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Cerințele sistemului 

- Windows 10, 8, 7 (SP3), MAC OS 10.9 sau mai recent  
- Port USB 2.0 

- 4 GB RAM 

- placă grafică de 1 GB 

- spațiu liber pe disc 10 GB  

- Codec Motion-JPEG (MJPEG): poate fi necesar
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ROMÂNĂ 

 
Vă mulțumim că ați achiziționat un microscop Dino-Lite. Software-
ul DinoCapture este conceput pentru a vă oferi cea mai bună 
experiență de microscopie digitală de către inventatorii 
microscopului digital portabil. Software-ul DinoCapture rulează pe 
computere cu sistem de operare Windows 7/8/10 . Software-ul 
DinoXcope este proiectat să funcționeze cu sistemul de operare 

Apple Macintosh OS. 
 

Informații importante de siguranță 
 

• Evitați să atingeți lentila cu degetul pentru a 
proteja produsul de deteriorarea electrostatică 

• A nu se scăpa din mâini 

• A se păstra uscat 

 
Dispozitiv medical Clasa 1 - Conform Regulamentului privind 
Dispozitivele Medicale (UE) 2017/745 

 
 
 
 

Drepturi de autor 2021, IDCP BV. Toate drepturile sunt rezervate, 
nimic din această publicație, nici integral, nici parțial, nu poate fi 
copiat, duplicat, reprodus sau distribuit fără autorizația scrisă expresă 
a IDCP BV. 

 

Instrucțiunile de utilizare: P/N M1, rev. 5, 2021 T1 

 

Consultați instrucțiunile înainte de utilizare     
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Utilizare prevăzută 

Verificați eticheta de pe Dino-Lite pentru a vedea ce model aveți 
și pentru a găsi pagina corespunzătoare despre utilizarea 
prevăzută în acest manual. 

 

 
IDCP BV 
Manuscriptstraat 12-14, 
1321NN Almere, Țările de Jos Tel. 
+31206186322 
Fax +31 20 6189692 
E-mail: info@dino-lite.eu   
Web: www.dino-lite.eu/medical   

 

Index 

Prezentarea produsului 3 

Instalarea software-ului 9 

Interfață software DinoCapture/Windows 10 

Interfață software DinoXcope/Mac 16 

Curățare și întreținere, garanție, asistență 18 

 

 

 

 
Conținutul pachetului 
1. Microscop digital Dino-Lite 
2. Software-ul DinoCapture și DinoXcope pe CD 
3. Husă de protecție 
4. Instrucțiunile de utilizare 
5. Accesorii specifice modelului (a se vedea tabelul de mai jos) 
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Prezentarea produsului 
Asigurați-vă că aveți modelul Dino-Lite potrivit pentru 

aplicația dvs. Găsiți denumirea produsului pe 
eticheta atașată cablului. 
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Model Descriere Rezoluție Amplificare 

MEDL7DW DermaScope 

Polarizer HR 

5.0 MP 10-50x 

MEDL4DW DermaScope Polarizer 1.3 MP 10-50x 

MEDL7DM DermaScope 

Polarizer HR 200x 

5.0 MP ~10-70 & 200x 

MEDL4DM DermaScope 

Polarizer 

200x 

1.3 MP ~10-70 & 200x 

MEDL4E EarScope Pro 1.3 MP 55-90x 

MEDL4EP EarScope Pneumatic 1.3 MP 55-90x 

MEDL3E EarScope Basic 0.3 MP 20-30x 

MEDL4N Pro CapillaryScope 200 Pro 1.3 MP 20-200 

MEDL4N5 Pro CapillaryScope 500 Pro 1.3 MP ~500x 

MEDL4N5 CapillaryScope 500 1.3 MP ~500x 

MEDL7HM TrichoScope Polarizer HR 5.0 MP ~10-70 & 200x 

MEDL4HM TrichoScope Polarizer 1.3 MP ~10-70 & 200x 

MEDL3H TrichoScope Basic 0.3 MP ~10-70 & 200x 

MEDL4R IriScope 1.3 MP 10-20x 

MEDL4FW PodoScope 1.3 MP 10-50x 
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USB 2.0 LED-uri Polarizator Carcasă 

