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Részegységek (1-5. ábrák) állásban a megvilágítás felülrõl érkezik, míg a "III" állásban 
a tárgyat mind alulról, mind felülrõl is megvilágítja a 

1. Kijelzõegység mikroszkóp. Az átvilágítóegység (1. ábra, 9. elem) átlátszó 
2. LCD monitor minták vizsgálatára alkalmas (üveglemezen levõ 
3. Tubus preparátumok esetében). Szilárd, nem átlátszó 
4. Objektívrevolver preparátumok esetében válassza a felsõ megvilágító 
5. Objektívlencse egységet (1. ábra, 13. elem). Ez csak abban az esetben 
6. Tárgylemez alkalmazható, ha 4x nagyítású objekítvet használ. Mindkét 
7. Mikroszkópasztal fényforrás használata félig áttetszõ anyagok vizsgálatakor 
8. Kollektorlencse ajánlott. A kétoldali megvilágítást nem célszerû átlátszó 
9. LED megvilágítás tárgyak vizsgálatához használni, mivel ekkor a 
10. Talapzat tárgylemezeken fellépõ fényvisszaverõdés zavarhatja a 
11. Bekapcsolásjelzõ tárgy vizsgálatát.
12. A kijelzõegység ki/bekapcsoló gombja
13. Felsõ megvilágítás (a 4x objektívvel való használatra) Az vizsgálatok megkezdéséhez csatlakoztassa a 
14. Tárgyasztal csomagban található tápkábelt (5. ábra, 38. elem) a 
15. Színszûrõk helye mikroszkóp hátoldalán levõ csatlakozóhoz (1. ábra, 17. 
16. Élességállító elem), illetve a fali aljzathoz. Végül kapcsolja a 
17. Tápcsatlakozó megvilágításkapcsolót a kívánt állásba, és állítsa be a 
18. Fényerõ-szabályozó megfelelõ fényerõt (1. ábra, 18. elem). A mikroszkóp 
19. Megvilágítás-választó kapcsoló fokozatok nélkül szabályozható erõsségû megvilágítással 
20. Beviteli gombok rendelkezik, így mindenféle tárgy megfigyeléséhez 
21. Fénykép-gomb optimális fényerõt állíthat be.
22. Menügomb
23. Változtatás-gomb
24. Nóniuszskála 3. Megfigyelés
25. Csiptetõ
26. Tárgyasztal mozgatás elõre-hátra 3.1. Mikroszkópos megfigyelés általában
27. Tárgyasztal mozgatás balra-jobbra
28. Lemeztartó rögzítõkar-fogantyú A mikroszkóp összeállítása, és a megfelelõ fényerõ 
29. Lemeztartó rögzítókar beállítása után a következõket érdemes szem elõtt tartani.
30. Teljes nyílás (színszûrõ nélkül)
31. Színszûrõ a) a vizsgálódást kezdje a legalacsonyabb nagyítással. 
32. USB kábel Ezzel könnyebben középre állíthatja a látómezõben a 
33. 10 tárgylemezt, 10 fedõlemezt és 5 elõre elkészített vizsgálni kívánt objektumot vagy annak egy részét. 

tárgylemezt tartalmazó doboz Mozgassa a tárgyasztalt (1. ábra, 7. elem) a 
34. A) mikroszkóp-eszközök; B) pipetta; C) csipeszek fókuszállító gommbbal (1. ábra, 16. elem) teljesen le, 
35. Tenyésztõdoboz majd az objektívrevolvert (1. ábra, 4. elem) forgassa 
36. Szövetvágó úgy, hogy a legalacsonyabb nagyítást adó objektív 
37. Tárgylemezek: nézzen a tárgylemezre.

A) élesztõ; B) gumiarábikum; C) tengeri só
38. Tápcsatlakozó b) kezdje egyszerû megfigyeléssel. Helyezzen egy elõre 
39. Nylon táska elkészített lemezt közvetlen az objektívlencse alá a 

tárgyasztalra, és rögzítse a leszorítókarmokkal. Ehhez 
emelje fel a leszorító karom gombját (3. ábra, 28 elem), 

1. Elhelyezés és csatlakozók tolja oldalra, helyezze fel az elõre elkészített 
tárgylemezt a tárgyasztalra, majd óvatosan rögzítse 

