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Marketing CMS

Alle rettigheder til denne dokumentation tilhø-
rer Leica Microsystems CMS GmbH. En mang-
foldiggørelse af tekst og billeder – også af dele 
deraf – ved tryk, fotokopiering, mikrofilm eller 
andre metoder, inklusive elektroniske systemer, 
er kun tilladt med udtrykkelig skriftlig tilladelse 
af Leica Microsystems CMS GmbH.

De i den følgende dokumentation indeholdte 
oplysninger viser det aktuelle tekniske niveau. 
Vi har med stor omhu gennemført sammensæt-
ningen af tekst og billeder. Vi er dog til hver en 
tid taknemmelige for oplysninger om evt. fejl.

De i denne håndbog indeholdte informationer 
kan ændres uden forudgående meddelelse.
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Generelle oplysninger
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Mikroskopernes formål

Mikroskoperne Leica DMS1000 B TLST og Leica 
DMS1000 B TL5000, som denne betjenings-
vejledning er udarbejdet til, er anvendt til 
rutineundersøgelser af celle- og vævskulturer, 
væsker og sedimenter. Det omfatter undersø-
gelse af prøver fra det menneskelige legeme 
med henblik på at få oplysninger om fysiolo-
giske eller patologiske tilstande eller medfødt 
anomali eller til kontrol for ufarlighed og 
forenelighed ved potentielle modtagere eller til 
kontrol af terapeutiske tiltag.

IVD

De ovenfor nævnte mikroskoper opfylder 
EF-direktiv 98/79/EF om In-vitro-diagnostik.

� Producenten fraskriver sig ansva-
ret for enhver anvendelse, som ikke 

er i overensstemmelse med bestemmel-
serne, og ved anvendelse uden for specifika-
tionerne fra Leica Microsystems CMS GmbH, 
samt evt. risici, der opstår i den forbindelse.  
I sådanne tilfælde mister overensstemmelses-
erklæringen sin gyldighed.

Mærkeplade DMS1000 B TLST

� Dette (IVD-) udstyr er ikke beregnet til 
brug iht. det i DIN VDE 0100-710 define-

rede patientmiljø. Det er heller ikke beregnet 
til at blive kombineret med medicinudstyr iht. 
EN 60601-1. Hvis et mikroskop forbindes elek-
trisk ledende med et medicinapparat iht. EN 
60601-1, så gælder kravene iht. EN 60601-1-1. 
Ikke egnet til undersøgelse af potentielt infek-
tiøse prøver! Denne type apparat må kun 
betjenes af uddannede personer.

Mærkeplade DMS1000 B TL5000
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Generelle oplysninger

Anvendelse i renrum 

Det digitale mikroskopsystem Leica DMS1000 B 
kan problemfrit anvendes i renrum.

Rengøring

 Til rengøring må der ikke anvendes 
uegnede rengøringsmidler, kemikalier og 
teknikker.

 Rengør aldrig farvede overflader og tilbe-
hør med gummierede dele med kemikalier. 
Det kan beskadige overfladerne, og slid-
partikler kan forurene præparater. 

 I de fleste tilfælde kan vi på forespørgsel 
tilbyde specielle løsninger. Nogle produkter 
kan modificeres, eller vi kan tilbyde andet 
tilbehør til brug i renrum. 

 Rengøring af glasflader og især objektiver 
må kun foretages som beskrevet i brochu-
ren "Cleaning of Microscope Optics". Under 

 http://www.leica-microsystems.com/
products/

 kan informationen downloades. Vælg dit 
produkt, og skift til siden "Download”.

Yderligere oplysninger på side 68

Servicearbejde 

 Reparationsarbejde må kun udføres af 
serviceteknikere, der er uddannet hos Leica 
Microsystems. Der må kun anvendes origi-
nale reservedele fra Leica Microsystems.

Krav til ejeren

 Sørg for, at Leica-mikroskopet kun bliver 
betjent, vedligeholdt og istandsat af auto-
riserede og uddannede personer.
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Vigtige sikkerhedsoplysninger

Brugsanvisning

Den foreliggende brugsanvisning beskriver de 
specielle funktioner i det digitale mikroskopsy-
stem Leica  DMS1000 B og indeholder vigtige 
instruktioner om driftssikkerheden, vedligehol-
delsen og tilbehørsdelene. 

Man kan kombinere enkelte systemartikler med 
artikler fra eksterne leverandører (f.eks. koldlys-
kilder osv.). Læs venligst brugsanvisningen og 
sikkerhedsforskrifterne fra leverandøren.

Før montering, ibrugtagning og anvendelse 
skal de ovenfor citerede brugsanvisninger 

læses. Vær især opmærksom på alle sikkerheds-
forskrifter.

For at få udleveringstilstanden og sikre en drift 
uden fare skal brugeren overholde oplysnin-
gerne og advarselspåtegningerne i disse brugs-
anvisninger.

Vi står inde for vores instrumenters kvalitet. 
Vores garanti omfatter fabrikations- og mate-
rialefejl, men dog ikke skader, som er opstået 
pga. uagtsomhed og forkert håndtering.
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Anvendte symboler

Advarsel om et farligt sted

� Dette symbol står ved informationer, 
som ubetinget skal læses og overhol-

des. 

Manglende overholdelse …

 … kan udsætte personer for fare!
 … kan medføre funktionsfejl eller instru-

mentskader.

Advarsel om farlig elektrisk spænding

  Dette symbol står foran informationer, 
som ubetinget skal læses og overholdes . 

Manglende overholdelse …

 … kan udsætte personer for fare!
 … kan medføre funktionsfejl eller instru-

mentskader.

Advarsel om varm overflade.

 Dette symbol advarer om varme steder, 
der kan berøres, f.eks. glødelamper. 

Vigtig information

 Dette symbol står ved yderligere infor-
mationer eller forklaringer, der bidrager 

til forståelsen.

Supplerende oplysninger

 Dette symbol står inden for teksten ved 
supplerende informationer og forklaringer.

Illustrationer

(1)  Cifre i parentes inden for beskrivelserne 
vedrører illustrationer og positionerne i 
illustrationerne.

Bortskaffelse.

 Oplysninger om bortskaffelse af 
mikroskop, tilbehørskomponenter og 

forbrugsmateriale.

 Kina RoHS 50 år EFUP (Environmen-
tally friendly use period)

IVD-mærkning

IVD  Apparat til In-vitro-diagnostik.

MM/ÅÅÅÅ
 IVD-produktionsdato, 

 f.eks. 11 / 2011 for novem-
ber 2011.
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Sikkerhedsforskrifter

Beskrivelse

 De enkelte moduler lever op til de stør-
ste krav om observation og dokumenta-
tion med det digitale mikroskopsystem 
Leica DMS1000 B.

Anvendelse efter bestemmelserne

 Mikroskoper fra Leica Microsystems er opti-
ske instrumenter og tjener til bedre synlig-
gørelse af objekter eller præparater ved 
hjælp af forstørrelse. Tilbehør som optisk 
tilbehør, stativer, belysninger, kameraer 
m.m. supplerer udstyret.

Ukorrekt anvendelse

 Hvis instrumentet anvendes på en anden 
måde end beskrevet i brugsanvisningerne, 
kan personer eller ting blive beskadiget. 
Anvend aldrig mikroskoper til in vivo-
undersøgelser og operationer på øjne, 
hvis ikke de udtrykkeligt er beregnet til 
det. Montér aldrig andre apparatstik eller 

skru optiske systemer og mekaniske dele 
fra hinanden, hvis ikke det er beskrevet i 
vejledningen.

De i brugsanvisningen beskrevne apparater 
og tilbehørskomponenter er blevet kontrolle-
ret mht. sikkerhed eller mulige farer. Ved hvert 
indgreb i apparatet, ved modifikationer eller 
kombinationen med ikke-Leica-komponenter, 
som strækker sig ud over omfanget i denne 
vejledning, skal den ansvarlige Leica-repræsen-
tation konsulteres!

Ved et ikke-autoriseret indgreb i apparatet eller 
ved en anvendelse, som ikke er i overensstem-
melse med bestemmelsen, bortfalder ethvert 
garantikrav samt produktansvaret og overens-
stemmelseserklæringen.

Anvendelsessted

 Instrumenter skal anvendes i lukkede, 
støvfrie rum ved +10° C til +40° C. Appara-
ter skal beskyttes mod olie, kemikalier og 
ekstrem luftfugtighed. Ved anvendelse i 
det fri skal apparatet beskyttes mod støv og 
fugt. Elektriske apparater må aldrig benyt-
tes i det fri.

 Elektriske komponenter skal opstilles 
mindst 10 cm fra væggen og fra brændbare 
genstande.

 Store temperaturudsving, direkte sollys 
og rystelser skal undgås. Ellers kan f.eks. 
mikrofotografiske optagelser blive ødelagt.

 De enkelte komponenter har i varme og 
fugtigvarme klimazoner brug for særlig 
pleje for at forebygge fungusdannelse.
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Sikkerhedsforskrifter (fortsat)

Krav til ejeren

 Disse sikkerhedsforskrifter skal være 
tilgængelige på arbejdspladsen.

Sørg for, at …

 … det digitale mikroskopsystem 
Leica  DMS1000 B og tilbehøret kun betje-
nes, vedligeholdes og istandsættes af auto-
riserede og uddannede personer.

 … operatører har læst, forstået og anven-
der denne brugsanvisning og især alle 
sikkerhedsforeskrifter.

Reparation, servicearbejde

 Reparationsarbejde må kun udføres af 
serviceteknikere, der er uddannet af Leica 
Microsystems.

 Der må kun anvendes originale reservedele 
fra Leica Microsystems.

 Før åbning af apparaterne skal strømmen 

slås fra og netkabler trækkes ud.

 Ved berøring af den spændingsførende 
strømkreds kan personer blive kvæstet.