metalică 

accesorii 
specifice 

da 8 albe da da capac deschis, capac lung, 

capac de contact închis 

da 8 albe da da capac deschis, capac lung, 

capac de contact închis 

da 8 albe da  capac de contact închis 

da 8 albe da  capac de contact închis 

da 6 albe nu  specule (3-4-5 mm) 

da 6 albe nu  specule (2,5-4 mm) 

da 4 albe nu  specule (3-4-5 mm) 

da 8 albe da  capac în formă de unghie 

da 8 albe da  capac în formă de unghie 

da 8 albe nu   
da 8 albe da da capac de contact închis 

da 8 albe da  capac de contact închis 

da 8 albe nu   
da 2 albe nu   
da 2 galbene 

8 albe 

da  capac deschis, capac lung, 
capac de contact închis 
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Modele DermaScope 

Utilizare prevăzută 

DermaScope este destinat să realizeze imagini cu pete ale pielii 
intacte ca parte a unui diagnostic dermatologic. 

Caracteristici hardware 

1. Dino-Lite are o funcție Microtouch (Micro-atingere) la capătul 
cablului dispozitivului. Atingerea acestui senzor va captura 
imaginea actuală. 

2. Acest model are o funcție de polarizare care poate fi 
controlată prin rotirea roții reglabile de la capac. 

3. Acest model are învelișuri/capace frontale interschimbabile. 
4. Acest model are o funcție Macro Zoom (Macro-Mărire/Micșorare):  

Lucrul cu 2 rate de amplificare în timp ce se menține aceeași distanță 
de lucru: un câmp vizual mai mare la o amplificare mai mică și o 
funcție de zoom pentru o amplificare mai mare. 

Modele EarScope 

Utilizare prevăzută 

EarScope este destinat să realizeze imagini ale urechii interne ca 
parte a unui diagnostic al urechii. 

Caracteristici hardware 

1. Dino-Lite are o funcție Microtouch (Micro-atingere) la capătul 
cablului dispozitivului. Atingerea acestui senzor va captura 
imaginea actuală. 

2. Acest model are specule frontale interschimbabile. Speculele  

sunt furnizate în 3 dimensiuni pentru a fi utilizate pentru 
diferite dimensiuni ale  
canalului urechii. Sunt disponibile specule suplimentare pentru 
cumpărare de la furnizorul dvs. obișnuit sau de la distribuitorul 
dvs. Dino-Lite Medical 

3. Modelul pneumatic Earscope are un balon pentru a sufla aer în 

ureche pentru a verifica mobilitatea timpanului, care este 
etanșat de specul. 

Notă: Aveți grijă să nu aplicați prea multă presiune atunci 
când strângeți balonul. 
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Modele CapillaryScope 

Utilizare prevăzută 

CapillaryScope este destinat să realizeze imagini ale vaselor 
microcapilare. 

Caracteristici hardware 

1. Dino-Lite are o funcție Microtouch (Micro-atingere) la capătul 
cablului dispozitivului. Atingerea acestui senzor va captura 
imaginea actuală. 

2. Capacul frontal are o formă specială pentru a vă permite să îl 
puneți direct pe marginea unghiei. 

Cum se utilizează CapillaryScope 

1. Pentru a obține cele mai bune rezultate, se recomandă să 
aplicați puțin ulei vegetal (cum ar fi uleiul de arahide) pe zona 
care urmează să fie examinată (de obicei degetul inelar). 

2. Nu atingeți suprafața uleiului înainte de a aplica Dino-Lite 

CapillaryScope. 
3. Puneți CapillaryScope chiar pe marginea unghiei cu ulei. 
4. Reglați focalizarea și mișcați CapillaryScope încet pentru a găsi 

marginea unghiei. Apoi, mutați CapillaryScope pentru a găsi 
primul rând al vasului capilar de sub marginea unghiei. 

