2.0

 Suurendus ........................................................ 100x, 200x, 300x, 400x, 500x, 600x

 Valgustasakaal ..................................................................................... automaatne

 Apertuur ........................................................................................................ AES

 Valge LED ....................................................................................................... 1 tk

 Resolutsioon

  Fotod .................................................................................. 1600 x 1200 pikslit

  Videod ................................................................................... 640 x 480 pikslit

 Voolualliaks  ..................................................................................... 5 VDC üle USB

 Süsteeminõuded

  Windows® XP - Vista - 7 - 8 - 10

  Mac® OS 10.5.6 või kõrgem

 Mõõdud .................................................................................. 130 x 154 x 208 mm

 Kaal .............................................................................................................369 g

 

Kasutage ainult koos originaallisadega. Tootja ei vastuta seadme kasutamisest põhjustatud 

kahjustuste või kahjude eest. Lisainformatsiooni toote kohta ning kasutusjuhendi uusima 

versiooni leiate veebilehelt: www.velleman.eu. Tootjal on õigus kasutusjuhendit muuta ilma 
sellest eelnevalt teavitamata. 
 

 

© COPYRIGHT 
Kõik õigused kaitstud. 

 



 
Velleman® Hooldus ja garantii
Kõik tooted vastavad EL nõuetele. Garantiitingimused:
• Kõikidele toodetele kehtib 24-kuuline garantiiperiood tootmisvigade ja
materjalidefektide kohta. Garantiiperioodi alguskuupäev on toote ostukuupäev.
• Tootjal on õigus garantiiline seade vahetada vastava teise tootega, see parandada
või tagastada ostusumma täielikult või osaliselt.
• Garantiitingimuste alla ei kuulu:
- otsesed või kaudsed kahjustused, mis on tekkinud tootele peale toote ostu
(põhjuseks näiteks oksüdatsioon, löögid, kukkumised,
tolm, mustus, niiskus);
- seadme kasutamisest põhjustatud kahjud või kahjustused;
- normaalselt kuluvad lisad ja osad (näiteks patareid, lambid, kummist osad,
kanderihmad jne);
- õnnetusjuhtumitest põhjustatud kahjustused (näiteks tulekahju, veekahjustus,
äikeselöök, õnnetusjuhtum jne);
- vigastused mis on põhjustatud meelega, ebakorrektsest kasutamisest, valest
hooldusest jne;
- seadme kommerts-, professionaalsel või kollektiivsel kasutamisel väheneb seadme
garantiiperiood kuue (6) kuuni;
- seadme ebakorrektsest pakkimisest ja transportimisest põhjustatud kahjustused;
- kõik kahjustused mille on põhjustanud
seadme muutmine või parandamine selleks autoriseerimata isikute poolt;
• Garantiilised tooted tuleb edastada kohalikule edasimüüjale korrektselt pakituna
(soovitatavalt originaalpakendis) ning koos ostu tõendava dokumendi ja selge
veakirjeldusega.
• Märkus: aja ning võimalike kulude
kokkuhoiuks lugege eelnevalt kasutusjuhendit
ja kontrollige, et viga ei oleks põhjustatud ebakorrektsest kasutamisviisist.
• Peale garantiiperioodi möödumist on parandamine tasuline.

Ülalolevad punktid kehtivad üldgarantiina ning võivad vastavalt konkreetsele
tootele erineda.
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