Transport

 Til forsendelse eller transport af de enkelte 
moduler i det digitale mikroskopsystem 
Leica  DMS1000 B og tilbehørskomponen-
terne skal den originale emballage anven-
des.

 For at undgå beskadigelser fra rystelser skal 
alle bevægelige komponenter, som kunden 
iht. brugsanvisningen selv kan montere 
og demontere, demonteres og emballeres 
særskilt.

Indbygning i fremmede produkter

 Ved indbygning af Leica-produktet i frem-
mede produkter er producenten af det 
samlede system eller den, der bringer det 
i handelen, ansvarlig for overholdelsen af 
de gældende sikkerhedsforskrifter, love og 
retningslinjer.

Bortskaffelse

 Efter slutningen på produktets levetid skal 
man med henblik på bortskaffelse kontakte 
Leica Service eller Leica Salg. 

 Vær opmærksom på de nationale love og 
forordninger, som f.eks. EU-direktivet WEEE 
gennemfører og sikrer overholdelsen af.

 Som alle elektroniske apparater må 
mikroskopet, dets tilbehørskompo-

nenter og forbrugsmaterialet ikke bortskaffes 
med det almindelige husholdningsaffald!
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Lovmæssige forskrifter

 Almengyldige lovmæssige og nationale 
forskrifter til ulykkesforebyggelse og miljø-
beskyttelse skal overholdes.

EU-overensstemmelseserklæring

 Elektrisk tilbehør er produceret iht. det 
tekniske niveau og forsynet med en 
EU-overensstemmelseserklæring. Se side 
66

Sundhedsfarer

Arbejdspladser med mikroskoper letter og 
forbedrer det, der skal ses, men de stiller 
også store krav til synsapparatet og bruge-
rens muskulære holdeapparat. Afhængigt af 
varigheden af uafbrudt arbejde kan der opstå 
astenopiske og muskuloskeletale problemer, så 
der skal træffes egnede foranstaltninger til at 
nedsætte belastningen:

Sikkerhedsforskrifter (fortsat)

 optimal udformning af arbejdsplads, 
arbejdsindhold og arbejdsforløb (hyppigt 
skift af arbejde), 

 udførlig instruktion af personalet under 
hensyntagen til ergonomiske og arbejdsor-
ganisatoriske synspunkter.

Det ergonomiske optikkoncept og konstruk-
tionen af det digitale mikroskopsystem 
Leica  DMS1000 B har som mål at begrænse 
brugerens belastning til et minimum.

Omhyggelig omgang

 Ved opbygningen af apparaterne skal man 
være opmærksom på omhyggelig omgang. 
Hvis der til opbygningen foreskrives to eller 
flere personer, skal dette overholdes. 

 Det må ikke spildes væsker på elektriske 
apparater, da de kan beskadige stereomi-
kroskopet og sætte øvrigt udstyr under 
spænding samt kvæste personer og beska-
dige apparater. 

 Apparater må aldrig renses med ætsende 
eller acetoneholdige rengøringsmidler. 
Detaljerede oplysninger om pleje findes i 
brugsanvisningen til apparatet. 

 Netkabler skal kontrolleres regelmæssigt. 
Defekte netkabler kan kvæste personer. 

 Skift kun afkølede glødelamper. Berøring af 
varme glødelamper kan medføre forbræn-
dinger.
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Sikkerhedsforskrifter (fortsat)

Lyskilder: Sikkerhedsforskrifter

 Ved lyskilderne er der generelt fare for strå-
ling (blænding, UV-stråling, IR-stråling). 
Lamper skal derfor anvendes i lukkede 
huse og i monteret tilstand.

 Kig aldrig i den direkte strålegang (fare for 
blænding).

 Vælg ikke en hvid, stærkt reflekterende 
baggrund til objektet.

Ekstern netdel til TL5000 Ergo  

Tilladt netdel:
SINPRO SPU130-110

Tekniske data:
Input: 100-240 V AC
 47-63 Hz
 3,2 A
Output: 33 V DC
 3,93 A
 maks. 130 W
Anvendelse kun i indvendige rum.

� Benyt kun den ovennævnte netdel. 
Der må ikke anvendes andre netdele. 

I tilfælde af en beskadigelse eller udfald i den 
originale netdel skal denne udskiftes. En repa-
ration er ikke tilladt. Originale netdele fås i din 
Leica-afdeling eller hos din Leica-forhandler.

Stiknetdel til det integrerede kamera  

Tilladt netdel:
PSB05R-050Q

Tekniske data:
Input: 100-240 V AC
 50/60 Hz
 200 mA
Output: 5 V DC
 1 A maks.
Anvendelse kun i indvendige rum.



Leica DMS1000 B brugsanvisning Indledning 14

Indledning
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Tillykke med købet af det digitale mikroskopsy-
stem Leica DMS1000 B fra Leica Microsystems. 
Den særlige opbygning gør Leica  DMS1000 
B til et universelt, meget fleksibelt værktøj til 
betragtning, fotografering og endda filmning 
af mikroskopiske prøver.

Ægte Full-HD-visning

Via den integrerede HDMI-udgang kan mikro-
skopbilledet vises direkte på en billedskærm 
med mulighed for High-Definition, i hvilken 
forbindelse følgende opløsninger er mulige:

 1920×1080i («Full-HD»). Med denne opløs-
ning opnår man på en billedskærm med 
mulighed for Full-HD den bedst mulige 
billedbehandlingseffekt.

 1280×720p («HD-Ready»). Denne opløs-
ning anbefales til visning på billedskærme, 
der har mærkaten «HD-Ready», eller ved 
mindre billedskærme på 10" eller 12" 
diagonal.

Brugervenlig til mindste detalje

Som ethvert andet digitalkamera reagerer også 
det integrerede kamera i Leica  DMS1000 B 
forskelligt på forskellige lyskilder. Hvidbalancen 
er dog fra fabrikken allerede afstemt til LED-
belysningen TL5000 Ergo fra Leica. 

Tillykke!
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Leveringens omfang

Til det digitale mikroskopsystem Leica DMS1000 
B hører:

1 Digitalt mikroskopsystem Leica DMS1000 B, 
uden objektiv

2 2 stk. fjernbetjening, med batteri 
3 Tilslutning til valgfri fodkontakt
4 USB-kabel, til tilslutning til netdelen til 

strømforsyningen
5 HDMI-kabel, til tilslutning på HD-billedskær-

men
6 SD-hukommelseskort
7 Beskyttelsesafdækning

Valgfrit tilbehør: Hånd-/fodkontakt

Den valgfrie hånd-/fodkontakt (12 730 229) kan 
have forskellige funktioner (f.eks. optagelse af 
et enkelt billede, hvidbalance). 

For oplysninger om yderligere tilbehør, f.eks. 
objektiv og adapter, belysninger eller støv-
beskyttelseshylsteret til mikroskopet skal der 
rettes henvendelse til Leica Microsystems-
forhandleren.

 Detaljerede beskrivelser af de forskel-
lige tilbehørsdele fremgår af den pågæl-

dende brugsanvisning. 

Leveringens omfang og valgfrit tilbehør

WB

OK
RC2

WB

OK
RC2

3
4
5

6

7

1

2
2
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Systemoversigt

Denne oversigt viser Leica  DMS1000 B i et 

anvendelseseksempel med yderligere kompo-

nenter.

1 Leica DMS1000 B

2 Mikroskopholder

3  Objektiv

4 Fokuseringssøjle

5 Gennemfaldende lysbasis

6 HD-billedskærm

7 MATS (valgfrit)

5

2
3
4

1

67
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Apparatoversigt

6.0
5.0

4.0

3.5

6.0

5.0

4.0

3.5

ON
PC

HDMI

HD      
    OFF

1
2
3
4

6

5

7

8

9
10

11
12

13

14

1 Kortholder til SD-kort

2 Brugerkontakt

3 Statuslampe

4 IR-modtager, til fjernbetjening

5 Zoomknap

6 Anslagstrinkontakt

7 Optagelse til Leica DMS1000 B i mikroskop-

holderen

8 Beskyttelsesafdækning 

9 HDMI-tilslutning

10 USB-tilslutning

11  Tilslutning til fodkontakt

12 Modus-kontakt, til HD-modus

13 Tænd/sluk-knap

14 Objektiv (ikke indeholdt i leveringen)
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 Betinget af sensorstørrelsen i mikrosko-
pet viser livebilledet på HD-billedskær-

men og det endegyldigt optagne billede ikke 
det samme udsnit.

1 Livebillede 1920×1080 (16:9), vises på 
HD-billedskærmen

2 Optaget billede i 4:3-format

Effektivt illustreret udsnit

1
2
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Montage
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Generelle oplysninger

 I dette kapitel vises monteringen af 
Leica  DMS1000 B med en gennemlys-

ningsbasis som eksempel. Ved anvendelse af 
en anden gennemlysningsbasis kan billeder og 
beskrivelse afvige.

 Vær opmærksom på den særskilt medføl-
gende betjeningsvejledning til gennem-

lysningsbasis TL ST eller til gennemlysningsba-
sis TL5000 Ergo.

Montering af søjleadapter

1. Tag de tre medfølgende skruer ud af embal-
lagen.

2. Montér søjleadapteren med de tre skruer 
på søjlen.

Montering af søjlen

1. Montér søjleadapteren og søjlen med de 
seks medfølgende skruer på gennemlys-
ningsbasisen.

Gennemlysningsbasis og fokuseringssøjle

Leica DMS1000 B med gennemlysningsbasis

2

2
1
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Montering af mikroskopholder

1. Fastgør mikroskopholderen med den 
medfølgende unbrakonøgle og den 
medfølgende skrue på søjlen (anbefalet 
variant for objektiv med korte arbejdsaf-
stande).

2. Alternativt kan mikroskopholderen også 
monteres stående på hovedet (anbefalet 
variant for objektiv med stor arbejdsaf-
stand).

