MicroQ mini USB digitális
mikroszkópok fém állvánnyal

Bevezetés
Gratulálunk a mikroszkóp megvásárlásához!
A termék egy könnyen kezelhető, praktikus, remek képalkotással rendelkező digitális
képalkotó eszköz, amely elsősorban anyagvizsgálati célokra lett kifejlesztve. Megmunkált
felületek vagy más makroszkopikus tárgyak felszíni szerkezetének vizsgálatára szolgál
ráeső fényben. Emellett alkalmas hobbicélokra, vagyis a makroszkopikus tárgyak szabad
szemmel nem látható finomszerkezetének megfigyelésére, pl. rovarok anatómiája,
ásványpéldányok mikroszkopikus tartományba eső kristályainak vizsgálata (1 mm alatt),
pénzérmék és bankjegyek, bélyegek vizsgálata. A digitális mikroszkóp a labormunka
hasznos kiegészítője is lehet (geológia, régészet, restaurátori munka).

1. ábra Az 1,3 megapixeles MicroQ USB digitális mikroszkóp felépítése

2. ábra A 2 megapixeles MicroQ USB digitális mikroszkóp felépítése

Általános szabályok
a. Ne tegye ki a mikroszkópot erős, közvetlen napfénynek, tárolja tiszta és száraz
helyen, óvja a komoly hőmérséklet-változásoktól. A munkakörnyezetben a hőmérséklet 040°C között legyen, a relatív páratartalom 85 % alatt maradjon. Túl magas hőmérséklet
és páratartalom esetén az eszköz belső részén párásodás léphet fel, ami nem csak a
további munkát akadályozza meg, de károsíthatja is a mikroszkópot.
b. A mikroszkóp értékes és sérülékeny precíziós műszer. Ha szállítania kell,
óvatosan, a megfelelő óvintézkedések (csomagolás) mellett tegye!
c. Soha ne érjen ujjal a mikroszkóp optikai elemeihez, sem az objektívhez, sem az
okulárokhoz! A zsíros ujjnyomok nagyban rontják a műszer leképezését.

Karbantartás és tárolás
a. Tartsa tisztán a lencséket! Ha némi port észlel, optikai tisztításra szolgáló
gumipumpával fújja le a felszínről, vagy fültisztító pálcikával, száraz ecsettel távolítsa el
nagyon óvatosan. Ha kötöttebb szennyeződést vagy ujjlenyomatot észlel, akkor
optikatisztításra alkalmas folyadékba mártott fültisztító pálcikával távolítsa el. Ezt az
anyagot üzletünkben megvásárolhatja, mint a mikroszkópok tisztítására ajánlott
folyadékot.
b. Semmiképp ne használjon szerves oldószereket a mikroszkóptest többi
részének tisztítására, mert ezek a műanyagot és a festéket feloldhatják. Alkalmazzon
semleges tisztítóanyagot, pl. enyhén szappanos vízzel átitatott törlőkendőt.

c. Amennyiben nem mikroszkóp-szakértő, vagy ez a használati útmutató nem
rendelkezik a megfelelő leírással, ne szedje szét a mikroszkópfejet! Komolyan
károsodhat, illetve csökkenhet az élettartama. Ha bármi olyan hibát észlel, amit nem tud
megoldani ennek az útmutatónak a segítségével, kérjük, lépjen kapcsolatba a Budapesti
Távcső Centrummal.