A mikroszkóp összeszerelése elõtt keressen megfelelõ azt. Ügyeljen rá, hogy a vizsgálandó tárgynak 
helyet a mûszer felállításához. pontosan a megvilágító fényforrás alatt, vagy felett kell 
Törekedjen arra, hogy a mûszert stabil, rezgésmentes elhelyezkednie. Ennek eléréséhez használja a 
felületen helyezze el. tárgylemezt két irányban mozgató gombokat (3. ábra, 
A tápcsatlakozó (220V) csatlakoztatása szükséges a 26-27. elemek). 
beépített LED megvilágítás, illetve az elektronikus LCD 
okulár (vagyis a kijelzõ) használatához. c) kapcsolja be az LCD monitort a bekapcsológomb 
Fentieken kívül a mikroszkóp a számítógéppel való segítségével (1. és 2. ábrák, 12. elem), ekkor a monitor 
csatlakoztatáshoz USB aljzatal rendelkezik. bekapcsolt állapotát jelzõ vörös fény is kigyullad. A 

monitoron megjelenõ képet figyelemmel kísérve 
óvatosan forgassa az élességállító gombot (1. ábra, 

2. Bekapcsolás, a LED világítás használata 16. elem) egészen addig, míg a megjelenõ kép teljesen 
éles nem lesz. Ezt követõen helyezze az LCD kijelzõ 

Bekapcsolás elõtt ellenõrizze, hogy a világításválasztó- közepére a tárgy vizsgálni kívánt részletét.
kapcsoló (1. ábra, 19. elem) "Off" (kikapcsolva) állásban 
van. d) nagyobb nagyítások eléréséhez forgassa az 

objektívrevolvert a nagyobb nagyításokat adó 
A mikroszkóp kép beépített LED megvilágítóegységgel objektívek irányába (10x, illetve 40x).
rendelkezik. A megvilágítás háromféleképpen történhet. 
Amennyiben a kapcsoló (1. ábra, 19. elem) az "I" állásban 
van, a vizsgált tárgyat alulról éri megvilágítás. A "II" 



Figyelem: mielõtt nagyítást vált, mozgassa a 3.2.2 Fényképfelvételek készítése
tárgyasztalt ütközésig lefelé. Ezzel elkerülheti a 
fizikailag hosszabb objektív beforgatása során A "Snap" feliratú gomb lenyomásával (2. ábra, 21. elem) 
keletkezhetõ sérüléseket. Ügyeljen rá, hogy van lehetõség az éppen látható képrõl pillanatfelvételt 
nagyobb nagyítások használata esetén erõsebb készíteni, amely a mikroszkóp memóriájában tárolódik.
megvilágításra van szükség.

3.2.3. Fényképek kezelése
Fontos tudnivalók: A vizsgált mintától függõen a  
nagyobb nagyítás nem okvetlenül vezet rész- Az "Esc" gomb lenyomásával (2. ábra, 23. elem) válthat 
letesebb és jobb képhez. Az objektívek váltásával élõkép-üzemmódból az elkészített felvételek listáját 
elért nagyítás-változás során a kép élessége is mutató üzemmódba. A listában a megfelelõ iránygombok 
megváltozik, így az élességállító gomb hasz- használatával választhatja ki a kívánt felvételt, amelyet 
nálatával ismét élesre kell állítania a képet. Ügyel- sárga keret jelez. Az "Ok" gomb lenyomásával a 
jen rá, hogy használjon túl gyors mozdulatokat, kiválasztott kép megjeleníthetõ, az "Esc" gomb 
mivel a gyorsan felfelé mozgó tárgyasztalon levõ lenyomásával pedig az élõkép-üzemmódba léphet vissza. 
minta beleütközhet az objektívbe.

A "Menu" gomb lenyomásával megjelenõ menüben szintén 
e) az LCD kijelzõ önmagában is 10-szeres nagyításnak az iránygombok használatával navigálhat. A kiválasztott 

felel meg. Ennek megfelelõen a 4x nagyítást adó értékeket a megfelelõ iránygombokkal változtathatja meg, 
objektívvel az LCD monitoron megjelenõ kép 40x értéküket pedig az "Ok" gomb lenyomásával rögzítheti.
nagyobb, mint a valóságban, tehát egy 1mm-es tárgy 
40mm-esként jelenik meg a kijelzõn. A 10x objektív A menü szerkezete:
esetén a végeredmény tehát 100x nagyítás, a 40x-es 
objektív esetében pedig 400x a nagyítás. a) Protect (védelem): a kiválasztott képet felülírás és 