Montering af Leica DMS1000 B

1. Løsn klemskruen. 

2. Anbring Leica DMS1000 B således i mikro-
skopholderen, at kærven i mikroskophu-
set og den nederste klemskrue ligger over 
hinanden.

3. Fastgør mikroskopet med klemskruen.

Mikroskopholder og Leica DMS1000 B

1 2
2

1
3

2
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Objektiv og belysning

Oplysninger om sikker montering

� Hold godt fast i objektivet ved monte-
ring og demontering, så det ikke falder 

ned på bordindsatsen. Fjern først alle præpara-
ter fra bordindsatsen.

 Objektivet følger ikke med 
Leica DMS1000 B. 

Montage

1. Fjern beskyttelseskappen ved at dreje på 
optikholderen.

2. Skru objektivet på optikholderen.

1 2

Standardobjektiv
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Oplysninger om sikker montering

� Hold godt fast i objektivet ved monte-
ring og demontering, så det ikke falder 

ned på bordindsatsen. Fjern først alle præpara-
ter fra bordindsatsen.

 Objektivet følger ikke med 
Leica DMS1000 B. 

Oplysninger om telecentrisk optik

 Ved at anvende et objektiv med telecen-
trisk optik kan DMS1000  B anvendes til 

specielle målekrav. Det muliggøres ved anven-
delse af en speciel kombination af objektiv og 
passende adapter.

Montage

1. Fjern beskyttelseskappen ved at dreje på 
optikholderen.

2. Skru den passende adapter på optikholde-
ren.

3. Skru objektivet på adapteren.

2

Objektiv med telecentrisk optik

3

1
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Oversigt over objektiver og adaptere

Den efterfølgende tabel viser, hvilken kombi-
nation af objektiv og passende adapter en tele-
centrisk optik har.

Objektiv Leica artikelnummer Passende adapter

0.5× Planapo Z-serie 10 447 177 10 450 650

0.8× Planapo Z-serie 10 446 360 10 450 651

1.0× Planapo Z-serie 10 447 176 10 450 651

Objektiv med telecentrisk optik (fortsat)
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Installation
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Ledningsføring og tilslutninger, aktivering af HD-modus (stand-alone)

HD-modus (stand-alone)

Generelle oplysninger

 Leica  DMS1000 B er konstrueret til 
anvendelse af billedskærme med 

mulighed for HD (High Definition). Vi anbefaler 
indtrængende til at tilslutte HD-billedskærmen 
via et HDMI-stik og ikke anvende en DVI-adap-
ter, da der ellers ikke længere kan garanteres en 
upåklagelig funktion! 

 Tilslut kun den medfølgende 5 V-netdel. 
Anvendelsen af en falsk spænding kan 

beskadige Leica DMS1000 B massivt. 

Strømforsyning og HD-billedskærm

1. Forbind Leica DMS1000 B via USB-kablet og 
-netdelen med en egnet netstikdåse.

2. Forbind Leica DMS1000 B via HDMI-kablet 
med HD-billedskærmen.

Aktivering af HD-modus (stand-alone)

1. Sæt moduskontakten på "HD" for at 
indstille Leica  DMS1000 B i HD-modus 
(stand-alone).

 For at kunne lagre optagelser i 
HD-modus (stand-alone) skal der være 

isat et SD-kort med tilstrækkelig fri lagerplads 
i Leica DMS1000 B.

 Leica DMS1000 B anvendes udelukkende 
i HD-modus. Der må ikke tilsluttes en pc.

ON
PC

HD      
    OFF

2
2

1
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Ibrugtagning
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Tilkobling af Leica DMS1000 B

HD-modus (stand-alone)

 Sørg for, at det valgfrie objektiv er skruet 
på mikroskopet, moduskontakten står på 

"HD", og HD-billedskærmen er tændt.

1. Sæt tænd-/slukknappen på "ON" for at 
tænde for Leica DMS1000 B.

2. Statuslampens LED skifter fra "rød" til 
"grøn", der lyder et signal, og livebilledet 
vises på HD-billedskærmen - DMS1000 B er 
klar til brug.

ON
PC

HD      
    OFF

2

1
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Gennemlysningsbasis Leica TL ST:  

Betjeningselementer (Leica DMS1000 B TLST)

1 Adapterplade til enkel montering af fokuser-
skruerne

2 Udtagelig glasplade
3 Regulator til lysintensiteten
4 Forskydning af retningsændringsspejlet

Bagside af gennemlysningsbasis TL ST
1 Skruer til skift af halogenlampen
2 Strømtilslutningsbøsning
3 Netkontakt 

Adapterplade til gennemlysningsbasis TL ST

1

2

3
4

1 2 3

 Vær også opmærksom på den særskilt 
medfølgende betjeningsvejledning til 

gennemlysningsbasisen TL ST.
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Gennemlysningsbasis Leica TL ST: Betjening

Styring af lysintensiteten

Med den venstre regulator styres intensiteten i 
den integrerede 12 V/20 W-halogenbelysning.

1. Tænd for basisens belysning på netkontak-
ten.

3. Fokusér på prøven.

3. Indstil den ønskede intensitet for belysnin-
gen med den venstre regulator.

Styring af det gennemlysningen

Gennemlysningsbasisen TL ST råder over en 
skyderegulator, som automatisk fører retnings-
ændringsspejlet i basisen efter ved forskydning. 
Spejlet holdes i den forbindelse hele tiden i 
korrekt position og tillader trinvist skift mellem 
lyst felt og skæv gennemlysning.

Lyst felt

Det lyse felt egner sig til transparente objekter 
med kontrastrige strukturer. I den forbindelse 
bliver objektet gennemlyst direkte nedefra og 
sat på lys undergrund, så det er skarpt synligt 
og i naturlig farve.

 Skyd regulatoren bagud, indtil den ønskede 
effekt opnås.

Skæv gennemlysning

Gennemlysning, som styres excentrisk gennem 
objektet, opnår opløsnings- og informations-
fordel ved halvtransparente, opake objekter.

 Skyd langsomt regulatoren i din retning, 
indtil den ønskede effekt opnås.
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Skift af halogenlampen

� Inden du skifter lampen, er det ubetin-
get nødvendigt at trække netstikket ud 

af basisen for at undgå mulige elektriske stød!

 Halogenlampen bliver meget varm 
under driften. Lad derfor basisen køle 

af i 10 minutter i slukket tilstand for at undgå 
forbrændinger!

� Tag ikke fat i en ny halogenlampe med 
de bare fingre – det nedsætter lampens 

levetid betydeligt!

Lampeskift

1. Løsn de to skruer på køleelementet, og 
træk forsigtigt køleelement og lampe ud.

2. Træk forsigtigt lampen opad sammen med 

fatningen. 

3. Adskil lampen fra fatningen.

4. Sæt den nye lampe ind i fatningen, og isæt 
lampeholderen igen.

Sikkerhedsforanstaltninger

� Vær ved isætningen af lampen opmærk-
som på, at kablerne befinder sig inden 

for de to metalklemmer. Så undgår du, at 
kablerne bliver hængende ved isætningen.

Gennemlysningsbasis Leica TL ST: Lampeskift
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Gennemlysningsbasis Leica TL5000 Ergo:  

Betjeningselementer (Leica DMS1000 B TL5000)

 Vær også opmærksom på den særskilt 
medfølgende betjeningsvejledning til 

gennemlysningsbasisen TL5000 Ergo.

1 Hovedafbryder til basisen
2 Nettilslutning

1 Tænd-/slukknap til lyskilden / holdes nede 
5 sekunder for at sætte basisen tilbage til 
fabriksindstillingerne

2 Drejeregulator til styring af lysstyrkens inten-
sitet

Bagside TL5000 Ergo Venstre side TL5000 Ergo Højre side TL5000 Ergo

1 LED-indikator til aperturets åbning og 
position og balancen i DF-modus.

2 Drejeregulator til aperturets/balancens 
størrelse

3 Tasten «BF» til lyst felt (holdes nede i 
2 sekunder for at (de-)aktivere) den 
autom. apertur

4 Hold tasten «RC» til Rottermann-
kontrast / i modus «RC» nede for at fast-
lægge aperturens størrelse

5 Tasten «DF» for mørkt felt

1 12 23 4 51 2
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2. Tryk én gang på tænd-/slukknappen på 
højre side for at tænde for belysningen.

Fortsætter på næste side. 

Til- og frakobling af gennemlysningsbasis

1. Tænd for gennemlysningsbasisen via 
hovedafbryderen på bagsiden.

Gennemlysningsbasis Leica TL 5000 Ergo: Betjening

 Gennemlysningsbasisen må kun tilslut-
tes med et intakt netkabel på en jordet 

stikdåse! Manglende overholdelse kan medføre 
alvorlige kvæstelser og endda dødsfald!

� LED-belysningen kan være meget 
intensiv! Kontrollér eller regulér belys-

ningens intensitet til en passende lysstyrke, 
inden du kigger gennem okularerne.
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4. Tryk endnu en gang på tænd-/slukknappen 
i højre side for at slukke for basisens belys-
ning.

Gennemlysningsbasis Leica TL 5000 Ergo: Betjening (fortsat)

3. Kig gennem okularerne, og regulér lysin-
tensiteten med drejeregulatoren i højre 
side. Belysningens intensitet visualiseres af 
LED-rækken.

 I det følgende gås der ud fra, at hovedaf-
bryderen på bagsiden af apparatet altid 

er tændt. Denne kontakt bliver altså ikke nævnt 
mere i den resterende del af denne brugsanvis-
ning.
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Regulering af fokusering, fokusskruens modstand

Fokusering (stille skarpt) Regulering af modstand

Drejer fokuseringsskruen for let/for stramt, 
eller kører udstyret automatisk nedad? Alt 
efter udstyrsvægt og personlig præference kan 
modstanden reguleres individuelt:

1. Tag i den forbindelse fat i skruerne med 

begge hænder, og drej dem mod hinan-
den, indtil den ønskede modstand ved 
fokuseringen er opnået. Ved fokuserings-
søjler med separat grov- og findrift skal de 
udvendige skruer drejes mod hinanden.