Összeszerelés és használat
Két típusa létezik ezeknek a mikroszkópoknak, az egyik 1,3 megapixeles, ez egyszerű
helikális - csavaros - magasságállítóval rendelkezik. A másik típus 2 megapixeles
kamerája egy fogasléces magasságállítóval ellátott fémállványon ül.
A kis digitális mikroszkópok igényes, ajándéknak is kiváló kartondobozban érkeznek. Az
állvány és a mikroszkóptest összeszerelése néhány percet vesz igénybe. Az eszköz
szabvány USB csatlakozással rendelkezik, a szabályozható és lekapcsolható
megvilágítás a számítógéptől kap áramot. Lehetőség van külső megvilágítás
használatára is, amennyiben súroló fényhatást akarunk elérni. A mikroszkópfejen lévő
távtartó búra átlátszó oldala beengedi a fényt még a legnagyobb nagyítás használata
esetén is. Ki kell emelnünk, hogy a mikroszkópon elhelyezett exponálógombbal egyetlen
gombnyomással rögzíthetjük a látott képet.
A fokuszálás kétféle módon történik. Először nagyjából be lehet állítani a tárgytávolságot,
ami az oszlopra rögzített csúszka lazítása (rögzítőcsavarral) után lehetséges. Ekkor a
mikroszkóptartó gyűrűt (illetve annak tartószerkezetét) emelhetjük vagy süllyeszthetjük.
Ezután a magasságállító csavarokkal durván beállítjuk az élességet, majd a mikroszkóp
oldalán lévő élességállítót használjuk. Majd ismét a magasságállítót, és így tovább addig,
míg éles képet nem kapunk. Általában elsőre sikerül eltalálni az élességet. Ha a
tárgytávolság nagy, vagyis a magasságállító a felső pozíció közelében van, akkor kapjuk
a legkisebb nagyítást (20x). Ha most a magasságállítóval süllyesztjük a mikroszkópot és
ezzel közelítjük a mintához, és közben jobbra tekerve az élességállítót, utána állítjuk az
élességet a mikroszkópon, akkor egyre nagyobb nagyítást kapunk (kb. 30-40x). Ha
leengedjük a mikroszkópot egészen addig, hogy a távtartó búra a tárgyasztallal (vagy a
vizsgálandó minta sík vagy nagyjából sík felületével) érintkezzen, akkor az élességállítót
jobbra tekerve lehetőségünk nyílik kétféle állásban éles képet kapni. Az egyik állásban kb.
50-60x-os nagyítással kapunk éles képet, majd tovább tekerve jobbra, egyszer csak éles
képet kapunk 200x nagyítás környékén. Ekkor a minta felszíni finomszerkezete remekül
tanulmányozható.
A fenti megoldás miatt állvány nélkül is lehet használni a mikroszkópot. A vizsgálandó
felületre helyezett fejet ide-oda mozgatva a teljes felszínt letapogathatjuk pl. diagnosztikai
vagy egyéb céllal. Ezt a műveletet ráadásul kétféle nagyítással is elvégezhetjük, anélkül,
hogy a tárgytávolság megváltozna, hisz a mikroszkóp az élességállító két állásában is
éles képet ad.

Szoftver
A tartozék szoftver telepítése csak pár másodpercet vesz igénybe. A ToupView szoftver
gyorsan indul és praktikusan kezelhető: a bal oldali menüsor felső részén ki kell
választanunk a kamerát (a Camera list-ből, itt csak egy kamera fog megjelenni),
egyszerűen rá kattintva megtehetjük. Ekkor megjelenik az élőkép, amelyet alatta, a Snap
feliratú mezőre kattintva rögzíthetünk. A képek külön füleken jelennek meg, és ha rájuk

kattintunk, akkor a felső menüsorban a mentés ikonra kattintva egyszerűen elmenthetjük
őket. A szoftverrel méréseket is végezhetünk. A Record feliratú gombbal videót
rögzíthetünk.

3. ábra A digitális mikroszkóp működés közben

4. ábra A ToupView program kezelőfelülete

5. ábra A program kinagyított menüsorai

6. ábra Tesztfelvétel: 5 Ft-os érme (1,3 MP)

7. ábra Tesztfelvételek: fosszilis kagyló (2 MP), légyszárny (1,3 MP)

8. ábra Tesztfotók: Hologramos matrica (2 Mp), nyomtatott áramkör (1,3 Mp)

9. ábra Tesztfotók: notebook töltöttségét jelző ikon a képernyőn (2 Mp), kvarckristályok
(1,3 Mp)

EK megfelelőségi nyilatkozat
Kijelentjük, hogy ez a termék megfelel a villamos termékekre vonatkozó 2006/95/EK
irányelv követelményeinek és az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó 89/336/EK
irányelv- beleértve 92/31/EGK és 93/68/EGK módosítások - követelményeinek.

A termék általunk nem engedélyezett modifikációja érvényteleníti ezt a nyilatkozatot.
A termék neve: MicroQ mini USB digitális mikroszkópok fém állvánnyal
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