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Algemene aanwijzingen
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Inzetgebied van de microscopen

De microscopen Leica DMS1000 B TLST en 
Leica DMS1000 B TL5000, waarvoor deze 
handleiding is bedoeld, worden gebruikt voor 
routineonderzoek van cel- en weefselculturen, 
vloeistoffen en sedimenten. Hieronder valt ook 
het onderzoek van monsters uit het menselijk 
lichaam voor het vergaren van informatie over 
fysiologische of pathologische toestanden of 
aangeboren afwijkingen alsmede de controle 
op veiligheid en verdraagzaamheid bij potenti-
ele ontvangers of ter bewaking van therapeuti-
sche maatregelen.

IVD

De hiervoor genoemde microscopen voldoen 
aan EG-richtlijn 98/79/EG over in-vitro-diag-
nostica.

� De fabrikant aanvaardt geen aansprake-
lijkheid voor gebruik anders dan volgens 

de voorschriften en voor gebruik buiten de 
specificaties van Leica Microsystems CMS GmbH 
alsmede voor schade die hiervan het gevolg is.  
In dergelijke gevallen verliest de conformiteits-
verklaring haar geldigheid.

Typeplaatje DMS1000 B TLST

� Deze (IVD-)apparaten zijn niet 
bedoeld voor gebruik in een pati-

entomgeving als gedefinieerd in DIN VDE 
0100-710. Ze zijn ook niet bedoeld voor 
gebruik in combinatie met medische appa-
raten conform EN 60601-1. Wordt een micro-
scoop met een medisch apparaat conform EN 
60601-1 elektrisch geleidend aangesloten, 
dan gelden de eisen conform EN 60601-1-1. 
Niet geschikt voor het onderzoek van potenti-
eel infectieuze preparaten! Dit soort appara-
ten mag uitsluitend door geschoold perso-
neel worden bediend.

Typeplaatje DMS1000 B TL5000
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Algemene aanwijzingen

Gebruik in ultrareine zones 

Het digitale microscoopsysteem Leica DMS1000 B 
kan probleemloos in ultrareine zones worden 
gebruikt.

Reiniging

 Gebruik geen ongeschikte reinigingsmid-
delen, chemicaliën of technieken.

 Reinig gekleurde oppervlakken en toebe-
horen met rubberdelen nooit met chemi-
caliën. Dit zou de oppervlakken kunnen 
beschadigen en gruisdeeltjes zouden 
preparaten kunnen verontreinigen. 

 In de meeste gevallen kunnen wij op 
verzoek speciale oplossingen leveren. 
Enkele producten kunnen aangepast 
worden en wij kunnen ander toebehoren 
aanbieden voor gebruik in ultrareine zones. 

 Het reinigen van glasoppervlakken en met 
name objectieven dient uitsluitend plaats 
te vinden zoals beschreven in de brochure 
"Cleaning of Microscope Optics". De infor-
matie kan onder 

 www.leica-microsystems.com/products/
 worden gedownload. Selecteer uw product 

en ga naar de pagina „Download”.

Meer aanwijzingen op pagina 68

Servicewerkzaamheden 

 Reparatiewerkzaamheden mogen uitslui-
tend uitgevoerd worden door bij Leica 
Microsystems geschoolde servicetechnici. 
Er mogen uitsluitend originele reserveon-
derdelen van Leica Microsystems gebruikt 
worden.

Verantwoordelijkheden van de gebruiker

 Zorg ervoor dat de Leica-microscoop uitslui-
tend door geautoriseerd en geschoold 
personeel wordt bediend, onderhouden en 
gerepareerd.
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Belangrijke veiligheidsinstructies

Gebruiksaanwijzing

In deze gebruiksaanwijzing worden de speci-
ale functies van het digitale microscoopsys-
teem Leica  DMS1000 B beschreven en vindt u 
belangrijke aanwijzingen met betrekking tot 
de gebruiksveiligheid, het onderhoud en de 
toebehoren. 

U kunt de afzonderlijke systeemartikelen 
combineren met artikelen van externe leveran-
ciers (bijv. koude lichtbronnen, etc.). Lees de 
gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinstructies 
van de leverancier.

Lees voor het installeren, in bedrijf stellen en 
gebruiken de gebruiksaanwijzingen die hier-
boven worden genoemd. Lees vooral de veilig-
heidsvoorschriften.

Om de staat waarin het apparaat zich ten tijde 
van de levering bevindt, te handhaven en een 
risicoloze werking te garanderen, dient de 
gebruiker de aanwijzingen en waarschuwingen 
in deze gebruiksaanwijzingen in acht te nemen.

Wij staan garant voor de kwaliteit van onze 
instrumenten. Onze garantie geldt uitsluitend 
voor fabrieks- en materiaalfouten, en geldt niet 
voor schade die het gevolg is van nalatigheid of 
onjuist gebruik.
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Gebruikte symbolen

Waarschuwing voor een gevaarlijke situatie

� Dit symbool staat bij informatie die 
u beslist moet lezen en in acht moet 

nemen. 

Veronachtzaming ...

 … kan mensen in gevaar brengen!
 ... kan leiden tot storing of beschadiging 

van het instrument.

Waarschuwing voor elektrische spanning

 Dit symbool staat bij informatie die 
u beslist moet lezen en in acht moet 

nemen. 

Veronachtzaming ...:

 … kan mensen in gevaar brengen!
 ... kan leiden tot storing of beschadiging 

van het instrument.

Waarschuwing voor hete oppervlakken

 Dit symbool waarschuwt voor hete 
plaatsen die kunnen worden aange-

raakt, zoals gloeilampen. 

Belangrijke informatie

 Dit symbool staat bij extra informatie 
of toelichtingen die bijdragen aan het 

begrijpen van de gebruiksaanwijzing.

Aanvullende aanwijzingen

 Dit symbool staat in de tekst bij extra infor-
matie en toelichtingen.

Afbeeldingen

(1)  Cijfers tussen haakjes in de beschrijvingen 
hebben betrekking op de afbeeldingen en 
de items in deze afbeeldingen.

Afvalverwijdering

 Aanwijzingen voor de afvoer van 
microscoop, componenten van toebe-

horen en verbruiksmateriaal.

 China RoHS 50 jaar EFUP (Environ-
mentally friendly use period)

IVD-aanduiding

IVD  Apparaat voor in-vitro-diagnostica.

MM/JJJJ
 IVD -produc t iedatum, 

 bijvoorbeeld 11 / 2011 
voor november 2011.
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Veiligheidsvoorschriften

Beschrijving

 De individuele modules voldoen aan de 
strengste eisen voor observatie en docu-
mentatie met het digitale microscoopsys-
teem Leica DMS1000 B.

Gebruik volgens de voorschriften

 Microscopen van Leica Microsystems zijn 
optische instrumenten en dienen voor 
het beter zichtbaar maken van objecten 
of preparaten door middel van vergroting. 
Toebehoren zoals optische accessoires, 
statieven, verlichting en camera's maken 
de uitrusting completer.

Oneigenlijk gebruik

 Gebruik van het instrument anders dan in de 
gebruiksaanwijzing beschreven, kan leiden 
tot persoonlijk letsel en beschadiging van 
voorwerpen. Gebruik microscopen nooit 
voor in-vivo-onderzoek en operaties aan 
het oog, tenzij ze hier uitdrukkelijk voor zijn 

bedoeld. Monteer nooit een andere appa-
raatstekker en demonteer optische syste-
men en mechanische delen nooit, tenzij dit 
in de handleiding staat beschreven.

De in de gebruiksaanwijzing beschreven appa-
raten resp. toebehorencomponenten zijn getest 
met betrekking tot de veiligheid en mogelijke 
gevaren. Voor aanpassingen en modificaties 
van het apparaat of het gebruik van andere 
componenten dan van Leica, die niet in deze 
gebruiksaanwijzing zijn beschreven, dient u 
contact op te nemen met uw Leica dealer!

Bij een niet-toegelaten ingreep in het apparaat 
of bij incorrect gebruik vervalt elke aanspraak 
op garantie alsmede de productaansprakelijk-
heid en de conformiteitsverklaring.

Plaats van gebruik

 Gebruik de instrumenten alleen in geslo-
ten, stofvrije ruimten en tussen +10 °C en 
+40 °C. Bescherm de apparatuur tegen olie, 
chemicaliën en extreme luchtvochtigheid. 
Als u deze apparatuur buiten gebruikt, 
dient u ze te beschermen tegen stof en 
vocht. Gebruik de elektrische apparatuur 
nooit buiten.

 Elektrische componenten moeten op een 
afstand van ten minste 10 cm van de wand 
en van brandbare voorwerpen geplaatst 
worden.

 Grote temperatuurschommelingen, direct 
zonlicht en trillingen moeten worden voor-
komen. Anders kunnen bijvoorbeeld micro-
fotografische opnamen worden verstoord.

 De afzonderlijke componenten hebben in 
een warm en vochtig-warm klimaat bijzon-
der onderhoud nodig om schimmelvor-
ming te voorkomen.
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Veiligheidsvoorschriften (vervolg)

Verantwoordelijkheden van de gebruiker

 Deze veiligheidsvoorschriften moeten 
beschikbaar zijn op de werkplek.

Zorg dat ...

 … het digitale microscoopsysteem 
Leica DMS1000 B en de toebehoren alleen 
door bevoegd en geschoold personeel 
worden bediend, onderhouden en gerepa-
reerd.

