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P341 – Mikroskop s monitorem G1200, zvětšení 0-1200 

 

Návod k použití 

 

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. 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! 

 

Přenosný LCD Mikroskop 

Uživatelský manuál – G1200 

 

Hlavní parametry:  

Pixely: HD 12 megapixel 

Display: 7-palcový HD LCD display 

Zvětšení: 1-1200X kontinuální zvětšovací systém. 

Vzdálenost mezi objektem: 10mm až nekonečno (různé vzdálenosti odpovídají různým násobkům) 

Plug-in nebo vestavěná ultra-lithiová baterie 

Šestnáct jazykových jazyků: angličtina, španělština, ruština, korejština, japonština, thajština, hebrejština, portugalština, 

němčina, francouzština, itálie, turecko, čeština, polsko, tradiční čínština, zjednodušená čínština..  

 

Významná vylepšení:  

Výhoda 1:  

 

Vertikální mikroskopy mají nevýhodu při použití v mnoha aplikacích a díky odrazům je snadné ztratit ze zřetele detaily 

objektů. 

Náš produkt se tímto problémem konkrétně zabývá. Jedná se o digitální mikroskop s nastavitelným úhlem, který řeší 

problém vysokého odrazu. Je skvělý pro průmysl. Tento stroj má delší dosah než ostatní, protože pod mikroskopem je 

možné vytvořit větší prostor. Je možné pod ním bez větších problému používat pinzetu, elektrickou páječku a další..  
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Výhoda 2:  

Většina jiných mikroskopů s dvojitým převodem má buďto příliš velké nebo malé zobrazení. Mezi nimi pak vždy 

dochází k menším odchylkám v zobrazení. 

 

 
 

Jedná se o digitální mikroskop s přiblížením bez omezení rozlišení a má ve srovnání s jinými mikroskopy širokou 

škálu možností prohlížení. Pohybuje se od 1 do 1200násobného zvětšení a vždy pro vás najde vhodný násobek. 

 

 
 

 
 

Napájení: Stisknutím po dobu 2 sekund zapnete / vypnete 

 

M Key: nastavení funkcí 

Spořič obrazovky: Vypnuto / 30 s / 1 min / 2 min (volitelné) 

Automatické vypnutí: vypnuto / 3 minuty / 5 minut / 10 minut 

Zdroj světla Hz: 50 Hz / 60 Hz 

Možnosti jazyka: 16 jazyků 
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Úpravy data: rok, měsíc, den / hodina, minuta, sekunda 

Formát: Ano / Ne 

Výchozí: Ano / Ne 

Verze V.1.0: Verze: H69G-V1.0-20190824 

 

V režimu Video: 

Rozlišení: 1080 FHD, 720P, VGA 

Cirkulační kamera: Vypnuto / 3 minuty / 5 minut / 10 minut. Když je paměťová karta plná, budou vymazána nejstarší 

video data a video bude uloženo. 

Vysoký dynamický rozsah HDR: Zapnuto / Vypnuto (Při zapnutí se funkce záznamu videa zapne automaticky, pokud 

se jakýkoli objekt pohybuje pod objektivem bez ručního ovládání.) 

Kompenzace expozice: 7 stupňů 

Datum: Na obrazovce lze vybrat zobrazení / datum a čas 

 

Ve fotografickém režimu: 

Zpoždění fotografie: Jedna / 2 sekundy / 5 sekund / 10 sekund 

Foto pixelů: 1,3 M / 2 M / 5 M / 8 M / 10 M / 12 M 

Nepřetržité fotografování: 3 po sobě jdoucí snímky 

Kvalita fotografie: kvalita / standard / komprese 

Ostrost: silná / standardní / měkká 

Barva: Nic / černá a bílá / nostalgie 

ISO: automatický / 100/ 200/ 400 

Kompenzace expozice: 7 stupňů 

Foto asistence: Zapnutí / vypnutí anti-shock systému 

Datum: Zapnuto / Vypnuto 

Úložný prostor: podle velikostu Flash disku 

 

D-KEY: klávesy nastavení režimu: 

Přepínač: režim fotoaparátu, režim přehrávání 

 

Tlačítka nahoru, dolů a OK 

1. Rozhraní DC napájení (Micro USB) 

2. Flash Karta - (Micro SD), podpora 1-128 GB, rychlost 10+ 

3. Regulátor jasu a a světelnosti 

4. Systémový restart. (Pokud je stroj nefunkční, stisknutím tlačítka v tomto otvoru jehlovým ostrým předmětem 

restartujte stroj) 

5. Světlo: 8 LED lamp s nepřetržitou životností až 

100 000 hodin. 

