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Observações gerais
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Observações gerais

Conceito de segurança
Antes de usar seu microscópio Leica pela 
primeira vez, leia a apostila "Conceito de segu-
rança" enviado com seu instrumento. Ele 
contém informações adicionais sobre manuseio 
e cuidado.

Limpeza
 O Não use produtos de limpeza, produtos 

químicos ou técnicas para limpeza inade-
quados.

 O Nunca use produtos químicos para limpar 
superfícies coloridas ou acessórios com 
partes emborrachadas. Isso pode danifi-
car as superfícies e as amostras podem ser 
contaminadas por partículas resultantes 
desse desgaste. 

Reparos 
 O Os reparos só devem ser executados por 

técnicos de manutenção treinados da Leica 
Microsystems. Somente peças sobressalen-
tes originais Leica Microsystems podem ser 
usadas.

Obrigações do responsável pelo 
instrumento

 O Certifique-se de que o microscópio Leica só 
seja manuseado e submetido a trabalhos de 
manutenção e de reparos por equipe devi-
damente treinada.
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Notas de segurança importantes

Manual do usuário
O Leica  DMS1000 pode ser configurado de 
diversas maneiras na gama de produto Leica. Há 
informações sobre componentes individuais do 
sistema no CD-ROM interativo juntamente com 
todos os manuais do usuário em outros idiomas. 
Mantenha esse CD-ROM em um local seguro, 
onde fique disponível para o usuário. Os manu-
ais do usuário e atualizações estão disponíveis 
para download e impressão no nosso website  
www.leica-microsystems.com.

Esse manual de operação descreve as funções 
especiais do sistema do microscópio digital 
Leica DMS1000 e contém instruções importan-
tes para a sua segurança operacional, manuten-
ção e acessórios. 

A apostila "Conceito de segurança" contém 
informações de segurança adicionais sobre o 
trabalho de serviço, requisitos e o manuseio do 
microscópio, acessórios e acessórios elétricos, 
bem como instruções de segurança gerais.

É possível combinar artigos individuais do 
sistema com artigos de outros fornecedores  
(ex. fontes de luz fria etc.). Leia o manual do usuá-
rio e as instruções de segurança do fornecedor.

Antes de instalar, operar ou usar os aparelhos, 
leia os manuais do usuário listados acima. Em 
particular, siga todas as instruções de segurança.

Para manter a unidade em sua condição original 
e para garantir uma operação segura, o usuário 
deve seguir as instruções e advertências conti-
das nesses manuais do usuário.
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Símbolos usados

Advertência ! Risco de segurança!

• Este símbolo indica informações impor-
tantes que devem ser lidas e respeitadas. 

O não cumprimento pode causar:

 O Perigo para as pessoas
 O Distúrbios funcionais ou dano aos aparelhos

Alerta em relação a tensão elétrica perigosa

 Esse símbolo indica as informações que 
devem ser lidas e observadas. 

O não cumprimento pode causar:

 O Perigo para as pessoas
 O Distúrbios funcionais ou dano aos aparelhos

Perigo devido à superfície quente

 Esse símbolo alerta contra tocar em 
superfícies quentes, ex. superfícies de 

lâmpadas. 

Informações importantes

 Este símbolo indica informações ou expli-
cações que têm a finalidade de facilitar a 

compreensão.
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Instruções de segurança

Descrição
 O Os módulos individuais atendem os mais 

altos requisitos para observação e docu-
mentação com o sistema do microscópio 
digital Leica DMS1000.

Uso a que se destina
 O Consulte a apostila "Conceito de segurança"

Uso a que não se destina
 O Consulte a apostila "Conceito de segurança"

Nunca use o Leica DMS1000 ou seus componen-
tes para procedimentos cirúrgicos (como cirur-
gia dos olhos) pois ele não foi projetado para 
esse uso.

Os aparelhos e acessórios descritos no manual 
do usuário foram testados quanto à segurança e 
possíveis perigos. O representante Leica respon-
sável deve ser consultado sempre que o instru-
mento for alterado, modificado ou usado em 
combinação com componentes que não sejam da 
Leica e que ultrapassem o escopo deste manual!

No caso de intervenção não autorizada no 
aparelho ou de utilização inadequada, é anulado 
qualquer direito à garantia.

Local de utilização
 O Consulte a apostila "Conceito de segurança"

 O Os componentes elétricos devem ser posicio-
nados a uma distância mínima de 10 cm da 
parede e longe de substâncias inflamáveis.

 O Evite grandes flutuações de temperatura, 
luz solar direta e vibrações. Essas condições 
podem distorcer as medições * e as imagens 
micrográficas.

 O Em climas quentes e úmidos, os componen-
tes individuais exigem cuidados especiais a 
fim de evitar o acúmulo de fungo.

*   Os resultados da medição dependem das 
configurações do microscópio, objetiva e 
zoom utilizados.

Obrigações do responsável pelo 
instrumento

 O Consulte a apostila "Conceito de segurança"

Certifique-se de que:

 O O sistema do microscópio digital  
Leica DMS1000 e os acessórios são submeti-
dos a trabalhos de manutenção e de reparos 
apenas por equipe autorizada e treinada.

 O Todos os operadores deverão ler e entender 
este manual do usuário e, especialmente, as 
normas de segurança.
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Instruções de segurança (continuação)

Trabalho de reparo e de manutenção
 O Consulte a apostila "Conceito de segurança"

 O Somente peças sobressalentes originais 
Leica Microsystems podem ser usadas.

 O Antes de abrir os aparelhos, desligue a 
alimentação e desconecte o cabo de alimen-
tação da tomada.

 O Evite contato com circuitos elétricos energi-
zados, o que pode causar ferimento.

Transporte
 O Use a embalagem original para envio 

ou transporte dos módulos individu-
ais do sistema do microscópio digital 
Leica DMS1000 e os componentes do aces-
sório.

 O A fim de evitar dano devido à vibrações, 
desmonte todas as partes móveis (de 
acordo com o manual do usuário) que 
podem ser montadas e desmontadas pelo 
cliente e embale-os separadamente.

Integração com produtos de outros 
fabricantes

 O Consulte a apostila "Conceito de segurança"

Descarte
 O Consulte a apostila "Conceito de segurança"

Regulamento legal
 O Consulte a apostila "Conceito de segurança"

Declaração de conformidade EC
 O Consulte a apostila "Conceito de segurança"

Riscos para a saúde
Locais de trabalho com microscópios facilitam e 
melhoram a visualização da tarefa, mas também 
exigem demais dos olhos e dos músculos do 
usuário. Dependendo da duração do trabalho 
ininterrupto, podem ocorrer problemas de aste-
nopia e musculoesqueléticos. Por esse motivo, 
deverão ser aplicadas medidas apropriadas para 
redução da carga de trabalho:

 O Disposição ideal do local de trabalho, atri-
buições de trabalho e fluxo de trabalho 
(mudanças de tarefas frequentes). 

 O Durante o treinamento do pessoal, considere 
aspectos de ergonomia e organizacionais.

O conceito de óptica ergonômica e o design do 
sistema do microscópio digital Leica  DMS1000 
destina-se a limitar ao mínimo o esforço exigido 
do usuário.
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Introdução
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Parabéns por adquirir o sistema de microscópio 
digital Leica DMS1000 da Leica Microsystems. O 
design especial do Leica DMS1000 o torna uma 
ferramenta universal e extremamente versátil 
para visualização de amostras microscópicas e 
captura de imagens estáticas e mesmo vídeos.

Monitor Full HD Real
A saída HDMI integrada permite que a imagem 
do microscópio seja exibida em um monitor de 
alta definição (com recurso HD), onde as seguin-
tes resoluções são possíveis:

 O 1.920 × 1.080 (Full-HD). Essa resolução 
oferece o melhor desempenho de captura e 
processamento de imagens em um monitor 
com capacidade Full HD.

 O 1.280 × 720 (HD ready). Essa resolução 
é adequada para exibição em monitores 
identificados como "HD ready" ou em telas 
menores com uma diagonal de 10" ou 12".

Pacote de Aplicação Leica
Seu sistema de microscópio digital 
Leica DMS1000 inclui o software "Leica Applica-
tion Suite" (LAS). Ele permite a implementação 
de cenários adicionais nos quais um monitor HD 
e um monitor de computador podem ser usados 
juntos. Isso significa que você estará preparado 
para qualquer situação, incluindo: Trabalhar 
em um computador, durante apresentações, 
sessões de treinamento, participação em feiras, 
durante testes de materiais dentre outros usos.

É possível escolher entre inúmeros módulos LAS 
disponíveis como opcionais) LAS caso você vá 
desempenhar análises de imagens desafiadoras.

Projeto amigável mesmo nos melhores 
detalhes
Como em toda câmera digital, a câmera inte-
grada do Leica  DMS1000 reage de forma dife-
rente às fontes de luz. No entanto, o equilíbrio 
de branco é compatível com iluminadores LED 
de fabricação da Leica. Isso significa que se for 
usado um iluminador LED Leica, automatica-
mente obtém-se os melhores resultados!