Ved fokusering bliver mikroskopet hhv. hævet 
og sænket ved hjælp af fokuseringsskruen. Så 
snart det ønskede objektsted befinder sig i 
objektivets brændpunkt, afbildes det skarpt.

 Fokuseringsskruen kan betjenes med både 
højre og venstre hånd.

1 1
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Ændring af forstørrelse, anslagstrin

Ændring af forstørrelse (zoom)

1. Kig på HD-billedskærmen.

2. Fokusér på objektet.

3. Drej på forstørrelsesveksleren, indtil den 
ønskede forstørrelse er indstillet, evt. skal 
der efterfokuseres.

 Drejeknappen til zoom kan betjenes med 
højre og venstre hånd.

 Forstørrelsesveksleren kan valgfrit 
betjenes med eller uden anslagstrin. 

Med deaktiverede anslagstrin kan der zoomes 
trinløst, hvilket mange brugere opfatter som 
komfort. Med aktiverede anslagstrin kan man 
derimod reproducere fotografier, resultater ved 
målinger o.l. mere nøjagtigt. 

 Parfokalitet: Leica DMS1000 B er afstemt 
parfokalt. Hvis prøven på det største 

forstørrelsestrin er stillet skarpt, bevares dette 
i hele forstørrelsesområdet.

Til- og frakobling af anslagstrin

1. Tryk knappen i retning af skæftet for at akti-
vere anslagstrinene.

2. Tryk knappen væk fra skæftet for at deakti-
vere anslagstrinene.

22
1

3 3
6.0

5.0

4.0
3.5

2

1
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Generelle oplysninger

Hold altid fjernbetjeningen til styringen af 
Leica  DMS1000 B i retning af mikroskopets 
IR-modtager.

 Til udløsningen af Leica DMS1000 B kan 
der i stedet for fjernbetjeningen også 

anvendes brugerkontakten eller den valgfrie 
fodkontakt (alt efter konfiguration).

Beskrivelse

Fjernbetjening

1. Automatisk hvidbalance
2. Optagelse af foto på SD-kort
3. Visning/skjulning af galleri, hentning af data 

fra SD-kort
4. Pardannelse (mikroskop - fjernbetjening)
5. Venstre-/højretast, valg af belysningsmodus
6. Brugermenu
7. Start/stop videooptagelse
8. Stands/fortsæt stillbillede
9. Visning/skjulning af info-boks
10. Op-/nedtast, valg af overlapning
11. OK / bekræft

WB

OK

RC2

71

82

9

10

11

3

4

55

106

WB

OK
RC2

WB

OK
RC2
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Kontrol af batteriet

1. Tænd for mikroskopet og HD-billedskær-
men, så man på HD-billedskærmen ser live-
billedet.

2. Hold fjernbetjeningen i strålegangen, så 
den peger opad, og tryk på en vilkårlig tast.

Da mikroskopets chip også reagerer på det 
infrarøde område, kan man på HD-billedskær-
men se, hvordan LED'en tænder i den øverste 
ende på fjernbetjeningen. Hvis det dog ikke er 
tilfældet, skal batteriet skiftes.

Batteriskift

1. Fjern batteridækslet på bagsiden af fjern-
betjeningen.

2. Udskift batteriet, og luk batteridækslet.

 Til udskiftningen skal der bruges et 
knapcellebatteri af typen CR2025.

WB

OK

RC2

2

Fjernbetjening (fortsat)

1

2
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Parring

 Leica  DMS1000 B og fjernbetjeningen 
kan parres og reagerer så kun på hinan-

den. Det kan være nyttigt ved brug af flere 
mikroskoper og fjernbetjeninger.

1. Tryk på tasten   for at starte eller afslutte 
processen.

 For at opnå en vellykket parring og for at 
undgå en fejlagtig parring skal det 3. trin 

gennemføres inden for fire sekunder.

2. Vælg på fjernbetjeningen en tast, som skal 
defineres som par-tast. Kun tasten   må 
ikke bruges til dette.

3. Tryk på "din" par-tast, og hold den nede, 
indtil der vises en bekræftelse på HD-billed-
skærmen.

4. Mikroskopet reagerer nu kun på fjernbe-
tjeningskommandoer fra denne fjernbetje-
ning.

Tilbagestilling til fabriksindstilling

1. Tryk på tasten   for at starte processen. 

2. Tryk på tasten , indtil der vises en 
bekræftelse på HD-billedskærmen.

Leica DMS1000 B "parres" med fjernbetjeningen 
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Konfigurering af brugerkontakt eller fodkontakt

Generelle oplysninger 

Såvel brugerkontakten i Leica  DMS1000  B 
som den valgfrie fodkontakt kan konfigureres 
brugerdefineret med fjernbetjeningen. 

 Standardindstilling er "CAPTURE” til 
optagelse af et billede. 

Konfigurering

1. Peg med fjernbetjeningen på 
Leica DMS1000 B.

2. Tryk på tasten  for at vise brugermenuen 
på monitoren.

3. Vælg hovedmenuen "SETUP USER":

4. Vælg "FRONT BUTTON"” til brugerkontak-

ten eller "FOOT SWITCH" til fodkontakten:

5. Følgende konfigurationer er mulige ved 
valg af den pågældende mulighed:

WB

OK
RC2
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Konfigurering af brugerkontakt eller fodkontakt (fortsat)

 NONE: ingen funktion

 CAPTURE: Optagelse af et billede og lagring 
på SD-kortet.

 SHOW LAST: viser et preview at det senest 
optagne billede.

 MOVIE: Videooptagelse startes eller 
løbende videooptagelse stoppes. Lagret 
som MP4-fil på SD-kortet.

 OVERLAY: Krydsmarkør eller overlapning 
vises. Ved at trykke flere gange bladres 
gennem listen med krydsmarkører eller 
overlapninger.

 WHITE BAL: Hvidbalance til kameraets 
farvekorrigering gennemføres. Yderligere 
oplysninger om hvidbalancen findes på 
side 49
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Anvendelse
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Kontrol af ledningsføring og tilslutninger

HD-modus (stand-alone) 

Generelle oplysninger

 Leica  DMS1000 B er konstrueret til 
anvendelse af billedskærme med 

mulighed for HD (High Definition). Vi anbefaler 
indtrængende at tilslutte HD-billedskærmen 
via et HDMI-stik og ikke anvende en DVI-adap-
ter, da der ellers ikke længere kan garanteres en 
upåklagelig funktion! 

 Tilslut kun den medfølgende 5 V-netdel. 
Anvendelsen af en falsk spænding kan 

beskadige Leica DMS1000 B massivt.

Strømforsyning og HD-billedskærm

1. Kontrollér den korrekte strømforsyning til 
Leica DMS1000 B ved hjælp af USB-netde-
len.

2. Kontrollér, om Leica DMS1000 B er korrekt 
forbundet med HD-billedskærmen ved 
hjælp af HDMI-kablet.

HD-modus (stand-alone)

1. Kontrollér, om modus-kontakten står på 
"HD" (stand-alone).

 For at kunne lagre optagelser i 
HD-modus (stand-alone) skal der være 

isat et SD-kort med tilstrækkelig fri lagerplads 
i Leica DMS1000 B.

ON
PC

HD      
    OFF

2
2

1
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Tilkobling af Leica DMS1000 B

Tilkobling af Leica DMS1000 B (stand-

alone)

 Sørg for, at det valgfrie objektiv er skruet 
på mikroskopet, moduskontakten står på 

"HD", og HD-billedskærmen er tændt.

1. Sæt tænd-/slukknappen på "ON" for at 
tænde for Leica DMS1000 B.

2. Statuslampens LED skifter fra "rød" til 
"grøn", der lyder et signal, og livebilledet 
vises på HD-billedskærmen - DMS1000 B er 
klar til brug. 

ON
PC

HD      
    OFF

2

1
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Skrivebeskyttelse

 Nogle SD-hukommelseskort er udstyret 
med en skyder til skrivebeskyttelsen. Når 

skyderen skydes nedad, kan der ikke lagres nye 
optagelser. Eksisterende optagelser er desuden 
beskyttet mod sletning.

Hvis der ikke kan lagres billeder på SD-kortet, 
skal det kontrolleres, om skrivebeskyttelsen er 
ophævet.

Generelle oplysninger

 Det er vigtigt at læse følgende oplysnin-
ger om formateringen og håndteringen 

af det medfølgende hukommelseskort for at 
forhindre fejlfunktioner ved optagelsen.

Filsystem og formatering

For at SD-kortet arbejder korrekt og genkendes 
af Leica DMS1000 B, skal det anvende filsyste-
met «FAT». De fleste hukommelseskort er alle-
rede fra fabrikken af formateret med FAT, så de 
straks kan anvendes.

Et SD-kort kan ikke formateres i 
Leica  DMS1000  B. Hvis det bliver nødvendigt 
at formatere kortet, skal der anvendes en pc. 
Man kan også slette kortet i ethvert digitalka-
mera, der arbejder med SD-kort. Ved sletningen 
installeres FAT-filsystemet automatisk.

Korrekt isætning

 Sørg for, at hukommelseskortet 
sidder korrekt, inden det lægges ind i 

Leica DMS1000 B. Hvis kortet ved en fejl lægges 
forkert i, kan det beskadige mikroskopet.

Kapacitet

SD-kort i klasse 4 og 6 kan anvendes med 
Leica  DMS1000  B. Også såkaldte SDHC-kort 
(high capacity) med op til 32 GB understøttes. 

Informationer om SD-hukommelseskort
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Generelle oplysninger

 Vær før optagelsen opmærksom på, 
at der er nok fri hukommelsesplads 

på SD-kortet, og at skrivebeskyttelsen ikke 
blev aktiveret. Hvis SD-hukommelseskortet er 
fuldt eller beskyttet, forbliver statuslampen i 
Leica DMS1000 B rød, og der kan ikke optages 
flere billeder.