 ... het bedienend personeel deze gebruiks-
aanwijzing en met name alle veiligheids-
voorschriften heeft gelezen, begrijpt en 
toepast.

Reparaties, servicewerkzaamheden

 Reparatiewerkzaamheden mogen uitslui-
tend worden uitgevoerd door servicetech-
nici die door Leica Microsystems zijn opge-
leid.

 Er mogen uitsluitend originele reserveon-
derdelen van Leica Microsystems worden 
gebruikt.

 Schakel vóór opening van de apparaten de 
stroom uit en trek de stekker uit het stop-
contact.

 Contact met elektrische circuits kan tot 
letsel leiden.

Transport

 Gebruik voor verzending of transport van 
de individuele modules van het digitale 
microscoopsysteem Leica  DMS1000 B en 
de toebehorencomponenten de originele 
verpakking.

 Om beschadiging als gevolg van trillingen 
te voorkomen, moeten alle bewegende 
componenten die volgens de gebruiks-
aanwijzing door de gebruiker zelf kunnen 
worden gemonteerd en gedemonteerd, 
worden gedemonteerd en afzonderlijk 
worden verpakt.

Inbouw in producten van andere fabrikan-

ten

 Als producten van Leica worden inge-
bouwd in producten van derden, is de 
producent van het complete systeem of 
de dealer daarvan verantwoordelijk voor 
het naleven van alle veiligheidsinstructies, 
wetten en richtlijnen.

Afvalverwijdering

 Na het einde van de levensduur van het 
product dient u met betrekking tot de 
afvalverwerking contact op te nemen met 
de serviceafdeling van Leica of de verkoop-
afdeling van Leica. 

 Neem de landelijke wetten en verordenin-
gen in acht, die bijv. de EG-richtlijn WEEE 
omzetten en de inachtneming ervan waar-
borgen.

 Zoals alle elektronische apparaten 
mogen de microscoop, de toebehoren-

componenten en het verbruiksmateriaal niet 
via het normale huisvuil worden afgevoerd!
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Wettelijke voorschriften

 De algemeen geldende wettelijke voor-
schriften ter voorkoming van ongevallen 
en bescherming van het milieu moeten 
worden opgevolgd.

EU-conformiteitsverklaring

 Op elektriciteit werkende toebehoren zijn 
geproduceerd volgens de huidige stand 
van de techniek en zijn voorzien van een 
EU-conformiteitsverklaring. Zie pagina 
66

Gezondheidsrisico's

Op werkplekken met microscopen kunnen 
voorwerpen makkelijker en beter worden 
bekeken, maar aan de ogen en de spieren van 
de gebruiker worden wel hoge eisen gesteld. 
Afhankelijk van de duur van ononderbroken 
activiteit kunnen asthenopische klachten en 
musculoskeletale klachten optreden, waardoor 
er passende maatregelen voor verlaging van de 
belasting moeten worden getroffen:

Veiligheidsvoorschriften (vervolg)

 optimale vormgeving van werkplek, 
werkinhoud en werkverloop (frequent 
wisselen van handelingen); 

 uitgebreide instructie van het personeel 
waarbij rekening wordt gehouden met 
ergonomische en arbeidsorganisatorische 
aspecten.

Het ergonomisch ontwerp en de construc-
tie van het digitale microscoopsysteem 
Leica DMS1000 B zijn gericht op het verminde-
ren van de belasting van de gebruiker. 

Zorgvuldig gebruik

 Bij het opstellen van de apparaten moet 
voorzichtig te werk worden gegaan. Zijn er 
voor het opstellen twee of meer personen 
voorgeschreven, dan moet deze instructie 
worden gevolgd. 

 Mors geen vloeistof op elektrische appara-
ten, want dan zouden de stereomicroscoop 
en andere inrichtingen onder spanning 
kunnen komen te staan alsmede perso-
nen letsel kunnen oplopen en apparaten 
beschadigd kunnen raken. 

 Reinig apparaten nooit met bijtende of 
acetonhoudende reinigingsmiddelen. 
Uitgebreide gegevens over het onderhoud 
zijn te vinden in de gebruiksaanwijzing van 
het apparaat. 

 Controleer het netsnoer regelmatig. Een 
defect netsnoer kan tot lichamelijk letsel 
leiden. 

 Vervang gloeilampen alleen als ze zijn afge-
koeld. Het aanraken van hete gloeilampen 
kan tot verbrandingen leiden.



Leica DMS1000 B Gebruiksaanwijzing Algemene aanwijzingen 13

Veiligheidsvoorschriften (vervolg)

Lichtbronnen: veiligheidsvoorschriften

 In het algemeen bestaat er bij de lichtbron-
nen het gevaar van straling (verblinding, 
UV-straling, IR-straling). De lampen moeten 
daarom in gesloten behuizingen en in 
gemonteerde toestand gebruikt worden.

 Kijk nooit rechtstreeks in de stralengang 
(verbindingsgevaar).

 Kies geen witte, sterk reflecterende achter-
grond voor het object.

Externe netvoeding voor TL5000 Ergo  

Toegestane netvoeding:
SINPRO SPU130-110

Technische gegevens:
Ingangsspanning: 100-240 V AC
 47-63 Hz
 3,2 A
Uitgangsspanning: 33 V DC
 3,93 A
 130 W
Gebruik uitsluitend in binnenruimten.

� Gebruik alleen bovengenoemde 
netvoeding. Andere netvoedingen 

mogen niet worden gebruikt. Als de originele 
netvoeding beschadigd raakt of storing heeft, 
moet deze worden vervangen. Reparatie is 
niet toegestaan. Originele netvoedingen zijn 
verkrijgbaar bij uw Leica-dealer.

Netvoedingsadapter voor de geïntegreerde 

camera  

Toegestane netvoeding:
PSB05R-050Q

Technische gegevens:
Ingangsspanning: 100-240 V AC
 50/60 Hz
 200 mA
Uitgangsspanning: 5 V DC
 1 A max.
Gebruik uitsluitend in binnenruimten.
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Inleiding
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Gefeliciteerd met uw aankoop van het digitale 
microscoopsysteem Leica DMS1000 B van Leica 
Microsystems. Door de bijzondere constructie 
is de Leica  DMS1000 B een universele, uiterst 
flexibel gereedschap voor het bekijken, foto-
graferen en zelfs filmen van microscopische 
preparaten.

Echte full-HD-weergave

Door de geïntegreerde HDMI-uitgang kan het 
microscoopbeeld rechtstreeks worden weer-
gegeven op een beeldscherm met een hoge 
definitie (HD), waarbij de volgende resoluties 
mogelijk zijn:

 1920×1080i ("Full HD"). Met deze resolutie 
wordt op een beeldscherm met full HD de 
optimale beeldkwaliteit bereikt.

 1280×720p ("HD ready"). Deze resolu-
tie verdient de voorkeur bij weergave op 
beeldschermen die het label «HD ready» 
hebben of bij kleinere beeldschermen met 
een beelddiagonaal van 10" of 12".

Gebruikersvriendelijk tot in het kleinste 

detail

Zoals elke andere digitale camera reageert 
ook de geïntegreerde camera van de 
Leica  DMS1000  B verschillend op de diverse 
lichtbronnen. De witbalans is echter in de 
fabriek al ingesteld op de LED-verlichting 
TL5000 Ergo van Leica. 

Gefeliciteerd!
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Leveringsomvang

Tot de leveringsomvang van het digitale micro-
scoopsysteem Leica DMS1000 B behoren:

1 Digitaal microscoopsysteem Leica DMS1000 
B, zonder objectief

2 2 stuks afstandsbediening, met batterij 
3 Aansluiting voor optionele voetschakelaar
4 USB-kabel, voor aansluiting op het netvoe-

dingsapparaat
5 HDMI-kabel, voor aansluiting op het 

HD-beeldscherm
6 SD-geheugenkaart
7 Afdekkap

Optionele toebehoren: hand-/voetschake-

laar

De optionele hand-/voetschakelaar 
(12 730 229) kan voor verschillende functies (bv. 
frame-opname, witbalans) worden gebruikt. 

Voor informatie over andere toebehoren, zoals 
objectieven en adapters, verlichting of een stof-
kap voor de microscoop kunt u contact opne-
men met uw Leica Microsystems-dealer.

 Gedetailleerde beschrijvingen van de 
diverse toebehoren zijn te vinden in de 

betreffende gebruiksaanwijzing. 

Leveringsomvang en optionele toebehoren

WB

OK
RC2

WB

OK
RC2

3
4
5

6

7

1

2
2
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Systeemoverzicht

In dit overzicht is de Leica DMS1000 B als voor-

beeld weergegeven in een toepassing met 

andere componenten.

1 Leica DMS1000 B

2 Microscoophouder

3  Objectief

4 Focalisatiekolom

5 Doorvallend-lichtbasis 

6 HD-beeldscherm

7 MATS (optioneel)

5

2
3
4

1

67
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Apparaatoverzicht

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 Kaartlezer voor SD-kaart

2 Functieschakelaar

3 Statuslampje

4 IR-ontvanger, voor afstandsbediening

5 Zoomknop

6 Klikstandschakelaar

7 Steun van de Leica DMS1000 B in de micro-

scoophouder

8 Afdekkap 

9 HDMI-aansluiting

10 USB-aansluiting

11  Aansluiting voor voetschakelaar

12 Modusschakelaar, voor HD-modus

13 Aan/uit-schakelaar

14 Objectief (niet bij de levering inbegrepen)
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 Door de sensorgrootte in de microscoop 
laten het livebeeld op het HD-beeld-

scherm en het uiteindelijk weergegeven beeld 
niet hetzelfde fragment zien.