Parabéns!
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Escopo de entrega padrão
A entrega padrão do sistema do microscópio 
digital Leica DMS1000 inclui:

1. Sistema de microscópio digital 
Leica DMS1000, sem objetiva

2. Unidade de controle remoto,  
com 2×baterias AAA 

3. Conexão do pedal opcional
4. Cabo USB, para conectar a um computador 

ou uma unidade de fonte de energia
5. Cabo HDMI, para conexão de um monitor HD
6. Cartão de memória SD
7. Tampa de proteção
8. DVD do software  

"Leica Application Suite (LAS)"

 Informações adicionais sobre trabalho 
no computador e com Pacote de Aplica-

ção Leica X são fornecidas na ajuda online do 
software.

Acessórios: Comando manual/pedal

Várias funções podem ser atribuídas ao comando 
manual/pedal opcional (12 730 229) (como tirar 
fotos individuais, equilíbrio do branco). 

Para informações sobre acessórios adicionais 
como objetivas e adaptadores, iluminação ou 
proteção contra pó para o microscópio, entre 
em contato com seu distribuidor autorizado 
Leica Microsystems.

 Há descrições detalhadas dos acessórios 
diferentes em seus respectivos manuais 

do usuário. 

Entrega padrão e acessórios opcionais

3
4
5

6

7

8

1

2
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Visão geral do sistema

1

2

4

3

5

6

Essa visão geral mostra o Leica  DMS1000 em  
um exemplo de aplicação com componentes 
adicionais.

1. Leica DMS1000
2. Suporte do microscópio
3. Iluminação
4. Coluna de foco
5. Placa de base 
6. Monitor HD ou computador  

com software LAS
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Visão geral do aparelho

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

15

14

1. Porta-cartão para cartão SD
2. Botão frontal programável
3. Luz de status
4. Receptor IR, para controle remoto
5. Botão de zoom
6. Controle deslizante com clique de parada
7. Suporte de montagem do Leica DMS1000 

no charriot do microscópio
8. Tampa de proteção 
9. Conexão HDMI
10.  Conexão USB
11.  Conexão do pedal
12. Comutador de modo para computador 

ou modo HD
13. Comutador LIGA/ DESLIGADA
14. Botão Reset
15. Objetiva  

(não incluso na embalagem de entrega)
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 A imagem em tempo real na tela HD  
e a imagem final capturada podem  

não mostrar a mesma seção, dependendo do 
tamanho do sensor no microscópio.

1. Imagem em tempo real no formato 16:9, 
exibida no monitor HD

2. Imagem capturada no formato 4:3,  
exibida no computador ou salva em 
um cartão SD.

Seção efetiva exibida

1
2
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Montagem
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Base de luz incidente e coluna de foco

Leica DMS1000 com base de luz incidente

Observações gerais

 Esse capítulo mostra um exemplo de 
montagem do Leica  DMS1000 em uma 

base de luz incidente. As imagens e descrições 
podem variar ao usar outra base de luz inci-
dente.

Montagem da coluna
1. Remova os três parafusos fornecidos na 

embalagem.

2. Instale a base de luz incidente na coluna 
usando os três parafusos.

2

2
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Montagem do charriot do microscópio

1. Fixe o charriot do microscópio à coluna 
usando a chave Allen e o parafuso fornecidos 
(variação recomendada para objetivas com 
uma pequena distância de trabalho).

2. Como alternativa, o charriot do microscó-
pio também pode ser instalado de ponta 
cabeça (variação recomendada para objeti-
vas com uma grande distância de trabalho).

Montagem do Leica DMS1000

1. Solte o parafuso de fixação. 

2. Coloque o Leica  DMS1000 no charriot do 
microscópio de forma que o entalhe no 
alojamento do microscópio e o parafuso de 
fixação inferior se sobreponham.

3. Fixe o microscópio na posição usando o 
parafuso de fixação.

1 2

Charriot do microscópio e Leica DMS1000

2

1
3

2
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Observações gerais

 Esse capítulo mostra um exemplo de 
montagem do Leica  DMS1000 em uma 

base de luz transmitida. As imagens e descrições 
podem variar ao usar outra base de luz transmi-
tida.

Instalação do adaptador da coluna

1. Remova os três parafusos fornecidos na 
embalagem.

2. Instale o adaptador da coluna na coluna 
usando os três parafusos.

Montagem da coluna

1. Instale o adaptador da coluna e a coluna na 
base de luz transmitida usando os seis para-
fusos fornecidos.

Base de luz transmitida e coluna de foco

Leica DMS1000 com base de luz transmitida

2

2
1
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Montagem do charriot do microscópio

1. Fixe o charriot do microscópio à coluna 
usando a chave Allen e o parafuso fornecido 
(variação recomendada para objetivas com 
uma pequena distância de trabalho).

2. Como alternativa, o charriot do microscó-
pio também pode ser instalado de ponta 
cabeça (variação recomendada para objeti-
vas com uma grande distância de trabalho).

Montagem do Leica DMS1000

1. Solte o parafuso de fixação. 

2. Coloque o Leica  DMS1000 no charriot do 
microscópio de forma que o entalhe no 
alojamento do microscópio e o parafuso de 
fixação inferior se sobreponham.

3. Fixe o microscópio na posição usando o 
parafuso de fixação.

Charriot do microscópio e Leica DMS1000

1 2
2

1
3

2
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Instruções para montagem segura

 Devido ao peso da placa de base, o uso 
indevido pode causar ferimentos ou 

danos à área próxima. Por questões de segu-
rança, recomenda-se que duas pessoas executem 
essa parte da configuração.

Observações gerais

 Esse capítulo mostra um exemplo de 
montagem do Leica  DMS1000 em uma 

estativa com braço pantográfico. As imagens e 
descrições podem variar ao usar outra estativa 
com braço pantográfico.

Montagem da coluna
1. Passe o parafuso autorroscante pela placa 

de base pela parte de baixo. 

2. Coloque a arruela de trava serrilhada no 
parafuso.

3. Instale a coluna vertical na placa de base 
usando o parafuso.

1

3

2

3

Placa de base e coluna vertical

Leica DMS1000 com estativa de braço pantográfico 
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Instalação do braço horizontal

1. Passe a barra transversal com o braço hori-
zontal pela coluna de forma que a barra 
transversal fique presa firmemente no anel 
de segurança. 

2. Agora é possível girar o braço horizontal em 
qualquer direção desejada.

 A estativa do braço pantográfico é proje-
tada de forma que o Leica DMS1000 possa 

ser movido conforme desejado. No entanto, em 
alguns casos, também pode ser recomendado 
fixar o microscópio na posição. 

Instalação do anel de segurança

1. Empurre o anel de segurança pela coluna. 

2. Aperte com firmeza o parafuso de fixação.

 O anel de segurança é o elemento de 
segurança mais importante de toda a 

configuração. Ele protege o braço horizontal 
contra queda acidental.

1

2
1

2
1

Fixação do braço horizontal

1. Gire o braço horizontal em uma posição 
segura. 

2. Cuidadosamente, aperte o parafuso de 
fixação na barra transversal para evitar que  
a junta gire na coluna .

3. Aperte o parafuso de fixação para evitar que 
o braço se estenda. 

 Por motivos de segurança, fixe o braço 
horizontal na posição ao deixar sua  

estação de trabalho.

3

2

1

Anel de segurança e braço horizontal
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Montagem do charriot do microscópio

1. Insira o pino de conexão pela parte de baixo 
no furo do braço horizontal.

2. Fixe o charriot do microscópio na posição 
usando a arruela e o parafuso de segurança.

Montagem do Leica DMS1000

1. Solte o parafuso de fixação. 

2. Coloque o Leica  DMS1000 no charriot do 
microscópio de forma que o entalhe no 
alojamento do microscópio e o parafuso de 
fixação inferior se sobreponham.

3. Fixe o microscópio na posição usando o 
parafuso de fixação.

Movimento livre do microscópio

O microscópio pode ser girado livremente  
juntamente com o charriot do microscópio.

1

2

Charriot do microscópio e Leica DMS1000

1
3

2

2
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Objetiva e iluminação

Instruções para conjunto seguro

• Segure a objetiva firmemente durante 
a montagem e desmontagem para 

que ela não caia sobre a base. Primeiramente, 
remova todas as amostras da placa da mesa.

 A objetiva não é parte da entrega padrão 
do Leica DMS1000. 

Montagem

1. Remova a tampa de proteção do charriot 
óptico girando-a.

2. Rosqueie a objetiva no charriot óptico.

1 2

Objetiva padrão
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3. Rosqueie a objetiva ao adaptador.

Montagem

1. Remova a tampa de proteção do charriot 
óptico girando-a.

Instruções para montagem segura

• Segure a objetiva firmemente durante 
a montagem e desmontagem para 

que ela não caia sobre a base. Primeiramente, 
remova todas as amostras da placa da mesa.