 Et enkelt billede i den højeste opløsning 
bruger ca. 1.3  megabyte hukommelses-

plads på SD-kortet. Det betyder, at der pr. giga-
byte kapacitet kan lagres over 700 optagelser.

Optagelse

1. Fokusér på prøven.

2. Skyd SD-hukommelseskortet ind i kort-
pladsen på oversiden af Leica DMS1000 B, 
indtil det går i indgreb.

Statuslampen i Leica  DMS1000  B lyser grønt. 
Mikroskopet er nu klar til at optage billeder på 
SD-hukommelseskortet.

 Alt efter konfiguration kan brugerkon-
takten til optagelse af et billede anven-

des. Yderligere oplysninger kan findes på side 
41

3. Tryk kortvarigt på brugerkontakten til 
Leica DMS1000 B for at lave en optagelse.

Der lyder et signal som bekræftelse. Mens bille-
det optages, blinker statuslampen grønt, og på 
HD-billedskærmen blinker «Capture... ».

4. Efter billedoptagelsen skal SD-hukommel-
seskortet trykkes ind i hukommelsesplad-
sen, så det springer ud. 

Du kan nu overføre billederne til din pc med 
SD-hukommelseskortlæseren.

Optagelse af billeder

2

3
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 Leica  DMS1000  B kan vise billeder og 
filmklip direkte på en HD-billedskærm.

Styring med fjernbetjening:

1.  : Visning/skjulning af miniaturevisning.

2.  : Valg af miniaturebillede (JPG eller 
MP4).

3. Ved et JPG-billede: 
 : Visning af billede i fuld størrelse 

og zoome ind 1x, 2x, 3x (ved at trykke 
gentagne gange). 

 : næste/forrige billede.

3. Ved et MP4-filmklip: 
 : Afspilning af film.  
,  : Standsning / afspilning af film. 

 : Spole film tilbage / frem.

4. For at vende tilbage til livebilledet skal man 
trykke på tasten  , , eller  - evt. flere 
gange efter hinanden, hvis man befinder 
sig i et zoomet billede.

007/0109 IC800007.MP4 007/0109 IC800007.MP4

Miniaturevisning Gengivelse / fuldt billede

Visning af billeder og film
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Generelle oplysninger

 Hvidbalancen sørger for, at prøven vises i 
neutrale farver. Det anbefales ved enhver 

ændring af belysningstypen eller farvetempe-
raturen at indstille en ny hvidbalance. Det er 
især påkrævet, hvis der arbejdes med halogen-
lys, som kan omstilles fra gul (lille intensitet) til 
blå (høj intensitet). 

 Hvidbalancen foretages med fjernbe-
tjeningen via brugermenuen. Alt efter 

konfiguration kan den automatiske hvidba-
lance også gennemføres med brugerkontakten 
eller fodkontakten.

 Mikroskopets hvidbalance er fra fabrik-
ken indstillet således, at man i samspil 

med en Leica LED-belysning automatisk opnår 
et optimalt resultat.

Manuel hvidbalance

 Den manuelle hvidbalance beskrives på 
side 53.

Automatisk hvidbalance

1. Anbring et gråkort eller et gråt, neutralt 
objekt under mikroskopet, så hele billedfel-
tet bliver udfyldt.

2. Justér belysningen efter behov.

3. Tryk på fjernbetjeningen på tasten , eller 
- hvis konfigureret til det - tryk på bruger-
kontakten eller fodkontakten i 5 sekunder. 
Mikroskopet laver nu en automatisk hvid-
balance.

OK
RC2

WB

2

3

1

2

LEICA DMS 1000

Hvidbalance
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Brugermenu
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Generelle oplysninger

Sørg for, at moduskontakten står på "HD". 
Hentning og lukning af brugermenu

1. Peg med fjernbetjeningen på 
Leica DMS1000 B.

2. Tryk på tasten  for at vise brugermenuen 
på monitoren.

3. Tryk på tasterne   /  for at 
vælge et menupunkt.

4. Tryk på tasten  for at bekræfte et menu-
punkt.

5. Tryk igen på tasten    for at skjule bruger-
menuen.

Hentning af brugermenuen

WB

OK

RC2



Leica DMS1000 B brugsanvisning Brugermenu 52

Hovedmenu Undermenu

Automatisk hvidbalance

 Funktionen «COLOR» gør det muligt at tilpasse kamerachippen til 
det omgivende lys, så der kan laves farveneutrale optagelser.

 Anvend så vidt muligt altid et neutralt gråkort for at opnå et opti-
malt resultat.

Aktivering af automatisk hvidbalance

1. Tryk på fjernbetjeningen på tasten .

2. Tryk på «COLOR».

3. Indstil værdien for «WB MODE» på «AUTO».

4. Tryk på tasten  for at forlade menuen.

 Værdierne for «RED LEVEL», «BLUE LEVEL» og «BLACK LEVEL» kan 
ikke justeres, når indstillingen «WB MODE står på «AUTO».
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Hovedmenu Undermenu

Manuel hvidbalance

 Funktionen «COLOR» gør det muligt at tilpasse kamerachippen til 
det omgivende lys, så der kan laves farveneutrale optagelser.

 Anvend så vidt muligt altid et neutralt gråkort for at opnå et opti-
malt resultat.

Manuel indstilling af hvidbalance (anbefales)

1. Læg gråkortet under mikroskopet, så hele objektfeltet udfyldes.

2. Tryk på fjernbetjeningen på tasten . En hvidkalibrering gennemfø-
res og lagres i kameraet.

Alternativt kan der også foretages en hvidkalibrering via brugermenuen. 

1. Tryk på fjernbetjeningen på tasten .

2. Tryk på «COLOR».

3. Vælg menupunktet «SET WB».

4. Tryk på tasten  .

 Hvis der ikke er en neutral gråflade i billedet, eller hvis belysningen 
har en meget stærk affarvning, kan man manuelt indstille værdi-

erne til «RED LEVEL, «BLUE LEVEL» og «BLACK LEVEL», indtil billedet har 
en harmonisk gråtone. 
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Hovedmenu Undermenu

Hovedmenu Undermenu

Eksponering

Manuel eksponering

1. Tryk på fjernbetjeningen på tasten .

2. Tryk på «EXPOSURE».

3. Indstil værdien for «EXP MODE» på «MANUAL» for manuel ekspone-
ring.

4. Korrigér værdierne for «c», «GAIN» og «GAMMA», indtil billedet lever 
op til dine forventninger.

Automatisk eksponering

1. Tryk på fjernbetjeningen på tasten .

2. Tryk på «EXPOSURE».

3. Indstil værdien for «EXP MODE» på «AUTO» for automatisk ekspone-
ring.

4. Korrigér værdierne for «BRIGHTNESS» og «GAMMA», indtil billedet 
lever op til dine forventninger.
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Opløsning

 Menuen «RESOLUTION» gør det muligt individuelt at fastlægge 
opløsningen for livebilledet, for optagelser af enkelte billeder og for 

filmoptagelserne. På den måde opnår man optimale resultater i enhver 
situation.

Live-billedets opløsning (LIVE)

Definerer live-billedets opløsning. Følgende opløsninger er til rådighed:

 HD720-50 og HD720-60: 1280×720 pixel, med 50 Hz eller 60 Hz billed-
gentagelsesfrekvens.

 HD1080-24 og HD1080-30: 1920×1080 pixel, med 24 Hz eller 30 Hz 
billedgentagelsesfrekvens, progressiv.

 HD1080-50 og HD1080-60: 1920×1080 pixel, med 50 Hz eller 60 Hz 
billedgentagelsesfrekvens, krydset.

Vælg den opløsning, som HD-billedskærmen kan vise korrekt uden flim-
mer og uden fejlmeddelelse. 

Hovedmenu Undermenu
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Opløsning (fortsat)

Hvis en opløsning ikke kan vises, og HD-billedskærmen forbliver sort, kan 
man også benytte følgende fremgangsmåde for igen at vise et livebillede 
på HD-billedskærmen:

Spidsen af en kuglepen (eller en bukket clips) føres ind til den skjulte 
kontakt:

 Når der trykkes på kontakten første gang, vises den aktuelle livebil-
lede-opløsning på HD-billedskærmen.

 Ved det andet tryk skiftes der til den næste livebillede-opløsning. 

 Tryk i 10 sekunder for at udløse en nulstilling. Følge anvisningerne i 
displayet for at stille livebillede-opløsningen tilbage til fabriksindstil-
lingen. 

Optagelsens opløsning (CAPTURED)

Definerer det optagne billedes opløsning, som lagres direkte på SD-kortet. 
Følgende opløsninger er til rådighed: 

 1.1 MP - JPG: 1216×912 pixel

 2.5 MP - JPG: 1824×1368 pixel 

 5.0 MP - JPG: 2592×1944 pixel

Filmenes opløsning (MOVIE)

Definerer filmoptagelsernes opløsning, som lagres direkte på SD-kortet. 
Følgende opløsninger er til rådighed:

 HD720-MP4: 1280×720pixel

 HD1080-MP4: 1920×1080pixel 

Ved HD720 produceres der ca. 50 MB og ved HD1080 ca. 100 MB data i 
minuttet (lidt afhængigt af indholdet af det, der er optaget, og den 
anvendte komprimering). Når en filstørrelse kommer op på 1  GB, udar-
bejdes der en ny fil, og optagelsen videreføres uden afbrydelse. Når 
SD-kortets lagerkapacitet er udtømt, afbrydes filmoptagelsen.
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Kameraindstillinger

 Menuen «SETUP CAMERA"» gør det muligt at indstille diverse 
interne parametre, f.eks. dato og klokkeslæt, filnavnet for optagel-

serne på SD-kortet, eller om der ved hver optagelse skal komme en lyd.