Modele IriScope 

Utilizare prevăzută 

IriScope este destinat să realizeze imagini ale ochiului pentru diagnosticarea 
ochilor. 

Caracteristici hardware 

1. Dino-Lite are o funcție Microtouch (Micro-atingere) la capătul 
cablului dispozitivului. Atingerea acestui senzor va captura 
imaginea actuală. 

2. IriScope are două culori ale luminii, alb și galben. Culoarea 
luminii poate fi aleasă din software, lumina albă este mai 
potrivită pentru culorile deschise ale irisului și lumina galbenă 
pentru culorile irisului mai închise. 

Notă de avertizare: Nu reflectați lumina pe ochiul subiectului 
mai mult de 4 minute pe zi. 
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Modele TrichoScope 

Utilizare prevăzută 

TrichoScope este destinat să realizeze imagini ale părului și 
scalpului ca parte a diagnosticului tricologic. 

Caracteristici hardware 

1. Dino-Lite are o funcție Microtouch (Micro-atingere) la capătul 
cablului dispozitivului. Atingerea acestui senzor va captura 
imaginea actuală. 

2. Unele modele (MEDL4HM și MEDL4HM4) au o funcție de 
polarizare care poate fi controlată prin rotirea capacului 
reglabil. 

 

 
Modele  
PodoScope este destinat să realizeze imagini ale picioarelor, 
unghiilor de la picioare și cu pete ale pielii ca parte a unui 
diagnostic podiatric. 

Caracteristici hardware 

1. Dino-Lite are o funcție Microtouch (Micro-atingere) la capătul 
cablului dispozitivului. Atingerea acestui senzor va captura 
imaginea actuală. 

2. Acest model are o funcție de polarizare care poate fi 
controlată prin rotirea inelului reglabil de la capac. 

3. Acest model are învelișuri/capace frontale interschimbabile. 
4. Acest model are o funcție Macro Zoom (Macro-Mărire/Micșorare): 

Lucrul cu 2 rate de amplificare în timp ce se menține aceeași distanță 
de lucru: un câmp vizual mai mare la o amplificare mai mică și o 
funcție de zoom pentru o amplificare mai mare. 

 
 

Modele generice 
 

Utilizare prevăzută 

Modelele generice Dino-Lite pot fi utilizate în aplicații generale de 
microscopie pentru a ajuta la diagnosticarea medicală. 
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Caracteristici hardware 

1. Dino-Lite are o funcție Microtouch (Micro-atingere) la capătul 
cablului dispozitivului. Atingerea acestui senzor va captura imaginea 
actuală. 

2. Modelele cu litera W în codul articolului au funcția Macro Zoom: 
Lucrul cu 2 rate de amplificare în timp ce se menține aceeași distanță 
de lucru: un câmp vizual mai mare la o amplificare mai mică și o 
funcție de zoom pentru o amplificare mai mare . 

Instalarea software-ului 
Software-ul DinoCapture și DinoXcope este licențiat de la Anmo 

Electronics Corporation și face obiectul unui Acord de licență pentru 
utilizatorul final (EULA) pe care utilizatorii vor trebui să îl accepte în timpul 
procesului de instalare. 

Notă importantă: NU conectați cablul USB al Dino-Lite la computer 
înainte de a instala software-ul. 

1. Utilizați CD-ul livrat împreună cu Dino-Lite pentru a instala software-
ul și driverele DinoCapture și DinoXcope. Alternativ, descărcați și 
rulați cea mai recentă versiune a software-ului din secțiunea de 
asistență a site-ului web: www.dino-lite.eu. 

2. Faceți clic pe „Următorul” și va începe expertul Installshield. (Pe unele 
sisteme poate apărea un „avertisment privind securitatea fișierului 
deschis”. 
Selectați „Rulare” sau „DA”). Alegeți limba dorită pentru interfața 
DinoCapture 2.0. 

3. Citiți Acordul de licență pentru utilizator. Dacă sunteți de acord, 
apăsați „Da” pentru a continua sau apăsați „nu” pentru a opri 
instalarea. 