 

Speciální vlastnost 

Hliníková vzpěra s nastavitelným úhlem 
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Údržba a čištění: 

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. 

Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto 

prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.  

 

 

Recyklace: 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby 

životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho 

ochraně!  

 

Záruka: 

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného 

zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.  
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Portable LCD Microscope 

User Manual – G1200 

 

Main Parameters:  

1. Pixel: HD 12 megapixel 

2. Display screen: 7-inch HD LCD display 

3. Magnification: 1-1200X continuous amplification system. 

4. Distance between object: 10MM to infinity (different distances correspond to different multiples) 

5. Plug-in or built-in ultra-lithium battery 

6. Sixteen language systems: english, spanish, russian, korean, japanese, thai, hebrew, portugal, german, 

french, italy, turkey, czech, poland, traditional chinese, simplified chinese.  

 

Significant improvementrs:  

Advantage 1:  

 

Vertical microscopes have an important drawback because they are used in many applications such as solder on 

PCB, model designation of some tiny chips and metals, and it is easy to lose sight of the details of the objects due to 

reflection.  

 

Our product specifically addresses this issue. It is an angle-adjustable digital microscope that solves the problem of 

high reflection. It’s a great expericene industry, and it’s important to note that. Thos machine has a longer range than 

the others because it has certain amount of room to operate. It is very convenient to use tweezers, electric soldering 

iron and others under your microscope.  
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Advantage 2:  

Most other microscopes atr two-gear magnification, either too large or too small. There will always be visual regret.  

 

 
 

This is a digital microscope with continuous zoom and zoom, and it has a wide range of viewing options compared to 

other microscopes, ranging from 1 to 1200 times magnification, and always finding a suitable miltiple for you to.  

 

 

 
 

Power: Press 2 seconds to turn on/off 

 

M Key: Function setting 

Screen saver: Off/ 30 secretary / 1 min / 2 min (optional) 

Automatic shutdown: off/ 3minutes/ 5 minutes/ 10 minutes 

Hz light source: 50Hz / 60 Hz 

Language options: 16 Languages 

Date adjustment: year, month, day / Hour, minute, second 

Format: Yes / No 

Default: Yes / No 

V.1.0 version no: Version: H69G-V1.0-20190824 
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In Video mode:  

Resolution: 1080 FHD, 720P, VGA 

Circulating camera: Off / 3 minutes / 5 Minutes / 10 Minutes. When the flash memory card is full, the foremost video 

data will be deleted and the video will be saved.  

HDR high dynamic range: On/Off (When power on, the video recording function will be turned on automatically if any 

object moves under the lens without manual operation.) 

Exposure compensation: 7 grades for option 

Date Label: Display / Close-date and time can be selected on the screen 

 

In photo mode:  

Photograph delay: Singe / 2 seconds / 5 seconds / 10 seconds 

Photo pixels: 1.3M/ 2M / 5M/ 8M/ 10M/ 12M 

Continuous shooting: 3 consecutive shots 

Photo quality: quality / standard / compression 

Sharpness: strong / standard / soft 

Color: Nothingness / black and white / nostalgia  

ISO: automatic / 100 / 200 / 400 

Exposure compensation: 7 grades for option 

Photo assist: Anti-hand shock on/off 

Date label: On/off 

Storage space:  

Watch: up/ down delete protection 

 

D-KEY: Mode keys: 

Switch: camera mode, playback mode 

Up, Down, OK 

6. Powe supply DC interface (Micro USB) 

7. Flash card socket (Micro SD), support 1-128 GB, class 10+ speed 

8. Light brightness regulator 

9. REST key, system restore. (If the machine is inoperable, press the key in this hole with a needle-like sharp 

object to restart the machine) 

10. Highlight 8 LED lamps with a continuous service life up to 100 000 hours.  

 

 

Special intelligent  

Angle-adjustable Aluminum Alloy Support 
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