1 Livebeeld 1920×1080 (16:9), wordt op het 
HD-beeldscherm weergegeven

2 Geregistreerd beeld op 4:3-formaat

Effectief weergegeven fragment

1
2
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Montage
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Algemene aanwijzingen

 In dit hoofdstuk wordt de montage 
van de Leica  DMS1000 B als voorbeeld 

met een doorvallend-lichtbasis weergegeven. 
Als een andere doorvallend-lichtbasis wordt 
gebruikt, kunnen afbeeldingen en beschrijving 
afwijken.

 Raadpleeg ook de afzonderlijke, bijge-
leverde handleiding voor doorvallend-

lichtbasis TL ST resp. doorvallend-lichtbasis 
TL5000 Ergo.

Kolomadapter monteren

1. Neem de drie bijgeleverde bouten uit de 
verpakking.

2. Monteer de kolomadapter met de drie 
bouten aan de kolom.

Kolom monteren

1. Monteer de kolomadapter en de kolom met 
de zes bijgeleverde bouten aan de doorval-
lend-lichtbasis.

Doorvallend-lichtbasis en focalisatiekolom

Leica DMS1000 B met doorvallend-lichtbasis

2

2
1
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Microscoophouder monteren

1. Bevestig de microscoophouder met behulp 
van de bijgeleverde inbussleutel en de 
bijgeleverde bout aan de kolom (aanbe-
volen variant voor objectieven met korte 
werkafstanden).

2. Ook kan de microscoophouder op de kop 
staand worden gemonteerd (aanbevolen 
variant voor objectieven met grote werkaf-
stand).

Leica DMS1000 B monteren

1. Draai de klemschroef los. 

2. Plaats de Leica  DMS1000 B zodanig in de 
microscoophouder dat de inkeping in het 
microscoophuis en de onderste klem-
schroef boven elkaar liggen.

3. Zet de microscoop vast met de klemschroef.

Microscoophouder en Leica DMS1000 B

1 2
2

1
3

2
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Objectief en verlichting

Instructies voor een veilige montage

� Houd het objectief bij de montage en 
demontage goed vast, zodat het niet op 

de tafelhouder valt. Verwijder eerst alle prepa-
raten van de tafelhouder.

 Het objectief behoort niet tot de leve-
ringsomvang van de Leica DMS1000 B. 

Montage

1. Verwijder de beschermkap door draaien 
aan de optiekhouder.

2. Draai het objectief in de optiekhouder.

1 2

Standaardobjectief
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Instructies voor een veilige montage

� Houd het objectief bij de montage en 
demontage goed vast, zodat het niet op 

de tafelhouder valt. Verwijder eerst alle prepa-
raten van de tafelhouder.

 Het objectief behoort niet tot de leve-
ringsomvang van de Leica DMS1000 B. 

Aanwijzingen voor telecentrische objec-

tieven

 Door het gebruik van telecentrische 
objectieven is de DMS1000  B geschikt 

voor speciale metingen. Dit is mogelijk door de 
speciale combinatie van objectief en passende 
adapter.

Montage

1. Verwijder de beschermkap door draaien 
aan de optiekhouder.

2. Draai de passende adapter in de optiek-
houder.

3. Draai het objectief in de adapter.

2

Telecentrisch objectief

3

1
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Overzicht objectieven en adapters

In onderstaande tabel is weergegeven, welke 
combinaties van objectief en passende adapter 
bij telecentrische objectieven mogelijk zijn.

Objectief 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

Telecentrisch objectief (vervolg)
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Installatie
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Bekabeling en aansluitingen, HD-modus (stand-alone) activeren

HD-modus (stand-alone)

Algemene aanwijzingen

 De Leica  DMS1000 B is bedoeld voor 
gebruik met beeldschermen met HD 

(High Definition). We adviseren u dringend, 
het HD-beeldscherm via een HDMI-stekker aan 
te sluiten en geen DVI-adapter te gebruiken, 
omdat anders een optimale werking niet meer 
kan worden gegarandeerd! 

 Sluit alleen de bijgeleverde 5V-netvoe-
ding aan. Bij een verkeerde spanning 

kan de Leica  DMS1000  B ernstig beschadigd 
raken. 

Stroomvoorziening en HD-beeldscherm

1. Verbind de Leica  DMS1000 B via de USB-
kabel en -netvoeding met een geschikt 
stopcontact.

2. Verbind de Leica DMS1000 B via de HDMI-
kabel met het HD-beeldscherm.

HD-modus (stand-alone) activeren

1. Zet de modusschakelaar op "HD", om de 
Leica  DMS1000 B in de HD-modus (stand-
alone) te zetten.

 Om in de HD-modus (stand-alone) opna-
men op te slaan, moet een SD-kaart 

met voldoende vrije geheugenruimte in de 
Leica DMS1000 B zijn gestoken.

 De Leica DMS1000 B wordt uitsluitend in 
de HD-modus gebruikt. Er mag geen PC 

worden aangesloten.

ON
PC

HD      
    OFF

2
2

1
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Inbedrijfstelling
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Inschakelen van de Leica DMS1000 B

HD-modus (stand-alone)

 Zorg ervoor dat het optionele objec-
tief aan de microscoop is geschroefd, 

de modus-schakelaar op "HD" staat en het 
HD-beeldscherm ingeschakeld is.

1. Zet de Aan/uit-schakelaar op "ON", om de 
Leica DMS1000 B in te schakelen.

2. De LED van het statuslampje gaat van 
"rood" naar "groen", er klinkt een signaal 
en het livebeeld wordt op het HD-beeld-
scherm weergegeven - de DMS1000 B is 
klaar voor gebruik.

ON
PC

HD      
    OFF

2

1
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Doorvallend-lichtbasis Leica TL ST:  

Bedieningselementen (Leica DMS1000 B TLST)

1 Adapterplaat voor eenvoudige montage van 
de instelwielen

2 Verwijderbare glasplaat
3 Regelaar voor de lichtintensiteit
4 Verschuiving van de omkeerspiegel

Achterzijde van doorvallend-lichtbasis TL ST
1 Bouten voor het verwisselen van de halo-

geenlamp
2 Netvoedingsaansluiting
3 Netschakelaar 

Adapterplaat voor doorvallend-lichtbasis TL ST

1

2

3
4

1 2 3

 Raadpleeg ook de afzonderlijke, bijgele-
verde handleiding van de doorvallend-

lichtbasis TL ST.
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Doorvallend-lichtbasis Leica TL ST: Bediening

Regeling van de lichtintensiteit

Met de linker regelaar wordt de intensiteit van 
de geïntegreerde 12V/20W-halogeenverlich-
ting geregeld.

1. Schakel de verlichting van de basis met de 
netschakelaar in.

3. Focusseer op het preparaat.

3. Stel de gewenste intensiteit van de verlich-
ting met de linker regelaar in.

Regeling van het doorvallend licht

De doorvallend-lichtbasis TL ST heeft een 
schuifregelaar die de omkeerspiegel in de basis 
bij het verschuiven automatisch meeleidt. De 
spiegel wordt hierbij steeds in de juiste stand 
gehouden, waarbij een traploze overgang 
tussen helderveld en diagonaal doorvallend 
licht mogelijk is.

Helderveld

Helderveld is geschikt voor transparante objec-
ten met contrastrijke structuren. Hierbij wordt 
het object van onderaf direct doorschenen en 
tegen een lichte ondergrond gestoken scherp 
en met natuurlijke kleuren zichtbaar.

 Schuif de regelaar naar achteren totdat het 
gewenste effect is bereikt.

Diagonaal doorvallend licht

Doorvallend licht dat excentrisch door het 
object wordt geleid, zorgt voor meer resolu-
tie en informatie bij halftransparante, opake 
objecten.

 Schuif de regelaar langzaam in uw richting 
totdat het gewenste effect is bereikt.
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Verwisselen van de halogeenlamp

� Voordat u de lamp verwisselt moet u 
eerst de netstekker van de basis lostrek-

ken om een mogelijke elektrische schok te 
voorkomen!

 De halogeenlamp wordt tijdens de 
werking erg heet. Laat de basis daarom 

uitgeschakeld ca. 10 minuten lang afkoelen om 
verbrandingen te voorkomen!

� Pak een nieuwe halogeenlamp nooit 
met blote vingers vast – dit verkort de 

levensduur van de lamp aanzienlijk!

Verwisselen van de lamp

1. Draai beide schroeven van het koellichaam 
los en trek het koellichaam met lamp voor-
zichtig naar buiten.

2. Trek de lamp samen met de fitting voor-
zichtig naar boven toe los. 

3. Maak de lamp los van de fitting.

4. Steek de nieuwe lamp in de fitting en 
monteer de lamphouder weer.

Voorzorgsmaatregelen

� Let er bij het monteren van de lamp op, 
dat de kabels binnen beide metalen 

klemmen zitten. Zo wordt voorkomen dat de 
kabels bij het monteren blijven hangen.