 A objetiva não é parte da entrega padrão 
do Leica DMS1000. 

2. Rosqueie o adaptador compatível ao char-
riot óptico.

2

Instalação da objetiva planapocromática opcional para tarefas de medição

3
1

Objetiva Número do artigo Leica Adaptador compatível

0.8× planapocromática série Z 10 446 360 10 450 651

1.0× planapocromática série Z 10 447 176 10 450 651
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Instalação do Leica LED3000 RL

1.  Conecte unidade de fonte de alimentação 
externa (10 450 266) ao Leica LED3000 RL.

2. Conecte o Leica LED3000 RL à objetiva pela 
parte de baixo. 

3. Aperte o parafuso de travamento.

 A distância de trabalho permitida fica 
entre 60 mm e 150 mm.

 Certifique-se de que o parafuso de trava-
mento do iluminador e o parafuso de 

travamento do charriot óptico estejam em uma 
linha reta.

4. Conecte a fonte de alimentação ao cabo de 
alimentação.

Iluminação: Leica LED3000 RL

3
1 2
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1. A definição de polarização opcional (pola-
rizador e analisador) é conectada e rosque-
ada sob o iluminador de anel. A pequena 
placa de metal fornecida é usada como um 
apoio de fixação nesse processo.

Instalação dos acessórios

1. O difusor opcional está conectado e rosque-
ado abaixo do iluminador circular.

 Recomendamos montar os acessórios 
do Leica LED3000  RL em uma mesa na 

ordem inversa e então montá-lo na objetiva.

1 1

Iluminação: Leica LED3000 RL (Continuação)
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Instalação do Leica LED3000 NVI

1.  Conecte a unidade de fonte de alimentação 
externa (10 450 266) ao Leica LED3000 NVI. 

2. Conecte o Leica LED3000 NVI à objetiva pela 
parte de baixo. 

3. Aperte o parafuso de travamento.

 A distância de trabalho permitida fica 
entre 60 mm e 150 mm.

 Certifique-se de que o parafuso de trava-
mento do iluminador e o parafuso de 

travamento do charriot óptico estejam em uma 
linha reta, caso contrário, pode ocorrer sombre-
amento da imagem.

4. Conecte a fonte de alimentação ao cabo de 
alimentação.

31 2

Iluminação: Leica LED3000 NVI
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Montagem

 O iluminador spot é instalado na coluna 
de foco usando um adaptador.

 Deve-se evitar a instalação do Leica 
LED5000  SLI e suas hastes flexíveis tipo 

pescoço de ganso mais longas em uma base 
de luz incidente (10 450 049) ou uma base de 
luz transmitida grande. A Leica Microsystems 
recomenda o LED3000  SLI para instalação em 
uma base de luz incidente pequena ou média 
(10 446 340 / 10 447 342).

Instalação em colunas de foco de rotina

1. Rosqueie o iluminador spot ao adaptador 
10 450 570.

1 2

Iluminação: Leica LED5000 SLI, Leica LED3000 SLI
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Segundo soquete CTL2

 É possível conectar um iluminador LED 
Leica (RL ou NVI) adicional ao soquete 

CTL2 do segundo iluminador de spot.

Fonte de alimentação via unidade externa

1. Conecte a unidade de fonte de alimentação 
externa (10 450 266) ao Leica LED5000  SLI 
ou LED3000  SLI. Há um soquete do lado 
direito e esquerdo do iluminador.

Iluminação: Leica LED5000 SLI, Leica LED3000 SLI (Continuação)

1
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Instalação
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Cabos e terminais, ativação do modo HD (Autônomo)

Modo HD (Autônomo)

Observações gerais

 O Leica  DMS1000 é projetado para uso 
de monitores com recurso HD (alta defi-

nição). Recomendamos conectar o monitor HD 
usando um conector HDMI e não usar um adap-
tador DVI, caso contrário, não é possível garantir 
o funcionamento correto do aparelho! 

 Somente conecte a unidade de fonte de 
alimentação de 5 V fornecida. O uso de 

uma tensão incorreta pode danificar significati-
vamente o Leica DMS1000. 

Fonte de alimentação e monitor HD

1. Conecte o Leica DMS1000 a um soquete de 
alimentação adequado usando o cabo USB 
e a fonte de alimentação.

2. Conecte o Leica  DMS1000 ao monitor HD 
usando o cabo HDMI .

Ativação do modo HD (autônomo)

1. Troque o modo para "HD" para configurar o 
Leica DMS1000 no modo HD (autônomo).

 É necessário inserir no Leica  DMS1000 
um cartão SD com espaço suficiente na 

memória para salvar as imagens no modo HD 
(autônomo).

 A fim de evitar mau funcionamento no 
aparelho, não conecte o Leica DMS1000 a 

um computador enquanto estiver no modo HD 
(autônomo).

ON
PC

HDMI

HD      
    OFF

2
2

1
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Conexão ao computador, software de instalação, ativação do modo computador

Modo computador

Instalação e conexão

 Para instruções sobre a instalação e uso 
do software para o modo computador, 

consulte o DVD fornecido com o Leica DMS1000.

1. Coloque o DVD fornecido na unidade de 
disco do computador e siga as instruções 
para instalação do software.

2.  Conecte o Leica  DMS1000 ao computador 
usando o cabo USB.

Ativação do modo computador

1. Troque o modo para "PC" para configurar o 
Leica DMS1000 no modo computador.

 O Leica Application Suite precisa ser 
instalado no computador para que seja 

possível usar o Leica DMS1000 no modo compu-
tador. O computador também precisa ter espaço 
livre suficiente no disco rígido.

 O Leica  DMS1000 é alimentado pelo 
computador através do cabo USB. Isso 

muda a cor da luz de status. A luz de status fica 
vermelha ao ligar o Leica DMS1000; assim que 
ela ficar verde, você pode abrir o software e visu-
alizar, gravar ou gerenciar imagens.

3. Siga as instruções no software para ajuste e 
gravação de imagem.

2
2

ON
PC

HD      
    OFF

ON
PC

HDMI

HD      
    OFF
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Relação de aspecto

 As imagens são sempre exibidas na 
relação de aspecto 4:3 quando o 

Leica  DMS1000 é conectado a um computa-
dor – mesmo que um monitor 16:9 seja conec-
tado através de HDMI. No entanto, a imagem 
somente é exibida corretamente nesses tipos de 
dispositivos com bordas pretas ao redor da tela. 

Limitações no modo computador

4:3

Operação

 O Leica  DMS1000 é totalmente contro-
lado através do computador no modo 

computador. O botão frontal, o controle remoto 
e o pedal não funcionam. Os menus para a 
câmera também não são exibidos no moni-
tor HD. Apesar disso, as informações de status 
podem ser recuperadas a qualquer momento 
usando o  no controle remoto.

 As imagens não podem ser salvas no 
cartão SD no modo computador.

16:9
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Procedimento de inicialização
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Ativar o Leica DMS1000

Leica DMS1000 

Modo HD (Autônomo)

 Certifique-se de que a objetiva esteja 
rosqueada no microscópio, que o comu-

tador de modo esteja em "HD" e que o monitor 
HD esteja ligado.

1. Coloque o comutador ON / OFF em "ON" 
para ligar o Leica DMS1000.

2. O LED da luz de status muda de vermelho 
para verde, um tom de sinal soa e a imagem 
em tempo real é exibida no monitor HD –  
o Leica DMS1000 está pronto para uso.

 Se o Leica DMS1000 estiver conectado 
a um computador no modo HD (autô-

nomo):

 O O controle remoto não responde. 

 O Uma imagem em tempo real com uma rela-
ção de aspecto de 4:3 é exibida no monitor 
HD (com faixas pretas à direita e à esquerda). 

 O O menu não aparece.

 O A mensagem "Sem câmera" aparece ao 
iniciar o LAS software.

Modo computador

 Certifique-se de que a objetiva esteja 
rosqueada no microscópio, que o comu-

tador de modo esteja em "PC" e que o monitor 
do computador esteja ligado.

1. Coloque o comutador ON / OFF em "ON" 
para ligar o Leica DMS1000.

2. Inicie o Leica Application Suite.

3. O LED da luz de status muda de vermelho 
para verde, um tom de sinal soa e a imagem 
em tempo real é exibida no computador –  
o Leica DMS1000 está pronto para uso.

ON
PC

HD      
    OFF

2

1
ON

PC

HD      
    OFF

3

1
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Como ligar a iluminação
Observações gerais

 A luz do iluminador LED Leica pode ser 
muito brilhante. Evite olhar diretamente 

para os LEDs.

 A intensidade do iluminador pode ser 
ajustada em incrementos de 10.

 Ao pressionar os botões, segure o 
teclado numérico entre o seu dedão e 

o dedo indicador. Evite tocar no teclado com 
apenas um dedo, se possível. 