törlés ellen védetté teheti. "Lock": a védelem aktív, 
f) a színszûrõkkel ellátott tárcsa (1. és 4. ábra, 15. elem) a "Unlock": a védelem kikapcsolva, "Exit": kilépés

mikroszkópasztal alatt segíthet a rendkívül fényes, 
vagy áttetszõ preparátumok vizsgálatakor. Válassza ki b) Delete (törlés): a kiválasztott elem törlése. "Exit": 
a legkellemesebb látványt biztosító színszûrõt, amely kilépés a menüpontból, "Current": kiválasztott felvétel 
minden esetben a vizsgált minta jellemzõitõl függ. Sok törlése, "All" (összes): az összes tárolt felvétel törlése.
esetben a színkülönbségeket nem mutató, vagy éppen 
különféle preparátumok (pl. keményítõt tartalmazó c) Info (információk): információk a kiválasztott felvételrõl, 
magvak, egysejtû élõlények) részletei sokkal köny- az "ok" gomb rövid lenyomására.
nyebben láthatóakká válnak.

d) Cancel (mégse): kilépés a menübõl.

3.2. A kijelzõegység használata 3.2.4. A beállítások áttekintése

3.2.1. A kijelzõ A "Menu" gomb lenyomását követõen megjelenõ 
menüsorban az iránygombok használatával navigálhat. Itt 

Az LCD monitor bekapcsolása után a képernyõn az éppen van lehetõség különféle paraméterek átállítására is.
vizsgált minta élõképe jelenik meg, illetve a következõ öt 
információ: A menü tartalma:

a)  jobb felsõ sarokban az idõ a) Size (képméret): a kép felbontása pixelekben kifejezve, 
szélesség x magasság: 2048x1536, 1600x1200, 

b) a jobb alsó sarokban a felvételek készítésére még 1280x1024, 1024x768, 800x600 vagy 640x480 pixel.
rendelkezésre álló tárhely

b) Picture effect (effektusok): Sepia (szépia, klasszikus 
c) a középpontban egy nagyító-szimbólium mellett az barnás színû tinta), negative (negatív, azaz inverz kép), 

elektronikus zoom állása is látható. Ennek se- normal (normál, színes kép)
gítségével a képet még tovább nagyíthatja akár 4x 
mértékben. Gyors nagyítás érdekében tartsa c) Tag (megjelölés): time (idõpont), date (dátum), T&D 
folyamatosan lenyomva a nagyítás változtatására (idõpont és dátum), vagy none (nincs jelölés)
szolgáló "balra" és "jobbra" gombokat (2. ábra, 20. 
elem). Ezzel a módszerrel a mûszerrel elérhetõ d) Switch (kiválasztás): data processing recording 
legnagyobb nagyítás 4 x 400 = 1600x. (adatfeldolgozás rögzítése), language set (nyelv 

beállítása), time set (dátum és idõpont beállítása).
d) a bal alsó sarokban látható a kamera-szimbólum, 

illetve a képfelbontás pixelekben kifejezve Az idõ beállításához válassza a fenti menüpontot, majd 
nyomja le az "Ok" gombot. Ezt követõen a kékkel aláhúzott 

e) a bal felsõ sarokban a kijelzõ fényerõsségének évszámot módosíthatja: a "fel" gomb lenyomásával 
állítására szolgáló jel látható. A "fel" és "le" gombok növelheti, a "le" gombbal pedig csökkentheti az értékét. A 
használatával (2. ábra, 20. elem) van lehetõség a "bal" és "jobb" gombok segítségével választhatja ki 
fényerõ növelésére és csökkentésére -1,5 és +1,5-ös hónapot, napot, órát, percet és másodpercet, amiket 
értékek között. A gyors fényerõ-állításhoz tartsa a szintén az elõbbiekben leírtak szerint módosíthat. Az 
gombokat hosszan lenyomva. adatok véglegesítéséhez nyomja le az "Ok" gombot.