Doorvallend-lichtbasis Leica TL ST: Lamp verwisselen
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Doorvallend-lichtbasis Leica TL5000 Ergo:  

Bedieningselementen (Leica DMS1000 B TL5000)

 Raadpleeg ook de afzonderlijke, bijgele-
verde handleiding van de doorvallend-

lichtbasis TL5000 Ergo.

1 Hoofdschakelaar van de basis
2 Netaansluiting

1 Aan/uit-schakelaar voor de lichtbron / 
5 seconden ingedrukt houden om de basis 
terug te zetten op de fabrieksinstellingen

2 Draairegelaar voor het regelen van de inten-
siteit van de helderheid

Achterzijde TL5000 Ergo Linkerzijde TL5000 Ergo Rechterzijde TL5000 Ergo

1 LED-indicatie voor de opening en positie 
van de apertuur resp. de balans in de 
DF-modus.

2 Draairegelaar voor de grootte van de 
apertuur/balans

3 Toets «BF» voor helderveld (2 seconden 
ingedrukt houden om de autom. aper-
tuur te (de-)activeren)

4 Toets «RC» voor Rottermann-contrast 
/ in de modus «RC» ingedrukt houden 
om de grootte van de apertuur vast te 
leggen

5 Toets «DF» voor donkerveld

1 12 23 4 51 2
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2. Druk één keer op de aan/uit-schakelaar aan 
de rechterzijde om de verlichting in te scha-
kelen.

Doorvallend-lichtbasis in- en uitschakelen

1. Schakel de doorvallend-lichtbasis in met de 
hoofdschakelaar aan de achterzijde.

Doorvallend-lichtbasis Leica TL 5000 Ergo: Bediening

 De doorvallend-lichtbasis mag alleen 
met een onbeschadigd netsnoer op 

een geaard stopcontact worden aangesloten! 
Veronachtzaming kan leiden tot ernstig en zelfs 
dodelijk lichamelijk letsel!

� De LED-verlichting kan zeer intens zijn! 
Controleer de intensiteit van de verlich-

ting; deze moet een passende helderheid 
hebben voordat u door de oculairs kijkt.

Vervolg op de volgende pagina. 
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4. Druk nogmaals op de aan/uit-schakelaar 
aan de rechterzijde om de verlichting van 
de basis uit te schakelen.

Doorvallend-lichtbasis Leica TL 5000 Ergo: Bediening (vervolg)

3. Kijk door de oculairs en regel de lichtin-
tensiteit met de draairegelaar aan de rech-
terzijde. De intensiteit van de verlichting 
wordt aangegeven door de LED-rij.

 Hierna wordt verondersteld dat de 
hoofdschakelaar aan de achterzijde van 

het toestel altijd in de aan-stand staat. Deze 
schakelaar wordt in het resterende gedeelte 
van deze gebruiksaanwijzing dus niet meer 
genoemd.
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Focusseren, weerstand van het instelwiel instellen

Focusseren (scherp stellen) Weerstand instellen

Laat het focalisatie-instelwiel zich te gemak-
kelijk/te moeilijk draaien of gaat de uitrusting 
vanzelf omlaag? Afhankelijk van het uitrus-
tingsgewicht en de persoonlijke voorkeur kan 
de weerstand individueel worden ingesteld:

1. Pak hiervoor de instelknoppen met beide 
handen vast en draai ze in tegengestelde 
richting, totdat de gewenste weerstand bij 
focusseren is bereikt. Bij focalisatiekolom-
men met afzonderlijke grof- en fijninstel-
ling moeten de buitenste instelknoppen 
tegengesteld aan elkaar worden verdraaid.

Bij het focusseren wordt de microscoop met 
behulp van het instelwiel omhooggebracht of 
neergelaten. Zodra de gewenste objectplaats 
zich in het brandpunt van het objectief bevindt, 
wordt deze scherp afgebeeld.

 Het instelwiel kan zowel links- als rechts-
handig worden bediend.

1 1
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Vergroting wijzigen, klikstanden

Vergroting wijzigen (zoomen)

1. Kijk op het HD-beeldscherm.

2. Focusseer op het object.

3. Draai aan de vergrotingswisselaar totdat de 
gewenste vergroting is ingesteld; eventu-
eel moet nogmaals worden scherp gesteld.

 De draaiknop voor de zoom kan zowel 
links- als rechtshandig worden bediend.

 De vergrotingswisselaar kan met of 
zonder klikstanden worden bediend. 

Met gedeactiveerde klikstanden kan traploos 
worden gezoomd, wat door veel gebruikers 
als prettig wordt ervaren. Met geactiveerde 
klikstanden kunnen echter foto's, resultaten bij 
metingen en dergelijke nauwkeuriger worden 
gereproduceerd. 

 Parfocaliteit: De Leica  DMS1000 B is 
parfocaal uitgevoerd. Is het preparaat in 

de grootste vergrotingsstand scherp gesteld, 
dan blijft dit zo over het volledige vergrotings-
bereik.

Klikstanden in- en uitschakelen

1. Druk de pal richting knop om de klikstan-
den te activeren.

2. Druk de pal van de knop weg om de klik-
standen te deactiveren.

22
1

3 3
6.0

5.0

4.0
3.5

2

1
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Algemene aanwijzingen

Houd de afstandsbediening voor het regelen 
van de Leica DMS1000 B altijd in de richting van 
de IR-ontvanger van de microscoop.

 Voor de activering van de 
Leica  DMS1000  B kan in plaats van de 

afstandsbediening ook de functieschakelaar 
resp. de optionele voetschakelaar (afhankelijk 
van de configuratie) worden gebruikt.

Beschrijving

Afstandsbediening

1. Automatische witbalans
2. Stilstaand beeld op de SD-kaart opslaan
3. Galerie weergeven/verbergen, gegevens van 

SD-kaart oproepen
4. Paarvorming (microscoop - afstandsbedie-

ning)
5. Links-/rechtstoets, verlichtingsmodus selec-

teren
6. Gebruikersmenu
7. Start/stop video-opname
8. Stilstaand beeld stoppen/verdergaan
9. Informatievenster weergeven/verbergen
10. Op/neer-toets, overlay selecteren
11. OK / bevestigen

WB

OK

RC2

71

82

9

10

11

3

4

55

106

WB

OK
RC2

WB

OK
RC2
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Controleren van de batterij

1. Schakel de microscoop en het HD-beeld-
scherm in, zodat u op het HD-beeldscherm 
het livebeeld ziet.

2. Houd de afstandsbediening zodanig in 
de stralenbundel, dat deze naar boven is 
gekeerd en druk op een willekeurige toets.

Omdat de chip van de microscoop ook op 
het infraroodgebied reageert, ziet u op het 
HD-beeldscherm hoe de LED aan de bovenkant 
van de afstandsbediening brandt. Is dit niet het 
geval, dan moet de batterij worden vervangen.

Batterij vervangen

1. Verwijder het batterijdeksel aan de achter-
zijde van de afstandsbediening.

2. Vervang de batterij en sluit het batterijdek-
sel.

 De batterij is een knoopcel van het type 
CR2025.

WB

OK

RC2

2

Afstandsbediening (vervolg)

1

2
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Verbinding

 De Leica  DMS1000 B en de afstands-
bediening kunnen met elkaar worden 

verbonden en reageren dan alleen nog op 
elkaar. Dat kan bij gebruik van meerdere micro-
scopen en afstandsbedieningen handig zijn.

1. Druk op de toets   om de procedure te 
starten of te beëindigen.

 Voor een succesvolle verbinding en het 
voorkomen van een verkeerde verbin-

ding, moet de 3e stap binnen vier seconden 
plaatsvinden.

2. Kies op de afstandsbediening een toets 
die u als verbindingstoets wilt definiëren. 
Alleen de toets   is hiervoor niet toege-
staan.

3. Druk op "uw" verbindingstoets en houd 
deze ingedrukt, totdat er een bevestiging 
op het HD-beeldscherm wordt weergege-
ven.

4. De microscoop reageert alleen nog op de 
commando's van deze afstandsbediening.

Terugzetten op fabrieksinstelling

1. Druk op de toets   om de procedure te 
starten. 

2. Druk op de toets   totdat een bevestiging 
op het HD-beeldscherm wordt weergege-
ven.

Leica DMS1000 B met afstandsbediening "verbinden"
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Functieschakelaar of voetschakelaar configureren

Algemene aanwijzingen 

Zowel de functieschakelaar van de 
Leica DMS1000 B als de optionele voetschake-
laar kunnen met de afstandsbediening gebrui-
kersspecifiek worden geconfigureerd. 

 Standaardinstelling is “CAPTURE” voor 
het opnemen van een beeld. 

Configureren

1. Richt de afstandsbediening op de 
Leica DMS1000 B.

2. Druk op de toets   om het gebruikers-
menu op de monitor weer te geven.

3. Selecteer in het hoofdmenu “SETUP USER":

4. Selecteer “FRONT BUTTON" voor de func-
tieschakelaar resp. "FOOT SWITCH" voor de 
voetschakelaar:

WB

OK
RC2
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Functieschakelaar of voetschakelaar configureren (vervolg)

5. De volgende configuraties zijn mogelijk 
door het selecteren van de betreffende 
optie:

 NONE: geen functie

 CAPTURE: opname van een beeld en opslag 
op de SD-kaart.