Uso

1. Ligue a iluminação pressionando rapida-
mente o botão  (ON/OFF). O LED verde 
no canto superior esquerdo acende.

2. Ajuste o brilho pressionando rapidamente 
os botões  ou .

3. Desligue a iluminação pressionando rapida-
mente o botão .

 O Leica LED3000  RL, LED3000  NVI, 
LED5000 SLI e o LED3000 SLI são opera-

dos de forma muito semelhante.

1

2

3
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Foco, ajuste e resistência do acionamento de foco
Focagem Ajuste da resistência

O acionamento de foco está muito solto ou 
muito justo? O equipamento tende a deslizar 
para baixo? A resistência pode ser ajustada indi-
vidualmente, dependendo do peso do equipa-
mento e das preferências pessoais:

1. Segure os botões de disco com as duas 
mãos e gire-os em direção um do outro 
até que a resistência desejada seja atingida 
durante o foco. Nas colunas de foco com 
ajuste aproximado e preciso separados, os 
botões de disco externos precisam ser gira-
dos na direção oposta um do outro.

O foco sobe ou desce o microscópio usando o 
acionamento de foco. O detalhe da amostra 
recebe um foco nítido assim que estiver no 
ponto focal da objetiva.

 O O acionamento de foco pode ser operado 
do lado esquerdo ou direito.

1 1
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Alteração da ampliação, recurso clique de parada
Alteração da ampliação (zoom)

1. Olhe no monitor HD.

2. Foco na amostra.

3. Gire a mudança de ampliação até que o 
aumento desejado seja configurado ou que 
seja necessário focalizar novamente.

 O botão giratório para o zoom pode ser 
usado no lado esquerdo ou direito.

 O botão de ampliação pode opcional-
mente ser operado com ou sem clique. 

É possível obter zoom contínuo quando as 
paradas com clique estão desabilitadas, o que 
alguns usuários acham muito prático. Por outro 
lado, quando as paradas com clique estão habi-
litadas, os resultados de fotografias e medições, 
por exemplo, podem ser reproduzidos com mais 
precisão. 

 Parfocalidade: O Leica  DMS1000 é asso-
ciado parfocalmente. Se a amostra em 

foco estiver no nível de ampliação máximo, 
isso permanece verdadeiro por toda a faixa de 
ampliação.

Habilitar e desabilitar paradas com clique

1. Pressione o botão em direção ao botão gira-
tório para permitir as paradas com clique.

2. Pressione o botão para longe do botão gira-
tório para desabilitar as paradas com clique.

22
1

3 3
6.0

5.0

4.0
3.5

2

1
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Observações gerais

Mantenha sempre o controle remoto do 
Leica  DMS1000 voltado para o receptor IR do 
microscópio.

 O controle remoto não responde se o 
microscópio estiver conectado a um 

computador.

 Ao invés do controle remoto, o botão 
frontal ou o pedal opcional (dependendo 

da configuração) pode ser usado para ativar o 
Leica DMS1000.

Descrição

Controle remoto

1.  Início/interrupção da gravação de vídeo
2.  Salvar a imagem estática no cartão SD
3.  Parar/continuar imagem em tempo real,  

pausar/reproduzir videoclipe
4.  Visualizar arquivos no cartão SD
5.  Mover para a imagem anterior no cartão SD
6.  Mover para a próxima imagem no cartão SD
7.  Ajuste de aumento ou diminuição do brilho
8.  Botão de pareamento
9.  Exibir/ocultar a caixa de informações
10.  Botão de ajuste de equilíbrio do branco
11.  Chamar o menu da câmera
12.  Teclas de setas para navegação
13.  OK para confirmar

1 3

5

2

4
6

7

8 9

10 11

12 13

7



Leica DMS1000 User Manual Procedimento de inicialização 41

Verificação das baterias
1. Ligue o microscópio e o monitor HD para 

que possa ver a imagem em tempo real no 
monitor HD.

2. Segure o controle remoto no caminho do 
feixe de forma que ele fique voltado para 
cima e pressione qualquer tecla.

Como o chip do microscópio também responde 
à faixa infravermelha, é possível ver como  
o LED no alto do controle remoto acende no 
monitor HD. Se isso não acontecer, as baterias 
precisam ser trocadas.

Troca das baterias

1. Remova a tampa da bateria na parte de trás 
do controle remoto.

2. Substitua as baterias (2× AAA) e feche a 
tampa da bateria.

 Para a troca da bateria, são necessárias 2 
(duas) baterias AAA. 

2

Controle remoto (Continuação)

1

2
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Pareamento das câmeras com os controles remotos
Pareamento

 O Leica DMS1000 e o controle remoto 
podem ser pareados e depois disso respon-

derem apenas um ao outro. Isso também pode ser 
útil ao usar várias câmeras e controles remotos.

1.  Pressione o botão  para iniciar ou encer-
rar o processo.

 Para fazer a sincronização correta e evitar 
pareamentos por engano, a segunda 

etapa deve realizada em 4 segundos.

 Se for exibido um "tempo limite" depois 
de 4 segundos, pressione o botão "Pair" 

novamente para iniciar o processo.

2.  Pressione e mantenha pressionado o botão 
em seu controle remoto que represente o 
canal que deseja atribuir à conexão (consulte 
a imagem à direita, seleção do canal) até que 
a respectiva confirmação seja exibida no 
monitor HD. Todos os botões, exceto o botão 

 podem ser usados para isso.

3. O microscópio somente responde aos 
comandos do controle remoto a partir do 
controle remoto usado para o pareamento.

Redefinição das configurações de fábrica

1. Pressione o botão  para iniciar o processo.

2. Pressione o botão  até que a respectiva 
confirmação seja exibida no monitor HD.
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Configuração do botão frontal ou do pedal
Observações gerais 

O botão frontal e o pedal opcional do 
Leica DMS1000 podem ser configurados com o 
controle remoto, conforme definido pelo usuário. 

 A configuração padrão é "CAPTURE" para 
a captura da imagem. 

 O botão frontal e o pedal opcional do 
Leica  DMS1000 não funcionam no modo 

computador. 

Configuração
1. Aponte o controle remoto em direção ao 

Leica DMS1000.

2. Pressione o botão  para mostrar o menu 
do usuário no monitor do computador.

3. Selecione "SETUP USER" no menu principal:

4. Selecione "FRONT BUTTON" para o botão 
frontal ou "FOOT SWITCH" para o pedal:
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Configuração do botão frontal ou do pedal (Continuação)

5. As configurações a seguir são possíveis com 
a seleção da respectiva opção:

 O NONE: Sem função

 O CAPTURE: Capture uma imagem e salve-a 
no cartão SD.

 O SHOW LAST: Mostra uma visualização prévia 
da última imagem adquirida.

 O MOVIE: Inicia ou para a gravação do vídeo 
que está em andamento. Salvo no cartão SD 
como um arquivo MP4.

 O SOBREPOSIÇÃO: Mostra o retículo ou sobre-
posição. Pressionar esse botão várias vezes 
navega pela lista de retículos ou sobreposi-
ções. 

 O WHITE BAL: Executa o equilíbrio do branco 
para correção de cor da câmera. Para infor-
mações adicionais do equilíbrio do branco, 
consulte a página 51.
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Operação
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Verificação dos cabos e terminais

Operação no modo HD (Autônomo) 

Observações gerais

 O Leica  DMS1000 é projetado para uso 
de monitores com recurso HD (alta defi-

nição). Recomendamos conectar o monitor HD 
usando um conector HDMI e não usar um adap-
tador DVI, caso contrário, não é possível garantir 
o funcionamento correto do aparelho! 

 Somente conecte a unidade de fonte de 
alimentação de 5 V fornecida. O uso de 

uma tensão incorreta pode danificar significati-
vamente o Leica DMS1000.

Fonte de alimentação e monitor HD

1. Verifique se o Leica  DMS1000 está devi-
damente conectado através da fonte de 
alimentação USB.

2. Verifique se o Leica  DMS1000 está conec-
tado ao monitor HD corretamente através 
do cabo HDMI.

Modo HD (Autônomo)

1. Verifique se o comutador de modo está 
definido como "HD" (autônomo).

 É necessário inserir no Leica  DMS1000 
um cartão SD com espaço suficiente na 

memória para salvar as imagens no modo HD 
(autônomo).

ON
PC

HDMI

HD      
    OFF

2
2

1



Leica DMS1000 User Manual Operação 47

Ativar o Leica DMS1000
Ativar o Leica DMS1000 (autônomo)

 Certifique-se de que a objetiva esteja 
rosqueada no microscópio, que o comu-

tador de modo esteja em "HD" e que o monitor 
HD esteja ligado.

1. Coloque o comutador ON / OFF em "ON" 
para ligar o Leica DMS1000.

2. O LED da luz de status muda de vermelho 
para verde, um tom de sinal soa e a imagem 
em tempo real é exibida no monitor HD –  
o Leica DMS1000 está pronto para uso. 

