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Uživatelská příručka 
 
Digitální mikroskop LCD MG600 

 
 

  Vážení zákazníci, 
 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup přenosného digitálního mikroskopu LCD 
Professional. 
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do 
provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim 
odevzdali i tento návod. 
 
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!                                                                            
 
 

 
 
 
 
Rozsah dodávky 
 
· Digitální LCD mikroskop 
· AC napájecí adaptér 
· USB kabel 
· TV kabel 
· Návod k obsluze EN + CZ ke stažení 
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Bezpečnostní pokyny 
 
· Nepoužívejte nikdy mikroskop v prostředí, kde to není dovoleno. Nesprávný způsob použití 
může 
mít za následek nebezpečí vážného úrazu. 
· Neotvírejte kryt digitálního LCD mikroskopu a nepokoušejte se ho žádným způsobem 
upravovat. 
Údržbu a opravy digitálního LCD mikroskopu smí provádět jen kvalifikovaný personál 
specializovaného servisu. 
· Digitální LCD mikroskop uchovávejte mimo dosah vody a tekutin. Nepoužívejte ho, když 
máte mokré ruce. Nikdy nepoužívejte digitální LCD mikroskop za deště a sněžení. Vlhkostí 
vzniká nebezpečí požáru a zásahu elektrickým proudem. 
· Pokud zjistíte, že z digitálního LCD mikroskopu vychází kouř nebo zvláštní zápach, 
okamžitě ho 
vypněte a nechte ho opravit v specializovaném servisu. Nikdy se nepokoušejte mikroskop 
opravovat sami. 
· V průběhu provozu se může digitální LCD mikroskop trochu zahřívat, přičemž se nejedná 
o závadu. 
· V případě potřeby vyčištění povrchu digitálního LCD mikroskopu použijte měkký suchý 
hadřík. 
 
Hlavní funkce 
 
· TFT panel 4,4 palce 
· Vysoce kvalitní obrazový senzor 5M (při interpolaci až do 12M) 
· Zvětšení 1x - 600x 
· Foto a video 
· Časovač 
· Měření (při práci na počítači) 
· Podpora mikro SD paměťových karet s kapacitou až do 64 GB 
· Nabíjecí lithiový akumulátor 
 
Popis mikroskopu a jeho funkcí 
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Číslo Funkce  
1 USB vstup pro nabíjení 
2 Slot mikro SD karty  
3 Kolečko pro regulaci LED diod 
4 Reset 
5 Vstup pro zaklapnutí přísavky 
6 8 Bílých LED diod 
 

 
Popis 
Power ON/OFF - Tlačítko zapnutí/vypnutí 

SYSTEM KEY PROGRAMMING - Tlačítko Menu(1 a 2 stisk) 

VIDEO/CAMERA/PLAYBACK - Tlačítko Mode VIDEO/FOTO/PŘEHRÁVÁNÍ 

PAGE UP ZOOM+   Tlačítko pro zvětšení a pohyb v menu nahoru 

PAGE DOWN ZOOM-   Tlačítko pro znenšení a pohyb v menu dolu 

Confirm key/Camera button - Tlačítko pro potvrzení OK  

Object distance adjustment - Kolečko pro přiblížení/oddálení 

 
 
Vložení mikro SD karty (není součástí dodávky) 
 
Aby bylo možné provádět záznam obrázků a videa, je nutné 
vložit do mikroskopu mikro SD kartu. Při vkládání postupujte 
následujícím způsobem: 
1. Zapněte mikroskop. 
2. Vložte do slotu mikro SD kartu a jemně na ni zatlačte, 
aby zapadla do otvoru. 
 
Poznámka: Kartu nezasunujte násilně. Použitím síly můžete 
poškodit mikroskop i samotnou kartu. Kartu zarovnejte do 
vyznačené polohy a zkuste ji zasunout znovu. Před použitím je 
potřebné mikro SD kartu naformátovat. Viz níže „Formátování 
SD karty“. 
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Nabíjení akumulátoru 
 
Před použitím mikroskopu musíte akumulátor nabít. 
1. Menší konec napájecího kabelu zapojte do vstupu mini USB, 
který je umístěn z boku části mikroskopu. Druhý konec 
napájecího adaptéru zapojte do USB napájecího adaptéru a ten do standardní elektrické 
zásuvky. Rozsvítí se červený LED indikátor nabíjení, který 
signalizuje, že akumulátor se nabíjí. 
2. Když se akumulátor nabije, LED kontrolka nabíjení se 
vypne. Odpojte přístroj od napájení. 
3. Po nabití můžete mikroskop používat nepřetržitě používat 
až 6 hodin. Když se kapacita akumulátoru sníží, rozsvítí se 
LED kontrolka stavu akumulátoru v pravém spodním rohu 
Panelu. 
 
Technické údaje 
 
Obrazový senzor: Vysoce kvalitní obrazový senzor 5M 
Zvětšení: 1x – 500x 
Rozlišení: 5 M, 2 M, 1,3 M, VGA 
Čočka: Vysoce kvalitní mikroskopická čočka 
Displej: TFT panel, 4,3 palce, poměr 4:3 
Zdroj světla: 8 LED s nastavitelným jasem 
Zdroje napájení: Akumulátor Li-ion 3,7 V / 800 mAh 
Provozní čas: 6 hodiny, čas nabíjení: 3 hodin 
Snímkovací frekvence: 30 fps 
Adaptér: Vstup: 100 – 240 V, 50/60 Hz; Výstup 5 V, 1 A 
OSD jazyky:Čeština, Angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, 
portugalština, japonština, čínština 
Rozměry (D x Š x V): 110 x 230 x 150 mm 
Hmotnost: 750 g (včetně akumulátoru) 
 
 
 
Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit. Přístroj 
používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost 
za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy. 