4. Selectați un folder de destinație pentru software-ul DinoCapture. 
Când ați terminat, apăsați „Următorul”. Faceți clic pe „Instalare” 
pentru a începe instalarea software-ului. Dacă apare mesajul de 
avertizare de securitate Windows, faceți clic pe „Instalați oricum 
acest software driver”. 

5. Când instalarea este finalizată, selectarea „Finalizare” finalizează 
instalarea software-ului. 

6. Software-ul DinoCapture are o funcție de actualizare automată care 
va verifica dacă există actualizări de software atunci când porniți 
DinoCapture. 

7. Manualul complet poate fi găsit în funcția de ajutor din DinoCapture, 
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ca pdf pe CD sau pe site-ul web. 

Instalarea hardware-ului 
1. După instalarea completă a software-ului DinoCapture și a 

pachetului de drivere, conectați Dino-Lite la unul dintre 
porturile USB ale computerului dvs. 

2. Utilizați un port USB 2.0 care este alimentat complet. Unele 
porturi USB ale computerelor portabile nu furnizează 
suficientă energie. 

3. Driverul va fi instalat automat. AȘTEPTAȚI până când apare 
notificarea: „Software driver de dispozitiv instalat cu 
succes”. 

4. Acum, porniți DinoCapture 2.0 făcând dublu clic pe pictograma de pe 
desktop. 

5. LED-urile ar trebui să se aprindă și o imagine ar trebui să 
apară în DinoCapture. Dacă nu este cazul, consultați 
întrebările frecvente (FAQ) de pe www.dino-lite.eu. 

Caracteristici hardware 
1.    În centrul dispozitivului, cadranul reglabil este folosit pentru  

a seta focalizarea. Focalizarea imaginii depinde de distanța 
până la obiect. Odată ce ați focalizat pe obiect, puteți citi rata 
de amplificare atinsă din numărul de lângă simbolul Δ. 

Interfață software DinoCapture/Windows 
Există cinci secțiuni cheie în software-ul DinoCapture: 

 

1. Bara de meniu 
2. Instrumente pentru lista de imagini 
3. Bara de gestionare a ferestrei de previzualizare 
4. Bara de instrumente 
5. Instrumente de previzualizare a ferestrei 
Bara de meniu 

 

 

 

Folder – creați foldere sau accesați folderele existente. 

 

 

Fișiere – gestionați fișierele, cum ar fi deschiderea, copierea, 
salvarea, imprimarea sau ștergerea, precum și trimiterea prin 
e-mail sau crearea unei expuneri de diapozitive. 
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Setări – personalizați modul în care funcționează software-
ul, cum ar fi: 

• Afișarea sau ascunderea elementelor de pe ecran 
• Proprietățile pentru măsurători 
• Modul în care funcționează Microtouch-ul 

sau pedala de picior (dacă este atașată). 
• Accesarea setărilor accesoriilor de focalizare 

motorizată 
• Conectarea prin IP 
• Funcție de recunoaștere a codurilor de bare 
• GPS extern 
• Funcție de actualizare automată 

 

 

Ajutor – accesați ghidul complet al utilizatorului de pe ecran 
sau citiți informațiile DinoCapture 2.0 sau acordul de licență. 

Instrumente pentru lista de imagini 
 

 Deschidere – deschideți o imagine selectată din galeria 
de imagini în miniatură de sub bara de instrumente a 
listei de imagini. 

 Copiere – copiați o imagine selectată în clipboard-ul 
din Windows. 

 Salvare ca – salvați imaginile selectate în formatul de fișier 
sau folderul dorit. 

 E-mail – atașați imaginile selectate la un mesaj nou 

deschis în e-mailul dvs. implicit de client. 

 Imprimare – imprimați imaginea selectată. 

 Expunere de diapozitive – rulați o expunere de diapozitive a 
imaginilor selectate. 

 Ștergere – curățați galeria imagini în miniatură ștergând 
imaginile selectate. 
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Bara de gestionare a ferestrei de previzualizare 
Această fereastră vă permite să comutați între ferestre dacă 
două sau mai multe Dino-Lite sunt conectate în același timp 
sau sunt deschise mai multe imagini. 