 SHOW LAST: geeft een preview van het 
laatst opgenomen beeld.

 MOVIE: video-opname starten resp. 
lopende video-opname stoppen. Opgesla-
gen als MP4-bestand op de SD-kaart.

 OVERLAY: dradenkruis resp. overlapping 
weergeven. Door vaker drukken wordt door 
de lijst met dradenkruizen resp. overlappin-
gen gebladerd.

 WHITE BAL: witbalans voor kleurcorrectie 
van de camera uitvoeren. Meer informatie 
over de witbalans vindt u op pagina 49
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Toepassing
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Bekabeling en aansluitingen controleren

HD-modus (stand-alone) 

Algemene aanwijzingen

 De Leica  DMS1000 B is bedoeld voor 
gebruik met beeldschermen met HD 

(High Definition). We adviseren u dringend, 
het HD-beeldscherm via een HDMI-stekker aan 
te sluiten en geen DVI-adapter te gebruiken, 
omdat anders een optimale werking niet meer 
kan worden gegarandeerd! 

 Sluit alleen de bijgeleverde 5V-netvoe-
ding aan. Bij een verkeerde spanning 

kan de Leica  DMS1000  B ernstig beschadigd 
raken.

Stroomvoorziening en HD-beeldscherm

1. Controleer de juiste stroomvoorziening 
voor de Leica  DMS1000  B met de USB-
netvoeding.

2. Controleer of de Leica DMS1000 B via een 
HDMI-kabel correct met het HD-beeld-
scherm is verbonden.

HD-modus (stand-alone)

1. Controleer of de modusschakelaar op "HD" 
(stand-alone) staat.

 Om in de HD-modus (stand-alone) 
opnamen te kunnen opslaan, moet een 

SD-kaart met voldoende vrije geheugenruimte 
in de Leica DMS1000 B zijn gestoken.

ON
PC

HD      
    OFF

2
2

1
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Inschakelen van de Leica DMS1000 B

Leica DMS1000 B inschakelen (stand-alone)

 Zorg ervoor dat het optionele objec-
tief aan de microscoop is geschroefd, 

de modus-schakelaar op "HD" staat en het 
HD-beeldscherm ingeschakeld is.

1. Zet de Aan/uit-schakelaar op "ON", om de 
Leica DMS1000 B in te schakelen.

2. De LED van het statuslampje gaat van 
"rood" naar "groen", er klinkt een signaal 
en het livebeeld wordt op het HD-beeld-
scherm weergegeven - de DMS1000 B is 
klaar voor gebruik. 

ON
PC

HD      
    OFF

2

1
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Schrijfbeveiliging

 Enkele SD-geheugenkaarten zijn voor-
zien van een schuifje voor de schrijfbe-

veiliging. Als het schuifje naar beneden wordt 
geschoven, kunnen er geen opnamen meer 
worden opgeslagen. Bestaande opnamen zijn 
dan bovendien beveiligd tegen wissen.

Als u geen beelden op de SD-kaart kunt 
opslaan, kan het zijn dat de schrijfbeveiliging 
nog is ingeschakeld.

Algemene aanwijzingen

 Lees de volgende aanwijzingen over 
het formatteren en de omgang met de 

bijgeleverde geheugenkaart, om storingen bij 
het opnemen te voorkomen.

Bestandssysteem en formatteren

Om ervoor te zorgen dat de SD-kaart correct 
werkt en door de Leica  DMS1000  B wordt 
herkend, moet hiervoor het bestandssysteem 
«FAT» worden gebruikt. De meeste geheugen-
kaarten zijn reeds in de fabriek met FAT gefor-
matteerd, zodat ze meteen kunnen worden 
gebruikt.

Een SD-kaart kan niet in de Leica  DMS1000  B 
worden geformatteerd. Als het nodig is om 
een kaart te formatteren, moet hiervoor een PC 
worden gebruikt. U kunt de kaart ook wissen in 
elke digitale camera die met SD-kaarten werkt. 
Bij het wissen wordt automatisch het FAT-
bestandssysteem geïnstalleerd.

Kaartstand

 Zorg dat de geheugenkaart in de 
juiste stand staat, voordat u deze in de 

Leica DMS1000 B steekt. Als de kaart per onge-
luk verkeerd om wordt geplaatst, kan dit de 
microscoop beschadigen.

Capaciteit

SD-kaarten van klasse 4 en 6 kunnen voor de 
Leica  DMS1000  B worden gebruikt. Ook zoge-
naamde SDHC (high capacity) kaarten met 
maximaal 32 GB worden ondersteund. 

Informatie over SD-geheugenkaarten
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Algemene aanwijzingen

 Let er vóór de opname op, dat er 
voldoende vrije geheugenruimte op 

de SD-kaart beschikbaar is en dat de schrijfbe-
veiliging niet is geactiveerd. Als de SD-geheu-
genkaart vol of beschermd is, blijft het status-
lampje van de Leica DMS1000 B rood en kunt u 
niets meer opnemen.

 Eén afzonderlijke foto neemt in de 
hoogste resolutie ca. 1.3  Megabyte aan 

geheugenruimte op de SD-kaart in beslag. Dit 
betekent dat u per Gigabyte aan capaciteit ruim 
700 opnamen kunt opslaan.

Opname

1. Focusseer op het preparaat.

2. Steek de SD-geheugenkaart zodanig in 
de opening aan de bovenzijde van de 
Leica DMS1000 B dat deze vergrendelt.

Het statuslampje van de Leica  DMS1000  B 
brandt groen. De microscoop kan nu beelden 
vastleggen op de SD-geheugenkaart.

 Afhankelijk van de configuratie kan de 
functieschakelaar voor de opname van 

een beeld worden gebruikt. Meer informatie is 
te vinden op pagina 41

3. Druk kort op de functieschakelaar van 
de Leica  DMS1000  B om een opname te 
maken.

Als bevestiging hoort u een geluid. Terwijl het 
beeld wordt opgenomen, knippert het status-
lampje groen en op het HD-beeldscherm knip-
pert «Capture... ».

4. Als u klaar bent met het vastleggen van 
beelden, drukt u tegen SD-geheugenkaart 
waardoor deze dan uit de sleuf springt. 

U kunt de beelden nu via een SD-geheugen-
kaartlezer naar uw PC kopiëren.

Opname van foto's

2

3
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 De Leica  DMS1000  B kan foto's en film-
clips rechtstreeks op een HD-beeld-

scherm weergeven.

Regeling via afstandsbediening:

1.  : Miniatuurweergaven weergeven/
verbergen.

2.  : Miniatuurafbeelding selecteren 
(JPG of MP4).

3. Bij een JPG-afbeelding: 
 : Afbeelding op volledige grootte 

weergeven en 1x, 2x, 3x inzoomen (door 
herhaald drukken). 

 : Volgende/vorige afbeelding.

3. Bij een MP4-filmclip: 
 : Clip afspelen.  
,  : Clip stoppen/afspelen. 

 : Clip terug-/vooruitspoelen.

4. Om terug te keren naar het livebeeld drukt 
op de toets  , of  - eventueel meer-
maals achter elkaar, als u in een gezoomde 
afbeelding zit.

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

Miniatuurweergave Weergave / volledig beeld

Weergave van foto's en films
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Algemene aanwijzingen

 De witbalans zorgt ervoor, dat het prepa-
raat in neutrale kleuren wordt weergege-

ven. We adviseren, om telkens als u het type of 
de kleurtemperatuur van de verlichting veran-
dert, een nieuwe witbalans in te stellen. Dit is 
met name noodzakelijk als u met halogeen-
licht werkt dat van een lage intensiteit geel 
kan worden ingesteld op een hoge intensiteit 
blauw licht. 

 De witbalans wordt met de afstands-
bediening via het gebruikersmenu 

ingesteld. Afhankelijk van de configuratie kan 
de automatische witbalans ook met de func-
tieschakelaar resp. de voetschakelaar worden 
ingesteld.

 De witbalans van de microscoop is in 
de fabriek zodanig ingesteld, dat u in 

combinatie met een Leica LED-verlichting auto-
matisch een optimaal resultaat bereikt.

Handmatige witbalans

 De handmatige witbalans wordt op 
pagina 53 beschreven.

Automatische witbalans

1. Plaats een grijskaart of een grijs, neutraal 
object onder de microscoop, zodat het hele 
beeld is gevuld.

2. Stel de verlichting in zoals gewenst.

3. Druk op toets   van de afstandsbediening 
of - indien juist geconfigureerd - houd de 
functieschakelaar resp. de voetschakelaar 
5 seconden lang ingedrukt. De microscoop 
stelt de witbalans nu automatisch in.

OK
RC2

WB

2

3

1

2

LEICA DMS 1000

Witbalans
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Gebruikersmenu
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Algemene aanwijzingen

Zorg ervoor dat de modusschakelaar op "HD" 
staat. 

Gebruikersmenu openen en sluiten

1. Richt de afstandsbediening op de 
Leica DMS1000 B.

2. Druk op de toets   om het gebruikers-
menu op de monitor weer te geven.

3. Druk op de toetsen   /  om een 
menupunt te selecteren.

4. Druk op de toets   om een menupunt te 
bevestigen.

5. Druk nogmaals op de toets    om het 
gebruikersmenu te verbergen.

Openen van het gebruikersmenu

WB

OK

RC2
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Hoofdmenu Submenu

Automatische witbalans

 De functie «COLOR» maakt het mogelijk om de camerachip aan te 
passen aan het omgevingslicht, zodat er kleurneutrale opnamen 

kunnen worden gemaakt.