3.2.5. Fényképek készítése és kezelése 5. Kísérletek

Amennyiben élõkép üzemmódban van, egy kamera Amennyiben a mikroszkóp kezelésének alapvetõ lépéseit 
szimbólum jelenik meg a bal alsó sarokban, a jobb alsó elsajátította, elvégezheti például a következõ kísérleteket.
sarokban pedig a fényképek készítéséhez rendelkezésre 
álló memória jelenik meg. Videó készítéséhez nyomja le a 5.1. Nyomtatott újság
"Snap" gombot (2. ábra, 21. elem), ennek ismételt 
lenyomásával állíthatja le a felvételt. A felvétel készítése 1. Vágjon ki egy kis részletet egy nyomtatott napilapból, 
alatt a filmkamera szimbólum villog a kijelzõn. A amely részlet tartalmaz képet és betûket is.
videófelvételeket 320x240-es vagy 640x480 pixeles 2. Vágjon ki egy hasonló részletet egy illusztrált, színes 
felbontásban készítheti el. Ezen felül ugyanazok az magazinból is.
effektusok használhatók, amiket állóképek felvételénél is 
beállíthat. A Cancel (mégse) elem kiválasztásával kiléphet Vizsgálja meg a legkisebb nagyítással a napilapból ki-
a menübõl, az "Esc" gomb lenyomásával pedig az vágott részleteket. A betûk töredezetteknek tûnnek, mivel a 
elkészített felvételek listáját jelenítheti meg. Az "Esc" gomb napilapokat durva papírra nyomják. Ugyanakkor a magazin 
ismételt lenyomásával ismét az élõkép üzemmódba kerül betûi sokkal finomabbaknak és összetettebbeknek tûnnek 
vissza. Az elkészített felvételeket a csatlakoztatott a jobb minõségû papír és az eltérõ nyomdatechnika miatt.
számítógépen tekintheti meg egy alkalmas program 
segítségével. 5.2. Anyagszálak

Eszközök és hozzávalók:
4. Vizsgált tárgyak - állapot és elõkészítés

1. Különféle anyagok szálai: pamut, vászon, gyapjú, 
4.1. Állapot selyem, nylon, stb.

2. Két tû
A mikroszkóppal mind áttetszõ, mind átlátszatlan mintákat 
vizsgálhat. Amennyiben átlátszatlan tárgyakat vizsgál (pl. Helyezze a különféle szálakat egy-egy tárgylemezre a tûk 
kis élõlényeket, növényi részeket, stb) a tárgy visszaveri a segítségével, majd rögzítse helyükön a fedõlemezekkel. 
rá esõ fényt a mikroszkóp objektívjén keresztül a szembe Állítsa a mikroszkópot kis nagyításra. A pamut szálai 
(a megvilágítás-kapcsoló "I" állása). Amennyiben áttetszõ növényi eredetûek, a mikroszkóp alatt mint kis lapos, 
mintát vizsgál, az alulról jövõ fény áthalad a vizsgált mintán, csavart kötegek jelennek meg. A szálak vastagabbak és 
és ezt követõen jut be az objektívbe (a kapcsoló "II" állása). lekerekítettebbek a széleknél, mint középen. A vászon 
Számos kis élõlény (például a vízben), vékony növényi szintén növényi eredetû, szálai kerekek és egyenesek. A 
részek és a legapróbb állatok természetüknél fogva át- rostok selyemfénnyel ragyognak, és számtalan kisebb 
tetszõek, míg másokat megfelelõen preparálnia kell. kidudorodás látható a szálak mentén. A selyem állati 
Ehhez az elõkészítés során a vizsgált mintát megfelelõen eredetû, és számtalan egyedi szálból áll, szemben a 
kezelni kell, például igen vékony metszeteket kell készíteni növényi rostokkal. A szálak finomak és mint apró üveg-
belõlük. rudak jelennek meg. A gyapjú szintén állati eredetû, az 

anyag egymás átfedõ részekbõl áll, melyek töredezettnek 
4.2. Metszetek elõkészítése és hullámosnak tûnnek. Ha lehetõsége van rá, érdemes 

több üzembõl származó, egyébként azonos anyagokat is 
A vizsgálni kívánt mintákat célszerû a lehetõ legvékonyabb összehasonlítani - a szakemberek ilyen vizsgálatokkal 
metszetekben vizsgálni. A legjobb egy kis parafin vagy még az anyagot gyártó országot is meg tudják határozni. A 
viasz használata, például hagyományos gyertya fel- mesterséges módon elõállított anyagok szálai keménynek 
használásával. Helyezze a viaszt egy kis edénybe, és és egyenesnek tûnnek, és szokszor egyenletes, sima, 
melegítse fel. Ezt követõen a vizsgálni kívánt mintát mártsa fényes felszínt alkotnak.
bele néhányszor a folyékony viaszba, majd a néhány 
rétegnyi viaszt hagyja megkeményedni. Ezt követõen 5.3. Sórákok
használja a MicroCut eszközt (5. ábra, 36. elem) vagy egy 
megfelelõen éles szikét vékony szeletek vágásához. Az 1. Ráktojások (5. ábra, 37 D)
elkészült metszeteket helyezze egy tárgylemezre, és fedje 2. Tengeri só (5. ábra, 37 C)
le õket. 3. Tápnövény