Tilbagestilling af kamera (RESET CAM)

Stiller mikroskopet tilbage til fabriksindstillinger. Alle brugerens oplys-
ninger (f.eks. hvidbalancen, opløsninger osv.) stilles tilbage. Vælg denne 
funktion, når det er dit indtryk, at mikroskopet ikke længere reagerer, som 
det plejer, eller ikke har udført en indstilling korrekt. 

Indstilling af dato og klokkeslæt (SET DATE/TIME)

Med denne kommando indstilles såvel dato og klokkeslæt som forma-
teringen til displayet. Der kan vælges mellem følgende formateringer: 
ÅÅÅÅ.MM.DD – DD.MM.ÅÅÅÅ – MM/DD/ÅÅÅÅ

Visning af dato og klokkeslæt (SHOW DATE/TIME)

Viser alt efter indstilling slet ikke dato og klokkeslæt, kun i livebilledet, kun 
i optagelsen eller såvel i livebilledet som i optagelsen. Dato og klokkeslæt 
vises i øverste højre hjørne af billedet.

Indstilling af filnavn (SET FILENAME)

Tillader frit valg af de første fire tegn i filnavnet såvel for enkeltoptagelser 
som for filmoptagelser. Som standard anvendes der for de første fire tegn 
enten MC12 eller MC17. Efter disse tegn tilføjes et fortløbende nummer 
efterfulgt af enten JPG for enkeltbilleder eller MP4 for filmoptagelser.

Hovedmenu Undermenu
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Kameraindstillinger (fortsat)

Visning af filnavn (SHOW FILENAME)

Viser alt efter indstilling slet ikke filnavnet, kun i livebilledet, kun i optagel-
sen eller såvel i livebilledet som i optagelsen. Filnavnet bliver ligeledes vist 
eller skrevet ind i øverste højre hjørne af billedet. 

 Hvis man gemmer hhv. filnavnet og datoen samt klokkeslættet i 
optagelserne, kan disse ikke længere fjernes, heller ikke hvis man 

senere omdøber filerne eller ændrer datoen. 

Drejning af billede (FLIP IMAGE)

Drejer billedet 180°. På monitoren vises en rød markering  .

Lyd (FLIP IMAGE)

Alt efter indstilling kan man efter en optagelse slutte af med en kort lyd. 
Det kan være nyttigt ved arbejde med en fodkontakt, hvis man vil lave 
optagelser uden at fjerne blikket fra mikroskopet.
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Brugerdefinerede indstillinger

 Menuen «SETUP USER» gør det muligt at ændre eller skifte visse 
brugerspecifikke indstillinger for at gøre det muligt at arbejde 

behageligt med mikroskopet.

Indstilling af belysningsmodus (SET ILLUM)

Via disse indstillinger kan der defineres op til tre forskellige belysnings-
modi, f.eks. en for gennemlysning eller en for polarisationslys. De aktuelle 
kameraindstillinger kan således lagres til gentagne optagelsessituationer 
og til enhver tid hentes frem igen. 

Tryk på  for at vælge belysningsmodus 1, 2 eller 3. Tryk på   for at 
lagre de aktuelle kameraindstillinger under den viste belysningsmodus. 

For at vælge en forindstillet eller nydefineret belysningsmodus skal man 
trykke i livebilledet  .

Indstilling af menufarver (MENU COLOR)

For tiden er der to farveskemaer til rådighed til menuføirngen. Yderligere 
farver tilføjes evt. via en firmware-opdatering. 

Hovedmenu Undermenu
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Brugerdefinerede indstillinger (fortsat)

Visning af optagelsen (SHOW CAPTURE)

Tillader indstillingen, om der efter en optagelse skal vises det netop 
lagrede billede som fuldbillede eller som billede-i-billede (PIP) på skær-
men eller ej. Man kan desuden vælge, om den producerede optagelse skal 
vises i et eller tre sekunder eller permanent (INFINIT). 

Visning af menuen (SHOW MENU)

Definerer, hvor længe menuen vises på skærmen. Man kan til hver en 
tid afbryde visningen af menuen ved igen at trykke på menutasten eller 
vælge et menupunkt.

Indstilling af sprog (LANGUAGE)

Tillader indstillingen af sproget til menuføringen. Hvis man (fejlagtigt) har 
valgt et asiatisk tegnsprog og igen vil vende tilbage til en alfanumerisk 
menuvisning, skal man vælge det femte punkt i hovedmenuen. Menu-
punktet til valg af sproget er også altid tilføjet på engelsk. 

Konfigurering af fodkontakt (FOOT SWITCH)

Tillader konfiguration af fodkontakten med en anden funktion. Som stan-
dard udløses der en optagelse, når der trykkes på fodkontakten. Man kan 
dog vælge, om der i stedet for skal ske en hvidbalance, filmoptagelse eller 
visning af de seneste optagelser. 

Konfigurering af brugerkontakt (FRONT BUTTON)

Tillader konfiguration af brugerkontakten med en anden funktion. Som 
standard udløses der en optagelse, når der trykkes på brugerkontakten. 
Man kan dog vælge, om der i stedet for skal ske en hvidbalance, filmopta-
gelse eller visning af de seneste optagelser.
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Indstilling af overlejring (SETUP OVERLAY)

 Leica DMS1000 B tillader at overlejre fordefinerede eller brugerspe-
cifikke billeder såvel i livebilledet som i optagelserne. Disse overlej-

ringer (såkaldte overlays) kan have et vilkårligt indhold, indeholder dog 
for det meste kun få elementer, f.eks. en krydsmarkør eller et firmalogo. 
Der kan defineres op til 10 overlays, i hvilken forbindelse den første over-
lay (01) er reserveret til visning af et lille histogram i nederste venstre 
hjørne. Overlay 02 til 10 kan enten fordefineres eller have brugerspecifikke 
indhold og tillader at indstille mikroskopet på specielle opgaver.

Valg af overlejring (SELECT OVERLAY)

Tryk på   for at vælge et andet overlay. Tryk på  for at aktivere det 
valgte overlay og forlade menuen. 

 Hvis der meget hurtigt skal vises andre overlays, skal man trykke 
ved vist livebillede  for at vise det næste eller forrige overlay.

Konfigurering af overlejring (CONFIG OVERLAY)

Viser alt efter indstilling intet overlay, overlayet kun i livebilledet eller såvel 
i livebilledet som i optagelsen. 

Importering af overlejring (READ IN OVERLAY)

Indlæser op til 10 brugerspecifikke overlays fra SD-kortet fra mappen 
"Overlay". Disse overlays skal være lagret som JPG med kompressionsfor-
matet 4:2:2 og have både den passende opløsning og nøjagtigt define-
rede filnavne. På Leica Microsystems webside er der forskellige overlays til 
rådighed, som kan downloades, ligesom der en vejledning om, hvordan 
egne overlays kan udarbejdes. Følge instruktionerne for at udarbejde nye 
overlays. 

Hovedmenu Undermenu
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Indstilling af overlejring (fortsat)

Genetablering af overlejring (RESTORE OVERLAY)

Stiller overlayene tilbage til fabriksindstilling: et histogram, et Leica-logo, 
en krydsmarkør over hele livebilledet og en lille krydsmarkør i midten af 
livebilledet. 

Indstilling af transparens (TRANSPARENCY)

Alt efter valgt indstilling afbildes kanter ved overlay lidt kraftigere eller 
svagere. 

 Denne indstilling ændrer ikke overlayets gennemsigtighed. 
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Skalérbar visning

 Leica DMS1000 B råder over en "skalérbar visning". Det betyder, at 
ved tilsvarende indstilling vises zoomskala og krydsmarkør i bille-

det ligeledes forstørret i overensstemmelse med den valgte forstørrelse.

Tilkobling af zoomskala (ENABLE)

Visningen af kodningen kan til- eller frakobles via denne indstilling.

«YES» aktiverer zoomskalaen, «NO» deaktiverer den.

Valg af objekt (OBJECTIVE)

Tryk på  for at vælge et objektiv. Denne information er nødvendig 
for at beregne den rigtige skalering. 

Indstilling af skalavisningen (SHOW LINES)

Hvis zoomskalaen er aktiveret, kan det her vælges, hvor den skal vises. Der 
er muligheder i livebilledet (LIVE ONLY) eller i livebilledet og i det lagrede 
billede (LIVE + IMG).

Tilkobling af målebjælke (SCALEBAR)

Vælg «YES» eller «NO» for at til- eller frakoble målebjælken.

Tilkobling af krydsmarkør (CROSSHAIR)

Vælg «YES» eller «NO» for at til- eller frakoble krydsmarkøren.

Valg af linjens farve (COLOR)

Vælg farven på målebjælke og krydsmarkør. Der er «WHITE», «BLACK» eller 
«YELLOW» til rådighed.

Hovedmenu Undermenu
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Skift af belysningsmodus

 Leica DMS1000 B leveres med forskellige 
belysningsmodi, som afdækker et bredt 

spektrum af mulige situationer.

1. Tryk på  på fjernbetjeningen for 
at vise den aktuelle belysningsmodus på 
HD-billedskærmen.

2. Tryk igen på  for at skifte til den 
næste belysningsmodus. Mikroskopet skif-
ter straks belysningsmodus og indstiller de 
lagrede parametre.

3. Vent, indtil den viste belysningsmodus igen 
er skjult. Dermed er denne belysningsmo-
dus nu aktiv.

 For at bibeholde den senest valgte 
modus skal man trykke på , indtil 

indstillingen «LAST USED» vises.

 Hvis der  i løbet af 5 sekunder 
ikke trykkes mere, overtages den valgte 

belysningsmodus.

Indstilling af fordefinerede belysningsscenarier

Rækkefølge

LAST USED

AUTO

BRIGHT FIELD

DARK FIELD

ILLUMINATION 1

ILLUMINATION 2

ILLUMINATION 3
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Service



Leica DMS1000 B brugsanvisning Service 66

Generelt

Vi håber, du får megen glæde af dette mikro-
skop af høj kvalitet. Leica-mikroskoper er kendt 
for deres robusthed og lange levetid. Hvis du 
følger de efterfølgende tips om pleje og rengø-
ring, vil dette Leica-mikroskop om år og årtier 
virke lige så godt som den første dag.