 Gebruik zo mogelijk altijd een neutrale grijskaart om een optimaal 
resultaat te bereiken.

Automatische witbalans inschakelen

1. Druk op de afstandsbediening op de toets  .

2. Open de optie «COLOR».

3. Stel de waarde voor «WB MODE» in op «AUTO».

4. Druk op de toets   om het menu af te sluiten.

 De waarden voor «RED LEVEL», «BLUE LEVEL» en «BLACK LEVEL» 
kunnen niet worden afgesteld, als de instelling «WB MODE» op 

«AUTO» is ingesteld.
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Hoofdmenu Submenu

Handmatige witbalans

 De functie «COLOR» maakt het mogelijk om de camerachip aan te 
passen aan het omgevingslicht, zodat er kleurneutrale opnamen 

kunnen worden gemaakt.

 Gebruik zo mogelijk altijd een neutrale grijskaart om een optimaal 
resultaat te bereiken.

Witbalans handmatig instellen (aanbevolen)

1. Plaats de grijskaart zodanig onder de microscoop dat het volledige 
objectveld is gevuld.

2. Druk op de afstandsbediening op de toets  . Er wordt een witkali-
bratie uitgevoerd en in de camera opgeslagen.

U kunt ook via het gebruikersmenu een witkalibratie uitvoeren. 

1. Druk op de afstandsbediening op de toets  .

2. Open de optie «COLOR».

3. Selecteer het menupunt «SET WB».

4. Druk op de toets  .

 Als u geen neutraal grijs vlak in beeld hebt of als de verlichting 
een zeer sterke kleurzweem heeft, kunt u de waarden voor «RED 

LEVEL», «BLUE LEVEL» en «BLACK LEVEL» handmatig instellen, totdat de 
afbeelding een harmonische grijze kleur heeft. 
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Hoofdmenu Submenu

Hoofdmenu Submenu

Belichting

Handmatige belichting

1. Druk op de afstandsbediening op de toets  .

2. Open de optie «EXPOSURE».

3. Stel de waarde voor «EXP MODE» in op «MANUAL» voor de handma-
tige belichting.

4. Corrigeer de waarden voor «EXPOSURE», «GAIN» en «GAMMA», totdat 
het beeld is zoals gewenst.

Automatische belichting

1. Druk op de afstandsbediening op de toets  .

2. Open de optie «EXPOSURE"».

3. Stel de waarde voor «EXP MODE"» in op «AUTO» voor de automatische 
belichting.

4. Corrigeer de waarden voor «BRIGHTNESS» en «GAMMA», totdat het 
beeld is zoals gewenst.
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Resolutie

 Met het menu «RESOLUTION» kunt u afzonderlijk de resolutie defi-
niëren voor het livebeeld, de frame-opnamen en de filmopnamen. 

Dit levert in iedere situatie optimale resultaten op.

Resolutie van het livebeeld (LIVE)

Definieert de resolutie van het livebeeld. De volgende resoluties zijn 
beschikbaar:

 HD720-50 en HD720-60: 1280×720 pixels, met 50  Hz resp. 60  Hz 
beeldverversingsfrequentie.

 HD1080-24 en HD1080-30: 1920×1080 pixels, met 24 Hz resp. 30 Hz 
beeldverversingsfrequentie, progressief.

 HD1080-50 en HD1080-60: 1920×1080 pixels, met 50 Hz resp. 60 Hz 
beeldverversingsfrequentie, interlaced.

Selecteer de resolutie waarbij het HD-beeldscherm zonder flakkeren en 
zonder storingsmelding werkt. 

Hoofdmenu Submenu
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Resolutie (vervolg)

Als een resolutie niet kan worden weergegeven en het HD-beeldscherm 
zwart blijft, kunt u ook als volgt te werk gaan om weer een livebeeld op 
het HD-beeldscherm te krijgen.

Gebruik de punt van een balpen (of een omgebogen paperclip) en steek 
deze in de opening van de verstopte schakelaar:

 Bij de eerste keer drukken op de schakelaar wordt de actuele live-
beeld-resolutie op het HD-beeldscherm weergegeven.

 Bij de tweede keer drukken wordt de volgende livebeeld-resolutie 
weergegeven. 

 Bij 10 seconden ingedrukt houden wordt een reset uitgevoerd. Volg 
de instructies van de weergave om de livebeeld-resolutie terug te 
zetten op de fabrieksinstelling. 

Resolutie van de opname (CAPTURED)

Definieert de resolutie van het opgenomen beeld dat direct op de 
SD-kaart wordt opgeslagen. De volgende resoluties zijn mogelijk: 

 1.1 MP - JPG: 1216×912 pixels

 2.5 MP - JPG: 1824×1368 pixels 

 5.0 MP - JPG: 2592×1944 pixels

Resolutie van de films (MOVIE)

Definieert de resolutie van de filmopnamen die direct op de SD-kaart 
worden opgeslagen. De volgende resoluties zijn mogelijk:

 HD720-MP4: 1280×720 pixels

 HD1080-MP4: 1920×1080 pixels 

Per minuut worden bij HD720 ca. 50 MB en bij HD1080 ca. 100 MB aan 
data geproduceerd (licht afhankelijk van de opgenomen inhoud en de 
toegepaste compressie). Bij het bereiken van een bestandsgrootte van 
1 GB wordt een nieuw bestand aangemaakt en gaat de opname zonder 
onderbreking verder. Als de SD-kaart vol is, wordt de filmopname afge-
broken.
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Camera-instellingen

 Via het menu «SETUP CAMERA» kunt u diverse interne parameters 
vastleggen, bv. datum en tijd, de bestandsnaam voor de opnamen 

op de SD-kaart en of bij elke opname een signaal moet klinken.

Camera terugzetten (RESET CAM)

Zet de microscoop terug op de fabrieksinstellingen. Alle gebruikersinfor-
matie (zoals witbalans, resolutie, enz.) wordt teruggezet. Selecteer deze 
functie als u de indruk hebt, dat de microscoop niet meer op de normale 
manier reageert of een instelling niet juist heeft uitgevoerd. 

Datum en tijd instellen (SET DATE/TIME)

Met dit commando kunnen zowel datum en tijd als de notatie voor de 
weergave worden ingesteld. De volgende notaties zijn mogelijk: JJJJ.
MM.DD – DD.MM.JJJJ – MM/DD/JJJJ

Weergave van datum en tijd (SHOW DATE/TIME) 

Geeft afhankelijk van de instelling de datum en de tijd helemaal niet, 
alleen in het livebeeld, alleen in de opname of zowel in het livebeeld als in 
de opname weer. Datum en tijd worden in de rechter bovenhoek van het 
beeld weergegeven.

Bestandsnaam instellen (SET FILENAME) 

Hiermee kunnen de eerste vier tekens van de bestandsnaam voor zowel 
frame-opnamen als filmopnamen worden gekozen. Standaard worden 
wordt voor de eerste vier tekens MC12 of MC17 gebruikt. Achter deze 
tekens wordt een volgnummer geplaatst, gevolgd door JPG voor frame-
opnamen of MP4 voor filmopnamen.

Hoofdmenu Submenu
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Camera-instellingen (vervolg)

Bestandsnaam weergeven (SHOW FILENAME)

Geeft afhankelijk van de instelling de bestandsnaam helemaal niet, alleen 
in het livebeeld, alleen in de opname of zowel in het livebeeld als in de 
opname weer. De bestandsnaam wordt eveneens in de rechter boven-
hoek in het beeld weergegeven resp. toegevoegd. 

 Als u de bestandsnaam resp. de datum en de tijd in de opnamen 
opslaat, kunnen deze niet meer worden verwijderd, ook niet als u 

later de bestanden hernoemt of de datum wijzigt. 

Beeld draaien (FLIP IMAGE)

Draait het beeld 180°. Op de monitor verschijnt een rode markering  .

Geluid (AUDIO/BEEP)

Afhankelijk van de instelling kunt u na het opnemen een kort geluid laten 
klinken. Dit kan handig zijn bij het werken met een voetschakelaar, als u 
opnamen wilt maken zonder uw ogen van de microscoop te halen.
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Gebruikersspecifieke instellingen

 Met het menu «SETUP USER» kunt u bepaalde gebruikersspecifieke 
instellingen wijzigen of wisselen, om zo prettig mogelijk met de 

microscoop te kunnen werken.

Verlichtingsmodus instellen (SET ILLUM)

Via deze instellingen kunnen maximaal drie verschillende verlichtings-
modi worden gedefinieerd, bv. een voor doorvallend licht of een voor 
gepolariseerd licht. De actuele camera-instellingen kunnen zo voor terug-
kerende opnamesituaties worden opgeslagen en op elk moment weer 
worden opgeroepen. 

Druk op   om de verlichtingsmodus 1, 2 of 3 te selecteren. Druk op 
 om de actuele camera-instellingen onder de weergegeven verlich-

tingsmodus op te slaan. 

Om een vooringestelde resp. een nieuw gedefinieerde verlichtingsmodus 
te selecteren, drukt u in het livebeeld op .