4. Élesztõ
4.3. Saját preparátum késztése

A sórák életciklusa
Helyezze a megfigyelni kívánt apró tárgyat a tárgylemezre 
és a pipetta (5. ábra, 34. elem) segítségével cseppentsen A sóráknak (artimia salina) érdekes és szokatlan 
rá egy csepp desztillált vizet (6. ábra). Egy (bármelyik életciklusa van. A nõstény a petéket anélkül rakja le, hogy 
megfelelõen felszerelt hobbiboltban kapható) fedõlemezt hímek termékenyítenék meg azokat. A kikelõ egyedek 
helyezzen a vízcsepp tetejére oly módon, hogy a víz mind nõstények. Szokatlan körülmények között, például ha 
egyenletesen terüljön szét a tárgylemez és a fedõlemez a láp kiszárad, hímek is világra jöhetnek. Amikor ezek 
között (7. ábra). Lassan nyomja rá a fedõlemezt a tárgy- megtermékenyítik a lerakott petéket, azoknak vékony 
lemezre. védõburka is keletkezik. Felszínük igen egyenetlen, és 

védelmet biztosítanak arra az esetre, ha a teljes lakhelyük 
A mellékelt ragasztóanyag (5. ábra, 37. elem) felhasz- kiszáradna. Ilyenkor akár egy évtizedet is átvészelhetnek, 
nálásával lehetõség van végleges preparátumok el- majd a megfelelõ körülmények ismételt beállta után 
készítésére is. Ez az anyag rövid idõ után megszilárdul, így fejlõdésnek indulnak. Ilyenek a mellékelt peték (5. ábra 37 
véglegesen rögzíti a tárgyat a tárgylemezen. D).



5.3.2. Keltetés Csatlakoztassa ide az USB kábel kisebbik (B típusú) 
csatlakozóját, a kábel másik végét pedig a számítógép 

A legfontosabb a peték számára megfelelõ összetételû egy szabad USB csatlakozójához. A kapcsolat 
oldal. Töltsön fél liter esõvizet vagy más tiszta vizet egy felépítése után a számítógép mint új hardvert fogja 
tartályba. Hagyja állni körülbelül 30 órán keresztül. Mivel a felismerni a mikroszkópot, és (Windows rendszerben) 
víz lassan párolog, célszerû egy másik tartályban is vizet két új meghajtó-betûjelet rendel hozzá. Az elsõ 
tárolni harminchat órán át. Miután a víz megfelelõ ideig állt, meghajtó felel meg a mikroszkóp belsõ memóriájának, 
mérje ki a mellékelt sóadag (5. ábra, 37 C) felét, és keverje a második meghajtó pedig a mikroszkópba helyezett 
a vízbe, míg teljesen fel nem oldódik. Ezután töltsön belõle memóriakártyát jelenti.
a növényhez (5. ábra, 35. elem). Adjon hozzá néhány petét 
és zárja le fedõt. Helyezze az edényt világos, de közvetlen Figyelem! Ügyeljen rá, hogy miközben felvételeket készít 
napfénytõl védett helyre. A hõmérsékletet igyekezzen 25 a mikroszkóppal, az ne legyen csatlakoztatva az asztali 
Celsius-fok körül tartani. Ezen a hõfokon a peték 2-3 nap számítógéphez. A csatlakoztatás megszüntetéséhez pedig 
alatt fejlõdésnek indulnak. A víz párolgását a második minden esetben használja az "Eszköz biztonságos eltávo-
edényben levõ vízbõl pótolja. lítása" funkciót. 

Amennyiben az eszközt memóriakártyával kívánja 
5.3.3. A sórák mikroszkóp alatt használni, ajánlatos 1 GB kapacitású memóriakártyát 