ON
PC

HD      
    OFF

2

1
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Proteção contra gravação

 Alguns cartões de memória SD são equi-
pados com uma lâmina para proteção 

contra gravação. Se a lâmina for pressionada, 
nenhuma imagem nova pode ser salva. Além 
disso, as imagens existentes são protegidas 
contra exclusão.

Se não for possível salvar nenhuma outra 
imagem no cartão SD, verifique para garantir 
que a proteção contra gravação esteja desabi-
litada.

Observações gerais

 Certifique-se de ler as instruções a seguir 
sobre formatação e manuseio do cartão 

de memória fornecido, a fim de evitar mau 
funcionamento durante a captura.

Sistema de arquivos e formatação
O sistema do arquivo FAT precisa ser usado de 
forma que o cartão SD funcione corretamente e 
seja detectado pelo Leica  DMS1000. A maioria 
dos cartões de memória é formatado de fábrica 
como FAT para que possa ser usado imediata-
mente.

Um cartão SD não pode ser formatado no 
Leica  DMS1000. Se for necessário formatar o 
cartão, use um computador para isso. Também 
é possível excluir os arquivos no cartão em qual-
quer câmera digital que funcione com cartões 
SD. Durante a exclusão, o sistema de arquivo FAT 
é instalado automaticamente.

Orientação

 Certifique-se de que o cartão de memó-
ria esteja orientado corretamente antes 

de inseri-lo no Leica  DMS1000. A inserção 
acidental do cartão na posição incorreta pode 
danificar o microscópio.

Capacidade
Cartões SD classe 4 e 6 podem ser usados com o 
Leica DMS1000. Cartões SDHC (alta capacidade) 
de até 32 GB também são compatíveis. 

Informações sobre os cartões de memória SD
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Observações gerais

 Antes de capturar a imagem, certifi-
que-se de que haja memória suficiente 

disponível no cartão SD e que a proteção contra 
gravação não esteja ativada. Se o cartão de 
memória SD estiver cheio ou protegido, a luz de 
status do Leica DMS1000 fica vermelha e não é 
possível capturar nenhuma outra imagem.

 A fim de evitar mau funcionamento do 
aparelho, não conecte o Leica DMS1000 a 

um computador enquanto estive no modo HD 
(autônomo).

 Na alta resolução, uma única imagem 
necessita de aproximadamente 1,3 mega-

bytes para espaço de armazenamento no cartão 
SD. Isso significa que é possível salvar mais de 
700 imagens por gigabyte de capacidade.

Gravação
1. Foco na amostra.

2. Insira o cartão de memória SD no slot na 
parte superior do Leica DMS1000 até que ele 
se encaixe na posição.

A luz de status do Leica  DMS1000 acende na 
cor verde. Agora o microscópio está pronto para 
salvar as imagens no cartão de memória SD.

 Dependendo da configuração, o botão 
pode ser ajustado para capturar uma 

imagem. Para informações adicionais, consulte 
a página 43.

3. Pressione rapidamente o botão frontal do 
Leica DMS1000 para capturar uma imagem.

Um tom soa como confirmação. Enquanto a 
imagem está sendo capturada, a luz de status 
pisca na cor verde e a palavra "Capture..." pisca 
no monitor HD.

4. A fim de remover o cartão SD da câmera, 
pressione o cartão de memória SD no slot 
para que ele se projete para fora. 

Agora é possível transferir as imagens para seu 
computador usando um leitor de cartão de 
memória.

Captura de imagens sem um computador

2

3
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 O Leica  DMS1000 pode exibir imagens  
e clips de vídeo diretamente em um 

monitor HD.

Controle através de controle remoto:

1.  : Exibir/ocultar a visualização  
de miniatura.

2.  : Selecione a imagem  
em miniatura (JPG ou MP4).

3. Para uma imagem JPG: 
 : Exibe a imagem no tamanho  

real e ampliada em 1×, 2×, 3×  
(quando pressionado repetidamente). 

 : Imagem seguinte/anterior.

3. Para um videoclipe MP4: 
 : Reproduzir um vídeo.  
 : Parar/reproduzir um vídeo.  

 : Retornar/avançar o vídeo.

4. A fim de retornar à imagem em tempo 
real, pressione o botão ,  ou  –  
se a imagem estiver ampliada, pode ser 
necessário fazer isso mais de uma vez.

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

Visualização de miniatura Reprodução / tela cheia

Exibição de imagens e vídeos sem um computador
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Observações gerais

 O balanço de branco garante que a 
amostra seja exibida em cores neutras. 

Recomendamos realizar um novo equilíbrio do 
branco sempre que mudar o tipo de iluminação 
ou a temperatura da cor. Isso é particularmente 
necessário se estiver trabalhando com luz halo-
gena que pode mudar de amarelo (baixa inten-
sidade) para azul (alta intensidade). 

 Configure o white balance através do 
menu do usuário usando o controle 

remoto. Dependendo da configuração, o white 
balance automático também pode ser realizado 
usando o botão frontal ou o pedal.

 O equilíbrio do branco do microscópio é 
configurado de fábrica automaticamente 

para fornecer resultados ideais quando usado 
em conjunto com o iluminador LED Leica.

Equilíbrio do branco manual
 O Equilíbrio do branco manual descrito na 

página 58.

Equilíbrio do branco automático

1. Posicione um gráfico cinza ou um objeto 
cinza ou neutro sob o microscópio para que 
todo o campo de imagem seja preenchido.

2. Ajuste a iluminação conforme desejado.

3. Pressione o botão  no controle remoto 
ou – se assim configurado – pressione e 
mantenha pressionado o botão frontal ou o 
pedal por 5 segundos. Agora o microscópio 
executa um ajuste automático de equilíbrio 
do branco.

2

3

1

2

LEICA DMS 1000

Equilíbrio do branco
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Verificação dos cabos, terminais e software

Modo computador 

Software

 O Leica Application Suite precisa ser 
instalado no computador para que seja 

possível usar o Leica DMS1000 no modo compu-
tador. O computador também precisa ter espaço 
livre suficiente no disco rígido.

Leica DMS1000 e conexão do computador

1. Verifique se o Leica DMS1000 e o computa-
dor foram devidamente conectados através 
do cabo USB fornecido.

 O Leica  DMS1000 é alimentado pelo 
computador através do cabo USB. 

Modo computador

1. Verifique se o comutador de modo está na 
posição "PC".

 Para informações sobre possíveis limi-
tações no modo computador, consulte  

a página 34. 

 O Leica  DMS1000 é totalmente contro-
lado através do computador no modo 

PC. O botão frontal, o controle remoto e o pedal 
não funcionam. Apesar disso, as informações 
de status podem ser recuperadas a qualquer 
momento usando o  no controle remoto.

ON
PC

HDMI

HD      
    OFF

1
1
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Ativar o Leica DMS1000
Ativar o Leica DMS1000 (modo PC)

1. Coloque o comutador ON / OFF em "ON" 
para ligar a Leica DMS1000.

2. Inicie o Leica Application Suite.

3 O LED da luz de status muda de vermelho 
para verde, um tom de sinal soa e a imagem 
em tempo real é exibida no computador –  
o Leica DMS1000 está pronto para uso.

4. Siga as instruções no software para ajuste e 
captura de imagem.

 Para informações adicionais sobre o Pacote 
de Aplicação Leica X, consulte "LAS Help".

ON
PC

HD      
    OFF

3

1
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Uso adicional de um monitor HD no modo PC
Observações gerais

 No modo PC, a imagem do microscópio é 
sempre exibida na janela de pré-visualiza-

ção do Pacote de Aplicação Leica. Além disso, é 
possível conectar outro monitor HD através da 
interface HDMI.

 A resolução no monitor HD conectado é 
limitada pela resolução da imagem em 

tempo real do software LAS. Devido à limitações 
técnicas, não é possível exibir uma imagem em 
tempo real em HD ready ou Full HD no monitor 
HD conectado. Para isso, é necessário colocar 
o Leica DMS1000 no modo HD (autônomo) 
(consulte página 46).

Conexão do monitor HD

1. Conecte o Leica  DMS1000 ao monitor HD 
usando o cabo HDMI .

1

1
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Menu do usuário
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Observações gerais

 O Leica  DMS1000 é totalmente contro-
lado através do computador no modo PC. 

O botão frontal, o controle remoto e o pedal não 
funcionam. Os menus para a câmera também 
não são exibidos no monitor HD. Apesar disso, 
as informações de status podem ser recupe-
radas a qualquer momento usando o  no 
controle remoto. 

Nesse caso, desconecte o cabo USB do micros-
cópio e defina o modo como "HD". A mensagem 
"STARTING HD MODE" aparece no monitor HD.

Abrir e fechar o menu do usuário
1. Aponte o controle remoto em direção ao 

Leica DMS1000.