Garanti

Garantien omfatter fabrikations- og materiale-
fejl, men dog ikke skader, som er opstået pga. 
uagtsomhed og forkert håndtering.

EU-overensstemmelseserklæring

Anvend dette link til at downloade EU-overens-
stemmelseserklæringen

http://www.leica-microsystems.com/
products/stereo-microscopes-macroscopes

Vælg mikroskoptype, og skift til siden "Down-
load”.

Kontaktadresse

Hvis apparatet alligevel ikke længere fungerer 
upåklageligt, skal du henvende dig til din Leica-
forhandler. Oplysninger om Leica-afdelinger 
over hele verden findes på Leicas hjemmeside: 
www.leica-microsystems.com

Pleje, vedligeholdelse, kontakt
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Pleje, vedligeholdelse, kontakt (fortsat)

Pleje

 For at opnå et godt optisk resultat er det 
vigtigt at holde alle optiske komponenter 
rene. 

 Hvis en optisk flade er meget snavset eller 
støvet, skal den skylles med en sprøjte eller 
rengøres med en kamelhårspensel, inden 
man prøver på at tørre den ren.

 Optiske flader skal renses med en fnugfri 
klud, linseklud eller vatpind stænket med 
ethanol eller et almindeligt glasrensemid-
del. Brug ikke sprit.

 Undgå overdreven brug af opløsnings-
midler. Den fnugfrie klud, linsekluden eller 
vatpinden skal være stænket med opløs-
ningsmiddel, men ikke være så fugtig, at 
der løber opløsningsmiddel ud over linsen.

 Beskyt mikroskopet mod fugt, dampe, syre, 
alkaliske og ætsende stoffer. Opbevar ikke 
kemikalier i nærheden af instrumenterne.

 Stik, optiske systemer eller mekaniske dele 
må ikke skilles ad eller udskiftes – medmin-

dre det udtrykkeligt tillades og beskrives i 
denne vejledning.

 Beskyt mikroskopet mod olie og fedt.

 Føringsflader og mekaniske dele må ikke 
fedtsmøres.

Beskyttelse mod snavs

Støv og snavs nedsætter arbejdsresultaterne. 

 Beskyt mikroskopet, hvis det ikke er i brug 
i længere tid, under støvbeskyttelseshylste-
ret, der fås som ekstraudstyr.

 Opbevar tilbehør, der ikke bruges, støvfrit.
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Pleje, vedligeholdelse, kontakt (fortsat)

Rengøring af dele af kunststof

Diverse komponenter er af kunststof eller 
kunststofbelagt. Det giver dem en behage-
lig komfort, når de skal håndteres. Ukorrekt 
rengøring med uegnede rengøringsmidler kan 
beskadige kunststoffet.

Tilladte foranstaltninger

 Rengør mikroskopet eller dele deraf med 
varmt sæbevand og efterfølgende aftør-
ring med destilleret vand.

 Ved hårdnakket snavs kan der også anven-
des ethanol (industrisprit). I den forbin-
delse skal de gældende sikkerhedsforskrif-
ter følges.

 Fjern støv med blæsebælg og en blød 
pensel.

 Rengør objektiverne med specielle rengø-
ringsklude til optik og ren sprit.

Servicearbejde 

 Reparationsarbejde må kun udføres af 
serviceteknikere, der er uddannet hos Leica 
Microsystems. Der må kun anvendes origi-
nale reservedele fra Leica Microsystems.

Fare for elektrisk stød

 Risiko for stød. Ved at 

fjerne afdækningen til 

Leica DMS1000 B fritlægges spændingsførende 

dele, som kan medføre livsfarlige kvæstelser ved 

berøring. Lad den tekniske service udføres af en 

af Leica Microsystems' autoriserede forhandlere.
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Reservedele

WB

OK
RC2

1

2

4

5

6

3

Pos. Leica artikelnummer Betegnelse

1 19 004 872 HDMI-kabel (2 m)

2 19 004 871 USB-kabel (1.8 m)

3 13 302 708 946 915 USB-adapter 5 W med udskifteligt stik

4 19 004 873 Fjernbetjening RC2

5 19 004 870 SD-kort (4 GB)

6 12 730 229 Fodkontakt
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Specifikationer
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Leica DMS1000 B

Zoomobjektiv

Optiske data Leica DMS1000 B

Forstørrelsesrate 8:1 manuel, kodet zoom

Opløsning* 169 LP/mm

Arbejdsafstand 89.6 mm

Objektfelt 3.25 mm × 1.83 mm 
25.97 mm × 14.61 mm

Maksimale værdier

Forstørrelse 297×

Opløsning 240 LP/mm

Maks. FoVx 82 mm

Maks. FoVy 46 mm

Arbejdsafstand 303 mm

Optiske data Leica DMS1000 B

Yderligere arbejdsafstande 303 mm (akromatisk 0.32 ×)

188.5 mm (akromatisk 0.5 ×)

148 mm (akromatisk 0.63 ×)

114 mm (akromatisk 0.8 ×)

89.6 mm (akromatisk 1 ×)

65.5 mm (akromatisk 1.25 ×)

46 mm (akromatisk 1.6 ×)

27.4 mm (akromatisk 2.0 ×)

* Til et system med 22" HD-billedskærm og 1.0× objektiv
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Leica DMS1000 B (fortsat)

Zoomobjektiv

Optikholder

Konstruktion Optiksystem med flerlagsbelæg-
ning med én strålegang og ét 

hovedobjektiv, blyfri

Kodning fuldt kodet zoom

Specifik overflademodstand 
(hus)

2×1011 Ω/mm2

Afladningstid <2 sekunder fra 
1000 V til 100 V

Zoomanslag, der kan tilkobles Otte positioner, der kan tilkobles, til 
gentagne opgaver

Standardobjektiv Akromat 1.0×

Ekstra objektiver Akromat: 0.32×, 0.5×, 0.63×, 0.8×, 
1×, 1.25×, 1.6×, 2×

Ekstra objektiver (med adapter) Z-serie plan akromat: 0.5×, 0.8×, 1×

Tilbehør

Adapter til telecentrik Til Z-serie plan akromat:  
0.5×, 0.8×, 1×

Fodkontakt Til en betjening uden hænder (f.eks. 
billedoptagelse, …)
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Leica DMS1000 B (fortsat)

Leica DMS1000 B - digitalkamera

Optikholder

Opløsning livebillede HD-ready: 1280×720 - 50 Hz/60 Hz - 30 fps

Full HD: 1920×1080 - 
50 Hz/60 Hz/25 Hz/30 Hz - 30 fps

PC: 1600×1200 - 10fps / 1024×768 - 24 fps

Opløsning billede (opta-
gelse)

5 Mpixel (2592×1944) 
2.5 Mpixel (1824×1368) 
1.1 Mpixel (1216×912)

Opløsning video HD1080 (1090×1920) 
HD720 (1280×720

Pixelstørrelse 2.35 μm × 2.35 μm  
3,34 μm × 3.34 μm

Sensortype Micron 1/2" CMOS

Sensorstørrelse 6.1 mm × 4.6 mm

Eksponeringstid 0.5 msec - 500 msec

Forstærkning 1× – 12×

Farvedybde 3×8 bit = 24 bit

Filformater Billede: JPEG 
video: MP4
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Leica DMS1000 B (fortsat)

Vægt

 17 kg

Elektroniske grænseflader/kontakter

 USB 2.0, type B, bøsning

 HDMI-bøsning

 Bøsning til fodkontakt

 Integreret SD-kortplads 

 Brugerkontakt på forsiden

 Kontakt til modus HD

 Tænd-/slukknap

 Nulstillingskontakt

Omgivelsesbetingelser

 Højde op til 2000 m
 Må kun anvendes i lukkede rum
 Driftstemperatur +10° C til 40° C
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Optiske data - objektfelt

Objektiv Akr. 0.32× Akr. 0.5× Akr. 0.63× Akr. 0.8× Akr. 1.0× Akr. 1.25× Akr. 1.6× Akr. 2.0×

Arbejdsafstand 303 mm 188.5 mm 148.2 mm 114 mm 89.6 mm 65.5 mm 46 mm 27.4 mm

Objektfelt 

(zoom-stilling)
FOVx FOVy FOVx FOVy FOVx FOVy FOVx FOVy FOVx FOVy FOVx FOVy FOVx FOVy FOVx FOVy

0.75 81.99 46.12 52.01 29.25 41.19 23.17 32.46 18.26 25.99 14.62 20.82 11.71 16.25 9.14 13.00 7.31

1.0 61.52 34.61 39.03 21.95 30.91 17.39 24.36 13.70 19.50 10.97 15.62 8.79 12.20 6.86 9.76 5.49

1.25 49.22 27.69 31.22 17.56 24.73 13.91 19.48 10.96 15.60 8.77 12.50 7.03 9.76 5.49 7.81 4.39

1.6 38.45 21.63 24.39 13.72 19.32 10.87 15.22 8.56 12.19 6.86 9.77 5.49 7.62 4.29 6.10 3.43

2.0 30.76 17.30 19.51 10.98 15.46 8.69 12.18 6.85 9.75 5.48 7.81 4.39 6.10 3.43 4.88 2.74

2.5 24.61 13.84 15.61 8.78 12.36 6.95 9.74 5.48 7.80 4.39 6.25 3.52 4.88 2.74 3.90 2.20

3.2 19.23 10.81 12.20 6.86 9.66 5.43 7.61 4.28 6.09 3.43 4.88 2.75 3.81 2.14 3.05 1.72

4.0 15.38 8.65 9.76 5.49 7.73 4.35 6.09 3.42 4.87 2.74 3.91 2.20 3.05 1.72 2.44 1.37