választani.
A petékbõl tudományos nevén nauplius lárva kel ki. A 
pipetta segítségével (5. ábra, 34 B elem) vegyen ki 
néhányat egy tárgylemezre a vizsgálathoz. Az oldatban a 7. Karbantartás
példányok hajszálvékony végtagjaikkal mozognak. 
Naponta újabb példányokat megvizsgálva, illetve ezekrõl a A mikroszkóp egy igen finom optikai mûszer. Ennek 
mikroszkóp segítségével fényképeket készítve, a sórák megfelelõen ügyeljen rá, hogy ne kerüljön por illetve 
teljes életciklusáról folyamatos sorozatot készíthet. A nedvesség az eszközre. Kerülje az optikai felületek kézzel 
lárvák 6-10 hét alatt fejlõdnek ki teljesen, a környezet való megérintését is.
hõmérsékletétõl függõen. Rövid idõ alatt egy teljes új Amennyiben mégis por vagy szennyezõdés kerül a 
generációnak adhat életet, amelyek immár szaporodnak is. mikroszkópba, vagy a kiegészítõire, próbálja finom 

törlõkendõvel, óvatosan eltávolítani azt. A tisztításhoz 
5.3.4. A sórákok táplálása puha, nem szöszölõdõ anyagot használjon. Az optikai 

felületekrõl az ujjlenyomatok eltávolításához használjon 
Életben tartásukhoz idõrõl idõre meg kell etetni a szintén puha, szöszmentes tisztítókendõt, szükség esetén 
sórákokat, amit megfelelõ körültekintéssel kell elvégezni, némi megfelelõ, optikai felületekre alkalmazható tisztító-
mível a túlságosan sok tápanyag megmérgezi élõhelyüket. szerrel átitatva.
Célszerû por alakban adagolt élesztõvel végezni az etetést Használat után megfelelõ tárolóeszközben célszerû óvni a 
(5. ábra, 37 A). Helyezzen egy keveset kétnaponta a mûszert a szennyezõdésektõl.
tárolóedénybe. Amennyiben a víz besötétedik, ez a víz Gondoljon arra, hogy a megfelelõ gonddal kezelt 
posványosodásának jele. Ekkor vegye ki a sórákokat, és mikroszkóp hosszú évekig megõrzi minõségét és így 
helyezze át õket tiszta, tengeri sóval frissen készített vízbe. értékét is.

Megjegyzés: Ezek az élõlények nem alkalmasak elfo-
gyasztásra! 8. Hibakeresés

Hibajelenség: nincs kép a kijelzõn
6. Fényképek készítése és tárolása ?kapcsolja be a tárgy megvilágítását

?kapcsolja be az LCD monitort
a) a képeket közvetlenül a mikroszkóp LCD kijelzõjén ?állítsa be a megfelelõ élességet

tekintheti meg (1, 2.2 ábra). Az eszközben ugyanakkor 
128 MB belsõ memória áll rendelkezésre a képek Hibajelenség: a kijelzõ lefagyása (pl. képek tárolása 
tárolásához (l. 3.2. fejezet) közben, vagy nem lehet ki/bekapcsolni az egységet)

?húzza ki a tápcsatlakozót, várjon néhány másodpercet, 
b) a felvételeket megfelelõ SD (Secure Digital) memória- majd csatlakoztassa a kábelt ismét. Ezután kapcsolja 

kártyán is tárolhatja. A kártya foglalata a kijelzõegység be ismét az LCD kijelzõt.
bal oldalán található. Használatához csúsztassa be az 
SD memóriakártyát oly módon, hogy csatlakozói a Hibajelenség: a memóriakártya nem mûködik (512MB 
nyílás szája felé nézzenek, egészen addig, míg egy vagy nagyobb kapacitású)
halk kattanással helyére nem kerül. Amennyiben ?használjon kisebb kapacitású memóriakártyát
sikerült megfelelõen behelyezni a kártyát, egy kék ?ellenõrizze, hogy a memóriakártya más eszközbe
memóriakártya-szimbólum jelenik meg a kijelzõ felsõ      gond nélkül mûködik-e
részén. A kártya kivételéhez nyomja ismét kissé befelé, 
majd engedje el. A foglalat egy halk kattanás után 9. Technikai adatok
engedi el a kártyát, amelyen a tárolt felvételek immár Rendszerkövetelmények az USB kapcsolathoz és a 
hordozhatóak. memóriakártya használatához:

? Windows operációs rendszer
c) amennyiben a mellékelt USB kábel segítségével ? USB csatlakozóval felszerelt számítógép

mikroszkópját asztali számítógépéhez csatlakoztatja ?megfelelõ szoftverek fényképek feldolgozásához,
(5. ábra, 32. elem) a felvételeket a számítógépbe       illetve a rögzített videók lejátszásához
továbbíthatja. Az USB csatlakozó a képernyõegység ? memóriakártya
bal oldalán, a memóriakártya foglalata alatt található. ? memóriakártya-olvasó (ajánlott)
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