2. Pressione o botão  para mostrar o menu 
do usuário no monitor do computador.

3. Pressione os botões  /   para 
selecionar um item de menu.

4. Pressione o botão  para confirmar o item 
do menu.

5. Pressione o botão  novamente para  
ocultar o menu do usuário.

ON
PC

HD      
    OFF

Abrir o menu do usuário



Menu principal Submenu

Leica DMS1000 User Manual Menu do usuário 57

Equilíbrio do branco automático

 A função "COLOR" permite adaptar o chip da câmera para luz 
ambiente de forma a capturar imagens com cor neutra.

 Sempre que possível, use um gráfico cinza neutro ou outro objeto de 
cor neutra para obter resultados ideais.

 Para amostras de luz transmitida, recomenda-se a configuração do 
equilíbrio do branco para luz transmitida pura com brilho moderado 

(sem a amostra).

Ativação do equilíbrio do branco automático.
1. Pressione o botão  no controle remoto.

2. Acesse a entrada "COLOR".

3. Defina o valor para "WB MODE" como "AUTO".

4. Pressione o botão  para sair do menu.

 Os valores para "RED LEVEL", "BLUE LEVEL" e "BLACK LEVEL" não 
podem ser ajustados se a configuração "WB MODE" estiver definida 

como "AUTO".
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Equilíbrio do branco manual

 A função "COLOR" permite adaptar o chip da câmera para luz 
ambiente de forma a capturar imagens com cor neutra.

 Sempre que possível, use um quadro cinza neutro para obter os 
resultados ideais.

Ajuste do equilíbrio de branco manualmente (recomendado)
1. Coloque o quadro cinza sob o microscópio de forma que todo o campo 

de visão seja preenchido.

2. Pressione o botão  no controle remoto. O equilíbrio do branco  
é calibrado e salvo na câmera.

Como alternativa, também é possível calibrar o equilíbrio do branco 
usando o menu do usuário. 

1. Pressione o botão  no controle remoto.

2. Acesse a entrada "COLOR".

3. Selecione o item de menu "SET WB".

4. Pressione o botão .

 Se não tiver uma área cinza neutra na imagem ou se a ilumina-
ção possuir uma cor muito forte, é possível definir manualmente 

os valores para "RED LEVEL", "BLUE LEVEL" e "BLACK LEVEL" até que a 
imagem exiba um cinza harmonioso. 

 O modo balanço de branco é sempre definido como "MANUAL" após 
o ajuste manual do equilíbrio do branco, mesmo que anteriormente 

ele tenha sido definido como "AUTO". 
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Exposure

Exposição manual
1. Pressione o botão  no controle remoto.

2. Acesse a entrada "EXPOSURE".

3. Defina o valor "EXP MODE" como "MANUAL" para exposição manual.

4. Corrija os valores para "EXPOSURE", "GAIN" e "GAMMA" até obter os 
resultados desejados para a imagem.

Exposição automática
1. Pressione o botão  no controle remoto.

2. Acesse a entrada "EXPOSURE".

3. Defina o valor "EXP MODE" como "AUTO" para exposição automática.

4. Corrija os valores para "BRIGHTNESS" e "GAMMA" até obter os resulta-
dos desejados para a imagem.
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Resolução

 O menu "RESOLUTION" permite definir a resolução individualmente 
para a imagem em tempo real no computador, capturar imagens 

individuais e capturar vídeos. Isso oferece resultados ideais em todas as 
situações.

Resolução da imagem em tempo real (LIVE)
Define a resolução da imagem em tempo real. As resoluções a seguir 
estão disponíveis:

 O HD720-50 e HD720-60: 1.280×720 pixels em uma taxa de atualização 
da imagem de 50 Hz ou 60 Hz.

 O HD1080-24 e HD1080-30: 1.920×1.080 pixels em uma taxa de atualiza-
ção da imagem de 24 Hz ou 30 Hz, progressiva.

 O HD1080-50 e HD1080-60: 1.920×1.080 pixels em uma taxa de atualiza-
ção da imagem de 50 Hz ou 60 Hz, entrelaçada.

Selecione uma resolução que possa ser exibida no monitor HD correta-
mente sem cintilação e sem uma mensagem de erro. 

Menu principal Submenu
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Resolução (Continuação)

Se não for possível exibir uma resolução e o monitor HD permanecer preto, 
você pode fazer o seguinte para exibir uma imagem ao vivo novamente no 
monitor HD :

Use a ponta de uma caneta esferográfica (ou um clipe de papel torto) para 
pressionar o botão de redefinição oculto:

 O Ao pressionar esse botão de redefinição pela primeira vez exibe a reso-
lução da imagem em tempo real atual no monitor HD.

 O Pressione uma segunda vez para alternar para a próxima resolução de 
imagem em tempo real. 

 O Repita a última etapa até que uma imagem ao vivo é exibida. A câmera 
pode ativar 6 resoluções diferentes na sequência.

 Um tom de sinal duplo é produzido ao ativar a resolução padrão 
recomendada de HD1080-50. 

Resolução da imagem capturada (CAPTURED)
Define a resolução da imagem capturada salva diretamente no cartão SD. 
As resoluções a seguir estão disponíveis: 

 O 1.1 MP - JPG: 1.216 × 912 pixels

 O 2.5 MP - JPG: 1.824 × 1.368 pixels 

 O 5.0 MP - JPG: 2.592 × 1,944 pixels

Resolução de vídeos (MOVIE)
Define a resolução das capturas de vídeo salvas diretamente no cartão SD. 
As resoluções a seguir estão disponíveis:

 O HD720-MP4: 1.280 × 720 pixels

 O HD1080-MP4: 1.920 × 1.080 pixels 

São produzidos cerca de 50 MB de dados por minuto com HD720 e 100 MB 
com HD1080 (variando ligeiramente de acordo com conteúdo e a compres-
são usada). É criado um novo arquivo sempre que é atingido um arquivo  
de 1 GB; a captura continua sem interrupção. A captura do vídeo é descon-
tinuada se o cartão SD ficar sem memória.
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Configurações da câmera

 O menu "SETUP CAMERA" permite configurar vários parâmetros 
internos, como a data e hora, o nome do arquivo para imagens no 

cartão SD ou se um tom de sinal deve soar sempre que uma imagem é 
capturada.

Redefinição da câmera (RESET CAM)
Redefine o microscópio com as configurações padrões de fábrica. Todas 
as informações do usuário (como equilíbrio do branco, resolução etc.) são 
redefinidas. Selecione essa função se tiver a impressão de que o microscó-
pio não está respondendo normalmente ou se uma configuração não foi 
feita corretamente. 

 Um método alternativo para redefinição da câmera: Use a ponta de 
uma caneta esferográfica (ou um clipe de papel torto) para pressio-

nar o botão de redefinição oculto: Mantenha pressionado o botão reset por 
pelo menos 5 segundos até que o tom de sinal soe.

Definição de data e a hora (SET DATE/TIME)
Esse comando define a data e a hora, bem como o formato em que 
elas serão exibidas. As seguintes opções de formato estão disponíveis:  
AAAA.MM.DD – DD.MM.AAAA – MM/DD/AAAA

Exibição de data e a hora (SHOW DATE/TIME) 
Dependendo da configuração, nenhuma data e hora é exibida, mostra 
apenas na imagem em tempo real ou nas capturas de imagem ou tanto 
nas imagens em tempo real e nas capturas de imagem. A data e a hora são 
exibidas ou gravadas no canto superior direito da imagem.

Definição do nome de arquivo (SET FILENAME) 
Permite selecionar livremente os primeiros quatro caracteres do nome de 
arquivo para exposições simples e gravações de vídeo. Por padrão, é usado 
MC12 ou MC17 para os primeiros quatro caracteres. Esses caracteres são 
seguidos de uma numeração sequencial, seguido por JPG para imagens 
individuais ou MP4 para gravações de vídeo.

Menu principal Submenu
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Configurações da câmera (Continuação)

Exibição do nome do arquivo (SHOW FILENAME)
Dependendo da configuração, nenhum nome de arquivo é exibido, mostra 
apenas na imagem em tempo real ou nas capturas de imagem ou tanto 
nas imagens em tempo real e nas capturas de imagem. O nome de arquivo 
também é exibido ou gravado no canto superior direito da imagem. 

 Se você salvar o nome do arquivo ou a data e a hora nas imagens, ele 
não poderá ser excluído posteriormente, mesmo que renomeie os 

arquivos ou altere a data. 

Girar a imagem (FLIP IMAGE)
Gira a imagem em 180°. 

Tom de sinal (AUDIO/BEEP)
Dependendo da configuração, é possível emitir um tom de sinal depois 
de capturar uma imagem. Isso pode ser útil ao trabalhar com um pedal se 
você deseja capturar imagens sem tirar os olhos do microscópio.



Leica DMS1000 User Manual Menu do usuário 64

Configurações definidas pelo usuário

 O menu "SETUP USER" permite alterar ou comutar algumas configu-
rações específicas do usuário para tornar o trabalho no microscópio 

uma experiência mais agradável.