 

 
 

Bara de instrumente 
Bara de instrumente este împărțită în patru părți: 

 

Instrumente de desen – Setul de instrumente de desen vă 
permite să scrieți text și să desenați pe imagini. Bara se află sub 
bara de gestionare a ferestrei de previzualizare. 

 

 
 

Instrumente de măsurare – Cu instrumentele de măsurare pot fi 
realizate multe tipuri de măsurare diferite. Pictograma dublu bliț 
vă oferă acces la setările grilei și ale riglei. Pentru a face o 
măsurătoare pe imaginea dvs., alegeți una dintre pictogramele de 
măsurare. Apoi, citiți factorul de amplificare din inelul de 
focalizare și introduceți această valoare în caseta din dreapta barei 
de pictograme. Pentru o precizie sporită, efectuați o calibrare cu 
ajutorul foii de calibrare care este furnizată împreună cu Dino-Lite. 

Notă: Valorile atinse cu software-ul DinoCapture nu sunt 
destinate a fi utilizate în scopuri de diagnosticare. 
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Linie Faceți clic stânga și trageți până la lungimea 
dorită, apoi, faceți clic din nou pentru a finaliza. 

Linie 

continuă 
Faceți clic și trageți pentru a forma o secțiune de 
distanță, faceți clic din nou pentru a începe o altă 
secțiune. Continuați până când este măsurată 
distanța totală dorită. Faceți dublu clic pentru a 
finaliza. 

Punct la linie Creați o linie care să reprezinte baza făcând clic o 
dată pentru a începe, trageți și apoi faceți clic din 
nou pentru a seta punctul final. Îndepărtați-vă de 
linia de bază pentru a începe măsurarea liniei 
care este la 90 de grade față de linia de bază și 
un clic final pentru a finaliza măsurarea. 

Poligon Faceți clic și trageți pentru a forma lungimea 
dorită, faceți clic din nou pentru a începe 
secțiunea următoare. Când ați terminat, faceți 
dublu clic pentru a finaliza măsurarea poligonului. 

Cerc cu raza Faceți clic și extindeți până la raza dorită. 

Diametru Faceți clic și extindeți până la diametrul dorit. 

Cerc cu trei 
puncte 

Faceți clic pe oricare trei puncte de pe cercul pe 
care doriți să îl măsurați. 

Arc cu trei 
puncte 

Faceți clic pe trei puncte consecutive de pe 
un arc pentru a măsura. 

Unghi cu 

trei puncte 
Începeți din punctul de pivotare și extindeți 
pentru a începe măsurarea unui unghi. 

Unghi cu 

patru 
puncte 

Selectați două puncte dintr-un segment de linie 
și alte două puncte dintr-un alt segment de linie 
pentru a finaliza măsurarea unghiului. 

Distanță 

centrală 
După ce desenați cel puțin două cercuri, selectați 
pictograma și indicatorul mouse-ului se va schimba 
într-un deget arătător pentru cercuri selectabile. 
Faceți clic pe fiecare cerc și software-ul va măsura 
distanța. 

Linii de grilă Treapta se va potrivi cu amplificarea introdusă. 

Grilă circulară Treapta se va potrivi cu amplificarea introdusă. 
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Reticul pe 

cameră 
Poziția reticulului XY poate fi mutată atunci când  

o selectați. Poziția cursorului este locația 
indicatorului mouse-ului, iar locația 0,0 
reprezintă coordonatele centrale ale reticulului. 

Reticul 
la scală 

Creșterile reticulului la scală pot fi comparate cu 

scala din colțul din stânga jos. Centrul reticulului 
poate fi mutat. (Valoarea de amplificare trebuie 
introdusă pentru ca această caracteristică să 
funcționeze). 