Menukleuren instellen (MENU COLOR)

Er zijn momenteel twee kleurschema's beschikbaar voor de menusturing. 
Er kunnen in de toekomst extra kleuren bijkomen via een update van de 
firmware. 

Hoofdmenu Submenu
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Gebruikersspecifieke instellingen (vervolg)

Weergave van de opname (SHOW CAPTURE)

Hiermee wordt ingesteld of na een gemaakte opname het zojuist opge-
slagen beeld als volledig beeld of als beeld-in-beeld (PIP) op het beeld-
scherm moet worden weergegeven of niet. U kunt bovendien kiezen of 
de gemaakte opname één resp. die seconden of continu (INFINIT) moet 
worden weergegeven. 

Weergave van het menu (SHOW MENU)

Definieert hoe lang het menu op het scherm wordt weergegeven. U kunt 
de weergave van het menu op elk ogenblik afbreken, door nogmaals op 
de menu-toets te drukken of een menupunt te selecteren.

Taal instellen (LANGUAGE)

Hiermee kan de taal voor de menusturing worden ingesteld. Als u (per 
ongeluk) een Aziatische tekenset hebt geselecteerd en weer wilt terugke-
ren naar een alfanumerieke menuweergave, selecteert u optie vijf in het 
hoofdmenu. Het menupunt voor het selecteren van de taal is altijd ook in 
het Engels. 

Voetschakelaar configureren (FOOT SWITCH)

Hiermee kan een andere functie aan de voetschakelaar worden toege-
wezen. Standaard wordt bij het indrukken van de voetschakelaar een 
opname gemaakt. U kunt echter kiezen of in plaats hiervan de witbalans 
wordt ingesteld, een filmopname wordt gemaakt of de laatste opname 
wordt weergegeven. 

Functieschakelaar configureren (FRONT BUTTON)

Hiermee kan een andere functie aan de functieschakelaar worden toege-
wezen. Standaard wordt bij het indrukken van de functieschakelaar een 
opname gemaakt. U kunt echter kiezen of in plaats hiervan de witbalans 
wordt ingesteld, een filmopname wordt gemaakt of de laatste opname 
wordt weergegeven.
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Overlay instellen (SETUP OVERLAY)

 Met de Leica DMS1000 B kunnen voorgedefinieerde of gebruikers-
specifieke afbeeldingen in het livebeeld alsook in de opnamen 

worden overlapt. Deze overlappingen (zogenaamde overlays) kunnen 
een willekeurige inhoud hebben, bevatten echter doorgaans weinig 
elementen, bv. een dradenkruis of een bedrijfslogo. Er kunnen maximaal 
10 overlays worden gedefinieerd, waarbij de eerste overlay (01) voor de 
weergave van een klein histogram in de linker onderhoek is gereserveerd. 
De overlays 02 t/m 10 kunnen een voorgedefinieerde of gebruikersspeci-
fieke inhoud bevatten; hiermee kunt u uw microscoop op speciale taken 
instellen.

Overlapping selecteren (SELECT OVERLAY)

Druk op   om een andere overlay te selecteren. Druk op om de 
geselecteerde overlay te activeren en het menu te verlaten. 

 Wilt u heel snel andere overlays weergeven, druk dan bij weerge-
geven livebeeld op  om het volgende of vorige overlay weer 

te geven.

Overlapping configureren (CONFIG OVERLAY)

Geeft afhankelijk van de instelling geen overlay weer, de overlay alleen in 
het livebeeld of zowel in het livebeeld als in de opname. 

Overlapping importeren (READ IN OVERLAY)

Leest van de SD-kaart uit de map "Overlay" maximaal 10 gebruikersspe-
cifieke overlays in. De overlays moeten als JPG met compressieformaat 
4:2:2 zijn opgeslagen en zowel de passende resolutie als de nauwkeurig 
gedefinieerde bestandsnaam hebben. Van de website van Leica Microsys-
tems kunnen verschillende overlays worden gedownload alsmede een 
handleiding hoe eigen overlays kunnen worden aangemaakt. Volg deze 
instructies om nieuwe overlays aan te maken. 

Hoofdmenu Submenu
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Overlapping instellen (vervolg)

Overlapping herstellen (RESTORE OVERLAY)

Zet de overlays terug op de fabrieksinstelling: een histogram, een Leica-
logo, een dradenkruis over het hele livebeeld en een klein dradenkruis in 
het midden van het livebeeld. 

Transparantie instellen (TRANSPARENCY)

Afhankelijk van de geselecteerde instelling worden randen bij de overlay 
iets krachtiger of zwakker weergegeven. 

 Deze instelling verandert niet de doorzichtigheid van de overlay. 
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Schaalbare weergave

 De Leica  DMS1000 B heeft een "schaalbare weergave". Dit wil 
zeggen dat bij de juiste instelling de zoomschaal en het draden-

kruis in het beeld overeenkomstig de geselecteerde vergroting eveneens 
vergroot worden weergegeven.

Zoomschaal inschakelen (ENABLE)

Via deze instelling kan de weergave van de codering in- resp. uitgescha-
keld worden.

«YES» activeert de zoomschaal , «NO» deactiveert deze.

Object selecteren (OBJECTIVE)

Druk op  om een objectief te selecteren. Deze informatie is noodza-
kelijk om de juiste schaalwaarde te berekenen. 

Weergave van de schaal instellen (SHOW LINES)

Is de zoomschaal geactiveerd, dan kan hier worden geselecteerd waar 
deze moet worden weergegeven. Dit kan in het livebeeld (LIVE ONLY) of 
in het livebeeld en in het opgeslagen beeld (LIVE + IMG).

Meetbalk inschakelen (SCALEBAR)

Kies «YES» resp. «NO» om de meetbalk in- resp. uit te schakelen.

Dradenkruis inschakelen (CROSSHAIR)

Kies «YES» resp. «NO» om het dradenkruis in- resp. uit te schakelen.

Kleur van de lijn kiezen (COLOR)

Kies de kleur voor de meetbalk en het dradenkruis. Beschikbaar zijn 
«WHITE», «BLACK» en «YELLOW».

Hoofdmenu Submenu
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Verlichtingsmodus wijzigen

 De Leica  DMS1000 wordt geleverd met 
verschillende verlichtingsmodi, die een 

breed spectrum aan mogelijke situaties afdek-
ken.

1. Druk op  van de afstandsbediening 
om de actuele verlichtingsmodus op het 
HD-beeldscherm weer te geven.

2. Druk nogmaals op  om naar de 
volgende verlichtingsmodus te gaan. De 
microscoop verandert meteen van verlich-
tingsmodus en stelt de opgeslagen para-
meters in.

3. Wacht totdat de weergegeven verlichtings-
modus weer wordt verborgen. Nu is deze 
verlichtingsmodus ingeschakeld.

 Om de laatst geselecteerde modus te 
onthouden, drukt u op  totdat de 

instelling «LAST USED» verschijnt.

 Als u  gedurende 5 seconden niet 
meer indrukt, wordt de geselecteerde 

verlichtingsmodus overgenomen.

Voorgedefinieerde verlichtingsscenario's instellen

Volgorde

LAST USED

AUTO

BRIGHT FIELD

DARK FIELD

ILLUMINATION 1

ILLUMINATION 2

ILLUMINATION 3
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Service
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Algemeen

We hopen dat u veel plezier aan uw hoogwaar-
dige microscoop zult beleven. Leica-micro-
scopen staan bekend om hun robuustheid en 
lange levensduur. Als u onderstaande tips voor 
onderhoud en reiniging opvolgt, zal uw Leica-
microscoop ook na vele jaren nog net zo goed 
werken als op de eerste dag.

Garantie

De garantie geldt uitsluitend voor fabrieks- en 
materiaalfouten, en geldt niet voor schade die 
het gevolg is van nalatigheid of onjuist gebruik.

EU-conformiteitsverklaring

Voor het downloaden van de EG-conformiteits-
verklaring klikt u op de link:

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

Selecteer het type microscoop en ga naar de 
pagina "Download".

Contactadres

Werkt uw apparaat desondanks niet meer naar 
behoren, dan kunt contact opnemen met uw 
Leica-dealer. Een lijst met Leica-dealers over de 
hele wereld vindt u op de Leica-website: www.
leica-microsystems.com

Onderhoud, contactpersonen
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Onderhoud, contactpersonen (vervolg)

Verzorging

 Voor een optisch goed resultaat is het van 
belang alle optische onderdelen schoon te 
houden. 

 Als een optisch oppervlak bedekt raakt 
met veel stof of vuil reinigt u het oppervlak 
door het schoon te blazen met een injec-
tiespuit of af te borstelen met een borstel 
van kameelhaar voordat u probeert om het 
oppervlak schoon te vegen.

 Optische oppervlakken mogen alleen 
worden gereinigd met een pluisvrije 
doek, lensdoek of een wattenstaafje dat is 
bevochtigd met ethanol of een gangbare 
glasreiniger. Gebruik nooit alcohol.

 Het is heel belangrijk dat overmatig gebruik 
van oplosmiddelen wordt voorkomen. De 
pluisvrije doek, lensdoek of wattenstaaf 
mag worden bevochtigd met oplosmiddel, 
maar mag niet zo nat worden dat het oplos-
middel langs de lens loopt.

 Bescherm uw microscoop tegen vocht, 
dampen, zuren, alkalische en bijtende stof-
fen. Bewaar geen chemicaliën in de buurt 
van de instrumenten.