5.0 12.30 6.92 7.81 4.39 6.18 3.48 4.87 2.74 3.90 2.19 3.12 1.76 2.44 1.37 1.95 1.10

6.0 10.25 5.77 6.50 3.66 5.15 2.90 4.06 2.28 3.25 1.83 2.60 1.46 2.03 1.14 1.63 0.91
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Optiske data - forstørrelse og dybdeskarphed

Objektiv Akr. 0.32× Akr. 0.5× Akr. 0.63× Akr. 0.8× Akr. 1.0× Akr. 1.25× Akr. 1.6× Akr. 2.0×

Billed-

skærm

Zoom-

stilling

Total 

forst.
DOF

Total 

forst.
DOF

Total 

forst.
DOF

Total 

forst.
DOF

Total 

forst.
DOF

Total 

forst.
DOF

Total 

forst.
DOF

Total 

forst.
DOF

10"

0.75 2.7 34.76 4.3 13.99 5.4 8.77 6.8 5.45 8.5 3.49 10.6 2.24 13.6 1.37 17.0 0.87

1.0 3.6 19.56 5.7 7.87 7.2 4.94 9.1 3.07 11.3 1.96 14.2 1.26 18.1 0.77 22.7 0.49

1.25 4.5 12.52 7.1 5.04 8.9 3.16 11.4 1.96 14.2 1.26 17.7 0.81 22.7 0.49 28.3 0.31

1.6 5.8 7.64 9.1 3.07 11.5 1.93 14.5 1.20 18.2 0.77 22.7 0.49 29.0 0.30 36.3 0.19

2.0 7.2 4.89 11.3 1.97 14.3 1.23 18.2 0.77 22.7 0.49 28.3 0.32 36.3 0.19 45.3 0.12

2.5 9.0 3.13 14.2 1.26 17.9 0.79 22.7 0.49 28.4 0.31 35.4 0.20 45.4 0.12 56.7 0.08

3.2 11.5 1.91 18.1 0.77 22.9 0.48 29.1 0.30 36.3 0.19 45.3 0.12 58.1 0.08 72.6 0.05

4.0 14.4 1.22 22.7 0.49 28.6 0.31 36.3 0.19 45.4 0.12 56.6 0.08 72.6 0.05 90.7 0.03

5.0 18.0 0.78 28.3 0.31 35.8 0.20 45.4 0.12 56.7 0.08 70.8 0.05 90.7 0.03 113.4 0.02

6.0 21.6 0.54 34.0 0.22 42.9 0.14 54.5 0.09 68.1 0.05 85.0 0.04 108.8 0.02 136.0 0.01

19"

0.75 5.1 34.76 8.1 13.99 10.2 8.77 13.0 5.45 16.2 3.49 20.2 2.24 25.9 1.37 32.4 0.87

1.0 6.8 19.56 10.8 7.87 13.6 4.94 17.3 3.07 21.6 1.96 26.9 1.26 34.5 0.77 43.1 0.49

1.25 8.5 12.52 13.5 5.04 17.0 3.16 21.6 1.96 27.0 1.26 33.7 0.81 43.1 0.49 53.9 0.31

1.6 10.9 7.64 17.2 3.07 21.8 1.93 27.6 1.20 34.5 0.77 43.1 0.49 55.2 0.30 69.0 0.19

2.0 13.7 4.89 21.6 1.97 27.2 1.23 34.5 0.77 43.1 0.49 53.8 0.32 69.0 0.19 86.2 0.12

2.5 17.1 3.13 26.9 1.26 34.0 0.79 43.2 0.49 53.9 0.31 67.3 0.20 86.2 0.12 107.8 0.08

3.2 21.9 1.91 34.5 0.77 43.6 0.48 55.3 0.30 69.0 0.19 86.2 0.12 110.4 0.08 138.0 0.05

4.0 27.4 1.22 43.1 0.49 54.4 0.31 69.1 0.19 86.3 0.12 107.7 0.08 138.0 0.05 172.5 0.03

5.0 34.2 0.78 53.9 0.31 68.0 0.20 86.4 0.12 107.9 0.08 134.6 0.05 172.5 0.03 215.6 0.02

6.0 41.0 0.54 64.7 0.22 81.7 0.14 103.6 0.09 129.4 0.05 161.5 0.04 207.0 0.02 258.7 0.01
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Optiske data - forstørrelse og dybdeskarphed (fortsat)

Objektiv Akr. 0.32× Akr. 0.5× Akr. 0.63× Akr. 0.8× Akr. 1.0× Akr. 1.25× Akr. 1.6× Akr. 2.0×

Billed-

skærm

Zoom-

stilling

Total 

forst.
DOF

Total 

forst.
DOF

Total 

forst.
DOF

Total 

forst.
DOF

Total 

forst.
DOF

Total 

forst.
DOF

Total 

forst.
DOF

Total 

forst.
DOF

22"

0.75 5.9 34.76 9.4 13.99 11.8 8.77 15.0 5.45 18.7 3.49 23.4 2.24 29.9 1.37 37.4 0.87

1.0 7.9 19.56 12.5 7.87 15.7 4.94 20.0 3.07 25.0 1.96 31.2 1.26 39.9 0.77 49.9 0.49

1.25 9.9 12.52 15.6 5.04 19.7 3.16 25.0 1.96 31.2 1.26 38.9 0.81 49.9 0.49 62.4 0.31

1.6 12.7 7.64 20.0 3.07 25.2 1.93 32.0 1.20 39.9 0.77 49.8 0.49 63.9 0.30 79.8 0.19

2.0 15.8 4.89 24.9 1.97 31.5 1.23 40.0 0.77 49.9 0.49 62.3 0.32 79.8 0.19 99.8 0.12

2.5 19.8 3.13 31.2 1.26 39.4 0.79 50.0 0.49 62.4 0.31 77.9 0.20 99.8 0.12 124.7 0.08

3.2 25.3 1.91 39.9 0.77 50.4 0.48 64.0 0.30 79.9 0.19 99.7 0.12 127.7 0.08 159.6 0.05

4.0 31.6 1.22 49.9 0.49 63.0 0.31 79.9 0.19 99.8 0.12 124.6 0.08 159.6 0.05 199.5 0.03

5.0 39.6 0.78 62.4 0.31 78.7 0.20 99.9 0.12 124.8 0.08 155.8 0.05 199.6 0.03 249.4 0.02

6.0 47.5 0.54 74.8 0.22 94.5 0.14 119.9 0.09 149.8 0.05 186.9 0.04 239.5 0.02 299.3 0.01

24"

0.75 6.5 34.76 10.2 13.99 12.9 8.77 16.4 5.45 20.4 3.49 25.5 2.24 32.7 1.37 40.8 0.87

1.0 8.6 19.56 13.6 7.87 17.2 4.94 21.8 3.07 27.2 1.96 34.0 1.26 43.5 0.77 54.4 0.49

1.25 10.8 12.52 17.0 5.04 21.5 3.16 27.3 1.96 34.0 1.26 42.5 0.81 54.4 0.49 68.0 0.31

1.6 13.8 7.64 21.8 3.07 27.5 1.93 34.9 1.20 43.6 0.77 54.4 0.49 69.7 0.30 87.1 0.19

2.0 17.3 4.89 27.2 1.97 34.4 1.23 43.6 0.77 54.5 0.49 68.0 0.32 87.1 0.19 108.8 0.12

2.5 21.6 3.13 34.0 1.26 42.9 0.79 54.5 0.49 68.1 0.31 85.0 0.20 108.8 0.12 136.0 0.08

3.2 27.6 1.91 43.5 0.77 55.0 0.48 69.8 0.30 87.1 0.19 108.7 0.12 139.3 0.08 174.1 0.05

4.0 34.5 1.22 54.4 0.49 68.7 0.31 87.2 0.19 108.9 0.12 135.9 0.08 174.2 0.05 217.7 0.03

5.0 43.2 0.78 68.0 0.31 85.9 0.20 109.0 0.12 136.2 0.08 169.9 0.05 217.7 0.03 272.1 0.02

6.0 51.8 0.54 81.6 0.22 103.1 0.14 130.8 0.09 163.4 0.05 203.9 0.04 261.2 0.02 326.5 0.01
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Gennemlysningsbasis Leica TL ST

Lyskilde Halogenlampe,12V/20W
Hurtigt lysmiddelskift ja
Belyst område 50 mm
Netdel Indgangsspænding 100–240 V~, frekvens 50/60 Hz 

energiforbrug 30 W maks. 
omgivelsestemperatur 10 – 40° C

Tilslutninger Netstik
Vægt 7.4 kg
 

Belysningstyper

Lyst felt ja
Mørkt felt ja (i den ene side)
Skrålys nej
Relief Kontrast System (RC™) nej
CCIC (Constant Color Intensitiy Control) nej
Intern shutter/lampestyring nej
Integreret filterholder ja
Coatet optik til forhøjelse af farvetem-
peraturen

ja

Tilpasning til høj num. apertur nej
Remote Control muligheder nej
AntiShock™ Pads ja
Dimensioner (B×H×D) 340×430×85 mm
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Gennemlysningsbasis Leica TL5000 Ergo

Lyskilde

Lyskilde LED
Oplyst område lyst felt 65 mm
Oplyst område: Mørkt felt 40 mm
Relief Kontrast System (RC™) ja
Intern shutter/lampestyring ja
Integreret filterholder ja
Tilpasning til høj num. apertur ja
Remote Control muligheder ja
AntiShock™ Pads ja
Dimensioner (B×H×D) 412×341×46 mm
Netdel

Indgang 100–240 VAC 47 – 63 Hz 3.2 A
Udgang 33 VDC 3.93 A 130 W MAX
Tilslutninger

Strømforsyning 1
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Måltegninger

Leica DMS1000 B
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Leica DMS1000 B med gennemlysningsbasis TL5000 Ergo
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