 

Instrumente text și linie 

 

 
Formatul liniei Selectați culoarea liniei, stilul și lățimea 

Font Selectați fontul, stilul fontului, dimensiunea și 
culoarea 

 

 

 

 
Opțiuni de măsurare 

 

 
 

Proprietăți de 

măsurare 
Organizați și afișați starea tuturor măsurătorilor, 
precum și capacitatea de a regla modul în care 
rezultatele sunt afișate pe imagine. 

Amplificator Măriți digital zona din jurul indicatorului mouse-
ului pentru mai multe detalii și măsurători 
precise. 
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Amplificare Introduceți amplificarea în caseta albastră.  
Amplificarea poate fi citită de pe cadranul 
microscopului. 

Unități Selectați unitatea de măsură, inch, mil, mm sau 

um. 

Meniul de 

calibrare 
Selectați calibrarea, creați un nou profil de 
calibrare sau deschideți folderul de calibrare. 

Cititor de coduri 
de bare 

Faceți clic pe pictogramă pentru a activa și 
dezactiva detectarea codurilor de bare. 

 

Instrumente de previzualizare a ferestrei 
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MicroTouch - acesta este activat atunci când atingeți  
senzorul MicroTouch. Activați sau dezactivați MicroTouch. 
Unele modele Dino-Lite nu au această caracteristică. 

 

 

 

Expunere automată – Aceasta vă permite să schimbați 
expunerea sau să dezactivați expunerea automată. Prin 
glisarea barei spre dreapta, timpul de expunere crește și 
invers. 

 

 

Balans alb - Selectați modul de balans de alb necesar 
(disponibil numai pentru anumite modele). 

 

 
Control LED - vă permite să PORNIȚI/OPRIȚI sau să 
comutați LED-urile pe Dino-Lite (majoritatea modelelor). 

 

 Setare - Fereastra de setare vă permite să controlați 
setările camerei. 

 

 
 

Maximizați -Vă permite să vedeți videoclipul sau imaginea 
în direct pe ecran complet. Pentru a ieși din modul ecran 
complet, faceți clic oriunde pe ecran sau apăsați „ESC”. 

 

 Închideți fereastra - Vă permite să închideți fereastra 

actuală. 
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Instantaneu - Faceți o fotografie. 

 

 
Video recorder - Porniți/opriți înregistrarea unui videoclip. 

 

 

Video cu încetinitorul - Creați o serie de imagini sau 

videoclipuri realizate la un interval de timp regulat. 
 

 

 
 

Alegeți rezoluția pentru imagine. Rețineți că poate fi 
necesar un Codec suplimentar pentru a afișa o rezoluție 
de 5 megapixeli. Consultați secțiunea de asistență de pe  
www.dino-lite.eu pentru mai multe informații. 

 

 Alegeți folderul în care vor fi stocate 

imaginile/videoclipurile 
 

 

 
 
 

 

Faceți clic pe bara gri din partea de jos a ferestrei de 

previzualizare și caseta de adnotări se va extinde. Scrieți 
text în această casetă și apăsați INTRODUCERE pentru a 
începe un  nou rând. Când ați terminat, faceți clic stânga 
oriunde în fereastra de previzualizare pentru a salva 
adnotarea și a ieși din caseta de adnotare. 

 

 

Indicator de intensitate a focalizării - Indică nivelul de 

focalizare atins (disponibil numai pentru anumite 
modele) 

 

Interfață software DinoXcope/Mac 
Există patru secțiuni principale în fereastra programului DinoXcope: 
1. Bara de acțiuni 

 

 
• Faceți o poză. Dacă doriți să faceți măsurători pe poză 

mai târziu, deschideți imaginea făcând dublu clic și 
adăugați amplificarea de intrare pe care ați citit-o din 
cadranul de focalizare. 

• Faceți un videoclip. Alegeți rata de cadre, timpul de 
înregistrare, calitatea și compresia. Pentru a opri 
înregistrarea manual, utilizați tasta ESC 
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• Faceți un videoclip cu încetinitorul. Alegeți intervalul de 
captură, numărul de cadre și rata de redare a cadrelor, 
precum și calitatea și compresia. 

