
התקנת תוכנת המצלמה:
	 לחצו על הקישור "לתוכנת המצלמה"

	 המחשב ישאל אתכם לגבי המיקום שאתם רוצים לשמור את התוכנה, ציינו מקום מועדף 
amcap ורשמו אותו לפניכם. שם התוכנה הוא

  	WINRAR הקובץ שהורדת זה עתה הוא קובץ דחוס בפורמט

  	amcap.exe לחיצה פעמיים על על הצלמית תפתח חלון בו יוצג הקובץ ללא דחיסה
)במרבית המחשבים מותקנת מראש תוכנה לפתיחת קבצים דחוסים מסוג זה. במידה ואין 

לכם המחשב תוכנה כזו תוכלו להורידה בחינם מהאינטרנט(
	 לחצו על הקובץ פעמיים ויפתח לכם חלון התצוגה של התוכנה

:USB התקנת התוכנה "דרייבר
"  	USB לחצו על הקישור "דרייבר

	 המחשב ישאל אתכם לגבי המיקום שאתם רוצים לשמור את התוכנה, ציינו מקום מועדף 
USB2_0-PCB-CAM.rar ורשמו אותו לפניכם. שם התוכנה הוא
  	WINRAR הקובץ שהורדת זה עתה הוא קובץ דחוס בפורמט

	 לחיצה פעמיים על על הצלמית תפתח חלון בו יוצג הקובץ ללא דחיסה
 PCB-CAM.EXE-USB2.0 

)במרבית המחשבים מותקנת מראש תוכנה לפתיחת קבצים דחוסים מסוג זה. במידה ואין לכם 
המחשב תוכנה כזו תוכלו להורידה בחינם מהאינטרנט(

	 לחצו על הקובץ פעמיים ויפתח לכם חלון התקנה של התוכנה

בשלב זה תתבקשו לחבר את המיקרוסקופ לשקע ה- USB	  במחשב
עם חיבור המיקרוסקופ למחשב ידלקו 3	  נורות הלד בראש המכשיר.

	 אשרו
	 לאחר האישור יפתח החלון הבא )התוכנה שואלת האם תעדיפו התקנה מלאה או התקנה 

חלקית שאתם שולטים בכל פונקציה( העדיפו התקנה מלאה, ולחצו על האפשרות 
העליונה מבין השתיים.

 	NEXT - לחצו על הבא
	 המחשב מעבד את הנתונים וישאל האם אתם מאשרים את התקנת התוכנה

	 אשרו

	 לאחר האישור יופיע החלון הסיום שבו תתבקשו לאתחל את המחשב על מנת שכל 
העידכונים יופעלו.

	 אשרו את האיתחול - המיקרוסקופ יכול להשאר מחובר למחשב.

 	AMCAP בחלון "התחל" לחצו על התוכנה החדשה
	 בחלון תופיע לכם צללית כלשהי, הצמידו את המיקרוסקופ לבגד ובצעו כיוון פוקוס בעדינות 

בעזרת הגלגלת. לאט לאט תתגלה לכם תמונה ברורה של הפריט שהצמדם אליו את 
המיקרוסקופ.

	 במידה ואתם לא רואים תמונה בדקו את הנתונים הבאים:
מתחת לאופציה DEVICES	  בחרו את האפשרות של המצלמה

USB2.0 PC C CAMERA     
מתחת לאופציה OPTIONS וודאו שהלשונית העליונה PREVIEW	  מסומנת.

אנו מודים לכם על הרכישה ומקווים שתפיקו את מירב ההנאה והלמידה מהמיקרוסקופ.

בברכה
צוות תילתן

widows 7 התקנת התוכנה במערכת הפעלה

את קבצי ההתקנה של התוכנה ניתן להוריד מאתר תילתן: 
מדע וטכנולוגיה < אופטיקה < מיקרוסקופ דיגיטלי ידני

בתחתית עמוד זה יש שני קבצים להתקנה. 
לתוכנת המצלמה 1 .

2 .USB לדרייבר

הפעלת המצלמה