Definição do modo de iluminação (SET ILLUM)
Essas configurações permitem definir até três modos de iluminação  
diferentes, como um para luz transmitida ou um para luz polarizada. Isso 
pode salvar as configurações atuais da câmera para situações de captura 
recorrentes e recuperação a qualquer momento. 

Pressione   para selecionar o modo de iluminação 1, 2 ou 3. Pressione 
 para salvar as configurações atuais da câmera no modo de iluminação 

exibido. 

 A fim de selecionar um modo de iluminação pré-definido ou recém 
definido rapidamente sem chamar o menu do usuário, pressione 
 na imagem em tempo real.

Definição da cor do menu (MENU COLOR)
Atualmente, há dois esquemas de cores disponíveis para a orientação do 
menu. Cores adicionais podem ser fornecidas no futuro através de uma 
atualização de firmware. 

Menu principal Submenu
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Configurações definidas pelo usuário (Continuação)

Exibição da captura (SHOW CAPTURE)
Permite definir se uma imagem recém salva deve ser exibida em tela 
cheia ou como picture-in-picture (PIP) na tela após a captura da imagem. 
Também é possível selecionar se a captura criada deve ser exibida por um 
segundo, três segundos ou permanentemente (INFINITE). 

Exibir o menu (SHOW MENU)
Define por quanto tempo o menu é exibido na tela. É possível impedir a 
exibição do menu a qualquer momento pressionando o botão do menu 
novamente ou selecionando uma entrada de menu.

Definição do idioma (LANGUAGE)
Permite definir o idioma para a orientação do menu. Selecione a quinta 
entrada no menu principal se selecionou (acidentalmente) um idioma 
asiático que usa ideogramas e deseja retornar à exibição alfanumérica do 
menu. A entrada do menu para seleção do idioma é sempre adicionada 
também em inglês. 

Configuração do pedal (FOOT SWITCH)
Permite configurar o pedal com outra função. Por padrão, pressionar o 
pedal ativa a captura de imagem. No entanto, é possível escolher se deve 
ser executado o ajuste de equilíbrio do branco, a gravação de um vídeo ou 
a exibição da última captura. 

Configuração do botão frontal (FRONT BUTTON)
Permite configurar outra função para o botão frontal. Por padrão, pres-
sionar o botão frontal ativa a captura de imagem. No entanto, é possível  
escolher se deve ser executado o ajuste de equilíbrio do branco, a gravação 
de um vídeo ou a exibição da última captura.
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Configuração de sobreposição (SETUP OVERLAY)

 O Leica  DMS1000 permite sobrepor imagens pré-definidas ou 
específicas do usuário às imagens na imagem em tempo real e nas 

imagens capturadas. Essas imagens sobrepostas (denominadas sobre-
posições) podem conter qualquer coisa, mas geralmente contêm alguns 
elementos como uma retícula ou logo da empresa. É possível definir até 
10 sobreposições e elas podem conter conteúdo pré-definido ou especí-
fico do usuário e permite que você configure seu microscópio para tarefas 
especiais.

Seleção de uma sobreposição (SELECT OVERLAY)
Pressione  para selecionar outra sobreposição. Pressione   para 
ativar a sobreposição selecionada e sair do menu. 

 Se desejar exibir rapidamente outras sobreposições, pressione  
quando a imagem em tempo real é exibida para mostrar a sobreposi-

ção seguinte ou anterior.

Configuração de uma sobreposição (CONFIG OVERLAY)
Dependendo da configuração, essa opção não mostra uma sobreposi-
ção, mostra apenas a sobreposição na imagem em tempo real ou mostra 
a sobreposição tanto na imagem em tempo real quanto na captura da 
imagem. 

Importação de uma sobreposição (READ IN OVERLAY)
Importa até 10 sobreposições específicas do usuário a partir do cartão SD 
do diretório "Overlay". As sobreposições devem ser salvas como um JPG 
com compressão 4:2:2 e devem ter a resolução apropriada e um nome de 
arquivo devidamente definido. Há várias sobreposições disponíveis para 
download no website Leica Microsystems, bem como um manual que 
orienta como criar suas próprias sobreposições. Siga essas instruções para 
criar novas sobreposições. 

Menu principal Submenu
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Configuração da sobreposição (Continuação)

Restauração de uma sobreposição (RESTORE OVERLAY)
Redefine as sobreposições com a configuração de fábrica: Um histograma, 
um logo da Leica, um retículo sobre toda a imagem em tempo real e um 
pequeno retículo no centro da imagem em tempo real. 

Definição da transparência (TRANSPARENCY)
As bordas da sobreposição são mais ou menos proeminentes, dependendo 
da configuração selecionada. 

 Essa configuração não altera a transparência da sobreposição. 
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Exibição dimensionável

 O Leica DMS1000 possui uma "exibição dimensionável". Isso signi-
fica  que a escala de zoom e o retículo também são ampliados com a 

respectiva configuração com base na ampliação selecionada.

Habilitação da escala de zoom (ENABLE)
A exibição da codificação pode ser habilitada ou desabilitada usando essa 
configuração.

"YES" permite a escala de zoom, "NO" a desativa.

Seleção da objetiva (OBJECTIVE)
Pressione  para selecionar uma objetiva. Essas informações são 
necessárias para calcular corretamente o dimensionamento. 

Definição da exibição de linhas (SHOW LINES)
Se a escala de zoom estiver habilitada, essa opção pode ser usada para 
selecionar se deve ser exibida. Há opções para exibi-las na imagem em 
tempo real (LIVE ONLY) ou na imagem em tempo real e na imagem salva 
(LIVE + IMG).

Habilitação da barra de escala (SCALEBAR)
Selecione "YES" ou "NO" para habilitar ou desabilitar a barra de escala.

Habilitação da retícula (CROSSHAIR)
Selecione "YES" ou "NO" para habilitar ou desabilitar a retícula .

Seleção da cor da linha (COLOR)
Selecione a cor para a barra de escala e o retículo. As opções são "WHITE", 
"BLACK" ou "YELLOW".

Menu principal Submenu
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Alteração do modo de iluminação

 O Leica DMS1000 é fornecido com vários 
modos de iluminação que abrangem um 

amplo espectro de situações possíveis.

1. Pressione  no controle remoto para 
exibir o modo de iluminação atual no moni-
tor HD.

2. Pressione  novamente para alternar 
para o próximo modo de iluminação. O 
microscópio alterna imediatamente o modo 
de iluminação e define os parâmetros arma-
zenados.

3. Aguarde até que o modo de iluminação 
exibido desapareça da tela. Isso significa 
que o modo de iluminação não está ativo.

 Para retornar ao último modo selecio-
nado, pressione  até que a confi-

guração "LAST USED" apareça.

 Se você não pressionar  por 
5 segundos, é aplicado o modo de ilumi-

nação selecionado.

Configuração de cenários de iluminação pré-definidos

Sequência

LAST USED

AUTO

CAMPO CLARO

CAMPO ESCURO

ILLUMINATION 1

ILLUMINATION 2

ILLUMINATION 3
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Serviços
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Geral
Esperamos que goste de seu microscópio de 
alto desempenho. Os microscópios Leica são 
reconhecidos pela robustez e vida útil longa.  
A observação das dicas de cuidado e limpeza a 
seguir garantirá que, mesmo após anos e déca-
das, seu microscópio Leica continuará a funcio-
nar tão bem quanto no primeiro dia de uso.

Benefícios da garantia
A garantia abrange todas as falhas em materiais 
e manufatura. No entanto, ela não cobre danos 
resultantes de manuseio descuidado ou incor-
reto.

Endereço de contato
Se o seu aparelho não funcionar mais correta-
mente, entre em contato com seu representante 
Leica Microsystems. As informações dos repre-
sentantes globais Leica estão no website Leica 
Microsystems: www.leica-microsystems.com.

Cuidado, manutenção e pessoas de contato
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Cuidado, manutenção e pessoas de contato (continuação)

Cuidados
 O É importante manter todos os componen-

tes óticos limpos para preservar o bom 
desempenho ótico. 

 O Se alguma superfície ótica estiver coberta 
com poeira ou sujeira, limpe a superfície 
com uma seringa ou escova de pelo de 
camelo antes de tentar limpar com um 
pano.

 O As superfícies óticas devem ser limpas 
usando um tecido que não solte fiapos, 
tecido para lente ou uma haste flexível 
embebida em etanol ou um limpa-vidros 
disponível comercialmente. Não use álcool.

 O Evite o uso excessivo de solventes. O tecido 
que não solte fiapos, tecido para limpeza de 
lente ou haste flexível devem ser embebidos 
em solvente, mas não excessivamente para 
que o solvente não escorra sobre a lente.

 O Proteja seu microscópio contra umidade, 
fumaça e ácidos, bem como de materiais 
alcalinos, cáusticos e corrosivos; além de 
manter os produtos químicos longe do 
aparelho.

 O Conectores, sistemas óticos e peças mecâni-
cas não devem ser desmontados ou substi-
tuídos, a menos que tal ação seja especifi-
camente permitida e descrita neste manual.