• PORNIȚI/OPRIȚI LED-urile 
 

• Accesați modul ecran complet, pentru a încheia modul 
ecran complet utilizați tasta ESC 

 

2. Lista de imagini 
 

 
• Alegeți între poze sau videoclipuri 
• Priviți o poză cu mouse-ul peste sau faceți dublu clic 

pentru a o deschide într-o fereastră nouă 
3. Imagine live 

• Utilizați bara de acțiuni pentru acțiunea pe care doriți să o efectuați 
• Utilizați meniul Comenzi (bara de meniu este în partea de 

sus a ecranului) pentru a modifica setările, utilizați 
zoomul (digital), înghețați imaginea, modificați rezoluția 
sau modificați funcționarea butonului Microtouch. 

• Utilizați funcția de măsurare live (din meniul 
Instrumente) pentru a deschide o fereastră de selecție 
specială pentru instrumentele  
de desen și măsurare. După selecție, faceți clic pe OK și 
utilizați instrumentul de pe imaginea live. 

4. Deschideți imaginea 
 

 
 

• Dacă deschideți o imagine stocată, veți vedea o bară 
de meniu deasupra acesteia, care vă permite să alegeți 
instrumentele de salvare, desen și măsurare. 
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Notă: Valorile atinse cu software-ul DinoXcope nu sunt 
destinate a fi utilizate în scopuri de diagnosticare. 

 
 
 

Curățare și întreținere 

Evitați atingerea lentilei cu orice substanță. Curățați periodic 
lentilele cu aer comprimat. Curățați corpul microscopului în mod 
regulat cu o cârpă moale umezită cu dezinfectant. Curățați 
capacele detașabile cu o soluție de alcool 50%-70%, nu utilizați 
dietil eter, alcool 100% sau gel alcoolic. 

 

Eliminați ca deșeu electronic în conformitate cu reglementările 

locale. 
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Garanție 

Software-ul DinoCapture este furnizat pentru utilizare cu un 
microscop digital Dino-Lite furnizat de AnMo Electronics sau de 
unul dintre distribuitorii  sau revânzătorii săi Utilizarea software-
ului DinoCapture este guvernată de Acordul de licență pentru 
utilizatorul final. 
Produsul Dino-Lite este livrat cu o garanție de doi ani  e la data 
achiziției de către clientul final. Rețineți că 
accesoriile (adică capace/extensii detașabile) nu sunt acoperite de 

garanție. Pentru probleme legate de garanție, contactați 
distribuitorul sau magazinul de unde ați cumpărat produsul. 

Asistență 

Dacă aveți probleme cu software-ul Dino-Lite sau  DinoCapture, 
contactați distribuitorul sau verificați paginile de asistență Dino-
Lite Europe la www.dino-lite.eu. Manualul de utilizare extins 
pentru DinoCapture poate fi găsit în software și pe site-ul web. 

IDCP B.V./Dino-Lite Europe 
Manuscriptstraat 12-14, 1321NN Almere, Țările de Jos Tel. 
+31 20 6186322 
Fax. +31 20 6189692 
e-m ail: info@dino-lite.eu 
web: www.dino-lite.eu/medical 

 

2021Q1 © AnMo/IDCP/Dino-Lite Europe. 
Nicio parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă sau distribuită decât pentru uz 
personal împreună cu utilizarea microscoapelor digitale Dino-Lite. 

 

Informații brevet: 
Brevet SUA nr. 7.102.817.B1 
Brevet Germania nr. 20 2006 001 409.8 

Brevet Japonia nr. 3123176 
Brevet Taiwan nr. M302031 
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*************************************************************** 

 
 

Subsemnata,  Andreea  –  Ioana  AVĂDĂNEI,  interpret  și  traducător autorizat  

pentru limbile   engleză și franceză în temeiul autorizației nr. 33337 din data de 

29.02.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii 

efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără 

omisiuni,  și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat 

conținutul și sensul. 

 

INTERPRET ȘI TRADUCĂTOR AUTORIZAT 

Andreea – Ioana AVĂDĂNEI 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