 Stekkers, optische systemen en mecha-
nische delen mogen niet gedemonteerd 
of vervangen worden – tenzij dit in deze 
handleiding uitdrukkelijk wordt toegestaan 
en beschreven.

 Bescherm uw microscoop tegen olie en vet.

 Geleidingsvlakken en mechanische onder-
delen mogen niet worden ingevet.

Bescherming tegen verontreiniging

Stof en vuil hebben een nadelige invloed op de 
werkresultaten. 

 Bescherm de microscoop onder een optio-
neel verkrijgbare stofhoes als deze langere 
tijd niet wordt gebruikt.

 Sla niet-gebruikte toebehoren stofvrij op.
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Onderhoud, contactpersonen (vervolg)

Reinigen van de kunststof delen

Diverse componenten zijn van kunststof of 
hebben een kunststof coating. Hierdoor voelen 
ze prettig aan en zijn ze aangenaam in gebruik. 
Onjuist reinigen met ongeschikte reinigings-
middelen kan de kunststof beschadigen.

Toelaatbare maatregelen

 Reinig de microscoop of delen hiervan met 
warm zeepsop en veeg dit vervolgens af 
met gedistilleerd water.

 Bij hardnekkige verontreiniging kunt u ook 
ethanol (ethylalcohol) gebruiken. Hierbij 
moet u zich aan bepaalde veiligheidsvoor-
schriften houden.

 Verwijder stof met een blaasbalg en een 
zacht penseel.

 Reinig de objectieven met speciale opti-
sche reinigingsdoekjes en zuivere alcohol.

Servicewerkzaamheden 

 Reparatiewerkzaamheden mogen uitslui-
tend worden uitgevoerd door service-
technici die door Leica Microsystems zijn 
opgeleid. Er mogen uitsluitend originele 
reserveonderdelen van Leica Microsystems 
worden gebruikt.

Gevaar voor elektrische schokken

 Gevaar voor elektrische schokken. Door 

het verwijderen van de afdekking van de  

Leica  DMS1000  B worden spanningvoerende 

delen blootgelegd, die bij aanraking levensge-

vaarlijk letsel kunnen veroorzaken. Laat de tech-

nische service uitvoeren door een dealer van 

Leica Microsystems.
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Onderdelen

WB

OK
RC2

1

2

4

5

6

3

Nr. Leica-artikelnummer Benaming

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 met verwisselbare 
stekker 

4 19 004 873 Afstandsbediening RC2

5 19 004 870 SD-kaart (4 GB)

6 12 730 229 Voetschakelaar 
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Specificaties
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Leica DMS1000 B

Zoomobjectief

Optische gegevens Leica DMS1000 B

Vergrotingsfactor 8:1 handmatig, gecodeerde zoom

Resolutie* 169 LP/mm

Werkafstand 89,6 mm

Objectveld 3,25 mm × 1,83 mm 
25,97 mm × 14,61 mm

Maximumwaarden

Vergroting 297×

Resolutie 240 LP/mm

Max. FoVx 82 mm

Max. FoVy 46 mm

Werkafstand 303 mm

Optische gegevens Leica DMS1000 B

Overige werkafstanden 303 mm (achromatisch 0,32 ×)

188,5 mm (achromatisch 0,5 ×)

148 mm (achromatisch 0,63 ×)

114 mm (achromatisch 0,8 ×)

89,6 mm (achromatisch 1 ×)

65,5 mm (achromatisch 1,25 ×)

46 mm (achromatisch 1,6 ×)

27,4 mm (achromatisch 2,0 ×)

* Voor een systeem met 22“ HD-beeldscherm en 1,0× objectief.
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Leica DMS1000 B (vervolg)

Zoomobjectief

Optiekhouder

Constructie Meervoudig gecoat optisch systeem 
met een stralenbundel en een 

hoofdobjectief, loodvrij

Codering Volledig gecodeerde zoom

Specifieke oppervlakteweer-
stand (behuizing)

2×1011 Ω/mm2

Ontlaadtijd < 2 seconden van 
1000 V naar 100 V

Inschakelbare zoomklikstanden Acht inschakelbare standen, voor 
zich herhalende werkzaamheden

Standaard-objectief Achromatisch 1,0×

Extra objectieven Achromatisch: 0,32×, 0,5×, 0,63×, 
0,8×, 1×, 1,25×, 1,6×, 2×

Extra objectieven (met adapter) Z-serie Plan Achromat: 0,5×, 0,8×, 
1×

Toebehoren

Adapter voor telecentriciteit Voor Z-serie Plan Achromat:  
0,5×, 0,8×, 1×

Voetschakelaar Voor bediening zonder handen (bv. 
beeldopname, …)
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Leica DMS1000 B (vervolg)

Leica DMS1000 B - digitale camera

Optiekhouder

Resolutie livebeeld 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

Resolutie beeld (opname) 5 Mpixel (2592×1944) 
2,5 Mpixel (1824×1368) 
1,1 Mpixel (1216×912)

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

Pixelgrootte 2,35 μm × 2,35 μm  
3,34 μm × 3,34 μm

Type sensor Micron 1/2" CMOS

Sensorafmetingen 6,1 mm × 4,6 mm

Belichtingstijd 0,5 msec. - 500 msec.

Versterking 1× – 12×

Kleurdiepte 3×8 bit = 24 bit

Bestandsformaten Beeld: JPEG 
Video: MP4
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Leica DMS1000 B (vervolg)

Gewicht

 17 kg

Elektronische interfaces/schakelaars

 USB2.0, type B, bus

 HDMI-bus

 Bus voor voetschakelaar

 Geïntegreerde SD-kaartsleuf 

 Functieschakelaar aan de voorzijde

 Schakelaar voor modus HD

 Aan/uit-schakelaar

 Reset-schakelaar

Omgevingscondities

 Hoogte tot 2000 m
 Alleen voor gebruik in gesloten ruimten
 Bedrijfstemperatuur +10 °C tot +40 °C
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Optische gegevens - objectveld

Objectief Achr. 0,32× Achr. 0,5× Achr. 0,63× Achr. 0,8× Achr. 1,0× Achr. 1,25× Achr. 1,6× Achr. 2,0×

Werkafstand 303 mm 188,5 mm 148,2 mm 114 mm 89,6 mm 65,5 mm 46 mm 27,4 mm

Objectveld 

(zoomstand)
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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Optische gegevens - vergroting en scherptediepte

Objectief Achr. 0,32× Achr. 0,5× Achr. 0,63× Achr. 0,8× Achr. 1,0× Achr. 1,25× Achr. 1,6× Achr. 2,0×

Beeld-

scherm

Zoom-

stand

Totale 

vergr.
DOF

Totale 

vergr.
DOF

Totale 

vergr.
DOF

Totale 

vergr.
DOF

Totale 

vergr.
DOF

Totale 

vergr.
DOF

Totale 

vergr.
DOF

Totale 

vergr.
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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Optische gegevens - vergroting en scherptediepte (vervolg)

Objectief Achr. 0,32× Achr. 0,5× Achr. 0,63× Achr. 0,8× Achr. 1,0× Achr. 1,25× Achr. 1,6× Achr. 2,0×

Beeld-

scherm

Zoom-

stand

Totale 

vergr.
DOF

Totale 

vergr.
DOF

Totale 

vergr.
DOF

Totale 

vergr.
DOF

Totale 

vergr.
DOF

Totale 

vergr.
DOF

Totale 

vergr.
DOF

Totale 

vergr.
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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Doorvallend-lichtbasis Leica TL ST

Lichtbron Halogeenlamp,12V/20W
Snelle verwisseling van lamp Ja
Verlicht gedeelte 50 mm
Netvoeding Ingangsspanning 100 - 240 V~, frequentie 50/60 Hz 

Energieverbruik 30 W max. 
Omgevingstemperatuur 10 - 40 °C

Aansluitingen Netstekker
Gewicht 7,4 kg
 

Type verlichtingen

Helderveld Ja
Donkerveld Ja (eenzijdig)
Schuin invallend licht Nee
Relief Contrast System (RC™) Nee
CCIC (Constant Color Intensitiy Control) Nee
Interne shutter/lampregeling Nee
Geïntegreerde filterhouder Ja
Gecoate lenzen ter verhoging van de 
kleurtemperatuur

Ja

Aanpassing voor hoge num. apertuur Nee
Afstandsbediening mogelijk Nee
AntiShock™ pads Ja
Afmetingen (B×H×D) 340×430×85 mm
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Doorvallend-lichtbasis Leica TL5000 Ergo

Lichtbron

Lichtbron LED
Verlicht gedeelte helderveld 65 mm
Verlicht gedeelte donkerveld 40 mm
Relief Contrast System (RC™) Ja
Interne shutter/lampregeling Ja
Geïntegreerde filterhouder Ja
Aanpassing voor hoge num. apertuur Ja
Afstandsbediening mogelijk Ja
AntiShock™ pads Ja
Afmetingen (B×H×D) 412×341×46 mm
Netvoeding

Ingang 100 - 240 VAC, 47 - 63 Hz, 3,2 A
Uitgang 33 VDC, 3,93 A, 130 W max.
Aansluitingen

Stroomvoorziening 1
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Maattekeningen

Leica DMS1000 B
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Leica DMS1000 B met doorvallend-lichtbasis TL5000 Ergo
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