
WiFi Digitalt Mikroskop – Bruksanvisning 

Viktig information 

a. Se till att mikroskopet är anslutet till en strömkälla innan du använder 

det.  

b. Ta av linsskyddet före användning och sätt tillbaka det efteråt. 

Beskrivning 

Det här är ett bärbart, digitalt mikroskop med wi-fi hotspot som kan 

anslutas till iOS- och Androidenheter. Mikroskopet kan även anslutas till 

en dator via USB. Ju större skärm, desto bättre visnings- och bildkvalitet. 

Har stöd för kamera, video och fillagring. 

Funktionsbeskrivning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Användningsinstruktioner för mobiltelefoner 

1. Ladda ner och installera appen 



A. iOS: 

Sök efter ”Max-see” i App Store och ladda ner och installera appen. 

B. Android (internationellt): 

Sök efter ”Max-see” i Google Play och ladda ner och installera appen. 

2. Starta enheten 

Tryck och håll inne kameraknappen. En blå lampa blinkar (anslutning till 

wi-fi lyckades, den blå lampan lyser alltid). 

3. Anslut till wi-fi 

Öppna Max-see och klicka på OK för att komma till sidan för att ansluta 

till wi-fi. Anslut iOS-/Android-enheten till Max-see_xxxx wi-fi hotspot 

(inget lösenord krävs). Återgå till Max-see efter att anslutningen har 

upprättats. 

4. Justera fokushjulet och LED-lamporna 

Vrid hjulet när du tar bilder eller filmer för att justera fokus och justera 

ljusstyrkan på LED-lamporna för optimal observation. 

 

 

 

Användningsinstruktioner för mobilappen 

 

 

 



 

 

 

 

 

Upplösning: Klicka för att ändra upplösning.  

Rotera 180°: Klicka för att rotera objektet 180°.  

Video: Tryck för att spela in/avsluta inspelning.  

Sparade filer: Klicka för att visa eller radera foton eller videoklipp.  

Foton: Klicka för att ta en bild. 

Användningsinstruktioner för Windows 

1. Ladda ner programvaran 

Ladda ner programvaran från: www.inskam.com/download/camera.zip 

2. Starta enheten 

Tryck och håll inne kameraknappen. Den blå indikatorlampan blinkar. 

3. Anslut till datorn 

 

a. Anslut enheten till datorn med en USB-kabel och kör 

programmet ”Smart Camera”. 

b. Klicka på inställningsfliken på huvudskärmen. 

c. Klicka på enheten och välj GENERAL-UVC 

 



 

 

 

 

 

 

Användningsinstruktioner för Mac 

1. Starta enheten och anslut den till datorn 

med hjälp av USB-kabeln. 

2. Öppna programmet Photobooth. 

3. Klicka på kameran och välj GENERAL-UVC#2 (standard). 

 

 

 

 

 

*Observera: 

Vid användning via dator: 

1. Högsta upplösning: 720P. 

2. Knapparna för att zooma in och ut kan inte användas, det finns endast 

fast brännvidd. 

 



Laddning och display  

1. Laddning 

a. Använd laddningskabeln för att ansluta enheten till en strömkälla när 

batterinivån är låg. Det rekommenderas inte att använda enheten medan 

den laddas (batteriets livslängd kan reduceras).  

b. Ladda inte enheten via datorn. Den kommer automatiskt att gå in i 

PC-kameraläge. 

2. Batteri 

Enhetens batteri är ett 780 mA litium-polymer-batteri. När batteriet är 

fulladdat kan enheten användas kontinuerligt i ca 3 timmar. Det tar ca 3 

timmar att ladda batteriet. 

 

3. Indikatorlampa 

a. Lampan lyser rött när batteriet laddas. Lampan slocknar när batteriet 

är fulladdat.  

b. Den blå lampan blinkar när enheten har startats. Lampan lyser när 

enheten är ansluten till wi-fi. 

c. När batterinivån är låg blinkar den röda lampan långsamt i 10 

sekunder och släcks sedan. 

 

 

 



 

Produktinformation 

Pixlar 2.0 megapixlar 

Förstoring x 50–1 000 

Videoupplösning 1920*1080P/1280*720P/640*480P 

Avbildningsavstånd Justeras manuellt (3~60 mm) 

Wi-fi-anslutning 10 m (öppen miljö) 

Bildformat JPG 

USB-typ USB 2.0 

Strömförsörjning USB (5 V DC) 

Videoformat MP4/AVI 

Bildhastighet 15 f/s vid ljusstyrka 600 LUX 

Operativsystem Android 4.3, IOS 8.0, Windows 

Vista/7/8/10, MacOS X 10.8 eller 

senare 

Lista över delar: Mikroskop 

Bruksanvisning 



 

Felsökning 

Om enheten inte fungerar korrekt, läs följande avsnitt noggrant och 

felsök problemen eller kontakta oss för support. 

Ingen bild 

1. Kontrollera wi-fi-inställningarna på telefonen och se till att enheten är 

ansluten.  

2. Starta om appen.  

3. Starta om enheten.  

4. Kontrollera att telefonen tillåter Max-see att ansluta till trådlöst 

nätverk.  

5. Stäng av nätverket. 

 

 

LED-lamporna lyser för svagt  

Vrid hjulet nedåt för att öka ljusstyrkan  

Enheten kraschar 

Tryck på strömknappen och förstoringsknappen samtidigt och håll inne i 

1 m USB-kabel 

Basplatta av plats 

Stativ av metall 

Förpackningslåda 



5 sekunder för att starta om enheten  

 

iOS  

Gå till inställningar, gå till Max-see längst ner bland apparna för att tillåta 

fotografering. 

 