 O Proteja seu microscópio contra óleo e graxa.

 O Não engraxe as superfícies guias ou peças 
mecânicas.

Proteção contra sujeira
Poeira e sujeira afetarão a qualidade dos resul-
tados. 

 O Coloque a tampa de proteção contra poeira 
disponível como opção sobre o microscópio 
quando não estiver em uso por um longo 
período.

 O Mantenha os acessórios que não estão 
sendo usados em locais sem poeira.
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Cuidado, manutenção e pessoas de contato (continuação)

Limpeza de componentes de polímero
Alguns componentes são feitos de polímero ou 
são revestidos por polímero. Portanto, são agra-
dáveis ao toque e práticos. O uso de agentes de 
limpeza e técnicas inadequados pode danificar 
os polímeros.

Medidas permitidas
 O Limpe o microscópio (ou partes dele) 

usando água morna com sabão, depois 
enxágue usando água destilada.

 O Para sujeiras mais difíceis, também é possí-
vel usar etanol (álcool industrial). Neste 
caso, siga os regulamentos de segurança 
correspondentes.

 O Remova a poeira com um fole e uma escova 
macia.

 O Limpe as objetivas com álcool puro e com 
toalhas especiais para limpeza de aparelhos 
óticos.

Reparos 
 O Os reparos só devem ser executados por 

técnicos de manutenção treinados da Leica 
Microsystems. Somente peças sobressalen-
tes originais Leica Microsystems podem ser 
usadas.

Perigo de choque elétrico

 Risco de choque elétrico. A remoção 
da tampa do Leica  DMS1000 expõe as 

partes energizadas, as quais, se tocadas, podem 
causar ferimentos fatais. Solicite a assistência 
técnica realizada pelo representante autorizado 
da Leica Microsystems.
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Peças sobressalentes

1

2

4

5

6

3

Item Número do artigo Leica Designação

1 19 004 872 Cabo HDMI (2 m)

2 19 004 871 Cabo USB (1,8 m)

3 13 302 708 946 915 Adaptador 5 W USB  
com conector intercambiável 

4 10 450 805 Controle remoto IR RC3

5 19 004 870 Cartão SD (4 GB)

6 12 730 229 Pedal 
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Especificações
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Dados técnicos

Imagem em tempo real (Full HD): Objetivas Distâncias de trabalho adicionais

Dados óticos Leica DMS1000

Resolução máx. 337 lp/mm

Máx. FoVx 82 mm

Máx. FoVy 46 mm

Máx. DoF 34 mm

Distância de trabalho 303 – 27 mm

Max@22"-monitor 6 – 299

Imagem em tempo real (Full HD): Objetiva acromática 1.0

Dados óticos Leica DMS1000 
na pos. de cabeça 

mais alta

Leica DMS1000 
na pos. de cabeça 

mais baixa

Resolução 169 lp/mm 21 lp/mm

FOVx 3,2 mm 25,9 mm

FOVy 1,8 mm 14,6 mm

DOF 0,05 mm 3,5 mm

Max@22"-monitor 150× 18×

Dados óticos Leica DMS1000

Distâncias de trabalho 303 mm (acromática 0,32×)

188,5 mm (acromática 0,5×)

148 mm (acromática 0,63×)

114 mm (acromática 0,8×)

89,6 mm (acromática 1×)

65,5 mm (acromática 1,25×)

46 mm (acromática 1,6×)

27,4 mm (acromática 2,0×)
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Dados técnicos (Continuação)

Objetiva

Suporte ótico

Engenharia de projeto Sistema de óticas temperadas  
multi-camadas com um caminho  

de feixe e a objetiva principal,  
sem chumbo

Codificação Zoom totalmente codificado

Resistividade específica  
da superfície (alojamento)

2×1011 Ω/mm2  
Tempo de descarga <2 segundos  

de 1.000 V a 100 V

Recurso clique de parada Oito posições comutáveis,  
para tarefas repetitivas

Objetiva padrão Acromática 1.0×

Objetivas adicionais Acromática: 0,32×, 0,5×, 0,63×, 
0,8×, 1×, 1,25×, 1,6×, 2×

Objetivas adicionais  
(com adaptador)

Planapocromática série Z:  
0,5×, 0,8×, 1×

Acessórios

Adaptador para  
tarefas de medição

Planacromática para série Z: 
0,8×0,1×

Pedal Para operação sem as mãos  
(ex. captura de imagem  

e outras tarefas)
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Dados técnicos (Continuação)

Leica DMS1000 – câmera digital

Suporte ótico

Resolução da imagem 
em tempo real

HD ready: 1.280×720 – 50 Hz/60 Hz – 30 fps

Full HD: 1.920×1.080 – 
50 Hz/60 Hz/25 Hz/30 Hz – 30 fps

Computador:  
1.600×1.200 – 10fps / 1.024×768 – 24 fps

Resolução da imagem 
(captura)

5 megapixels (2.592×1.944) 
2,5 megapixels (1.824×1.368) 
1,1 megapixels (1.216×912)

Resolução de vídeo HD1080 (1.090×1.920) 
HD720 (1.280×720)

Tamanho do pixel 2,35 µm × 2,35 µm  
3,34 µm × 3,34 µm

Classe de sensor Aptina 1/2,3" CMOS

Tamanho do sensor 6,1 mm × 4,6 mm

Tempo de exposição 0,5 ms – 500 ms

Gain 1× – 12×

Profundidade da cor 3×8 bit = 24 bit

Formatos de arquivo Imagem: JPEG 
Vídeo: MP4

Acessórios

Sistemas operacionais 
compatíveis

Windows XP, Windows 7,  
Mac OS X

Leica Software PC: Leica LAS & LAS EZ software 
Mac: Leica Acquire Software

Sistema do computador  
(recomendado)

PC ou Mac, Intel Core 2 Duo,  
>2.4 GHz, 4 GB RAM,  

24-bit graphics, 1,248 × 1,024
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Dados técnicos (Continuação)

Interfaces eletrônicas Diversos

Acessórios

Computador USB 2.0, plugue USB padrão tipo B

Conector de alta definição HDMI 1.3,  
conector HDMI padrão tipo A

Comutador LIGA / DESLIGADA Disponível

Comutador PC/HD Disponível

Botão Reset Monitor para a resolução atual, 
alteração para a próxima resolução, 

reset, carregar firmware

Controle remoto Controle remoto infravermelho RC3,  
com 2× baterias AAA

Ativador remoto 
(opcional: 12 730 229)

Ativador manual e pedal,  
com cabo de 1,5 m

Cartão SD (Secure Digital) Compatível com SD HC, 128 MB – 32 GB

LED de status 3 cores: verde – ligado, amarelo – 
ocupado, vermelho – erro

Fonte de alimentação Através do cabo USB para o compu-
tador ou para a unidade de fonte de 

alimentação externa USB de 5 V

Requisitos de potência 5 W

Faixa de temperatura em operação +10 °C – 40 °C 

Umidade Rel. 10 – 90 %

Peso 1,3 kg

Declaração de conformidade CE Disponível

Padrões testados EMI/RFI: EN 55011 EN 61010-1 
EMC: EN 61326-1
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Dados óticos – Campo de visão

Objetiva Acrom. 0.32× Acrom. 0.5× Acrom. 0.63× Acrom. 0.8× Acrom. 1.0× Acrom. 1.25× Acrom. 1.6× Acrom. 2.0×

Distância  
de trabalho

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

Campo de visão 
(ajuste do zoom)

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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Dados óticos – Ampliação e profundidade de campo

Objetiva Acrom. 0.32× Acrom. 0.5× Acrom. 0.63× Acrom. 0.8× Acrom. 1.0× Acrom. 1.25× Acrom. 1.6× Acrom. 2.0×

Monitor Ajuste 
do zoom

Ampl. 
total

DOF
Ampl. 
total

DOF
Ampl. 
total

DOF
Ampl. 
total

DOF
Ampl. 
total

DOF
Ampl. 
total

DOF
Ampl. 
total

DOF
Ampl. 
total

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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Dados óticos – Ampliação e profundidade de campo (Continuação)

Objetiva Acrom. 0.32× Acrom. 0.5× Acrom. 0.63× Acrom. 0.8× Acrom. 1.0× Acrom. 1.25× Acrom. 1.6× Acrom. 2.0×

Monitor Ajuste 
do zoom

Ampl. 
total

DOF
Ampl. 
total

DOF
Ampl. 
total

DOF
Ampl. 
total

DOF
Ampl. 
total

DOF
Ampl. 
total

DOF
Ampl. 
total

DOF
Ampl. 
total

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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Desenhos dimensionais

Leica DMS1000

LEICA DMS 1000LEICA DMS 1000

152 123

12
3

42 23
8

11
1

26

M60x1 26
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Leica DMS1000 com base de luz incidente
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Leica DMS1000 com base de luz incidente
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Leica DMS1000 com base de luz transmitida
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Leica DMS1000 com estativa de braço pantográfico
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