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Gefeliciteerd!

Met de aankoop van de Leica-stereomicroscoop 
van de E-serie heeft u een uitstekende keuze 
gemaakt. Door complete objecten vergroot te 
observeren, komen details naar voren die met 
het blote oog niet zichtbaar zouden zijn. 

Wij hebben bij de ontwikkeling van onze stereo-
microscopen bijzonder veel aandacht besteed 
aan een eenvoudige, intuïtieve bediening. 
Neem echter de tijd om de gebruiksaanwijzing 
en de informatie met betrekking tot de bedrijfs-
veiligheid te lezen. U leert dan de voordelen en 
mogelijkheden van uw apparaat kennen, waar-
door u deze optimaal en veilig kunt gebruiken. 
Mocht u vragen hebben, neem dan contact op 
met uw Leica-dealer. Wij helpen u graag!
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Veiligheid en gebruik
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Gebruikte symbolen

 Zorg dat u de gebruiksaanwijzing 
hebt gelezen en begrepen voordat u 

het apparaat gaat gebruiken.

Waarschuwing voor een gevaarlijke situatie

• Dit symbool wordt vermeld bij informa-
tie die u beslist moet lezen en in acht 

moet nemen. Veronachtzaming ...

 O kan personen in gevaar brengen;

 O kan leiden tot storing of beschadiging van 
het instrument.

Waarschuwing voor elektrische spanning

 Dit symbool wordt vermeld bij belang-
rijke informatie die, indien veronacht-

zaamd, tot het volgende kan leiden: 

 O gevaar voor personeel;

 O storingen aan of beschadigingen van de 
apparatuur.

Waarschuwing voor hete oppervlakken

 Dit symbool waarschuwt voor hete 
oppervlakken die kunnen worden 

aangeraakt, zoals van gloeilampen. 

Belangrijke informatie

 Dit symbool wordt vermeld bij extra 
informatie of toelichtingen die bijdragen 

aan het begrijpen van de gebruiksaanwijzing.
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 Lees voor het installeren, bedienen of 
gebruiken van het instrument deze 

gebruiksaanwijzing. Lees vooral de veiligheids-
voorschriften.

Het boekje "Veiligheidsconcept" bevat extra 
veiligheidsinformatie over servicewerkzaam-
heden, vereisten en het gebruik van de micro-
scoop, de accessoires en de elektrische accessoi-
res maar ook algemene veiligheidsinstructies.

U kunt afzonderlijke systeemartikelen combine-
ren met artikelen van externe leveranciers. Lees 
de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinstruc-
ties van de leverancier.

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.

Waarschuwing voor een gevaarlijke situatie

 Dit symbool wordt vermeld bij informa-
tie die u beslist moet lezen en in acht 

moet nemen. Het niet naleven ervan kan leiden 
tot gevaar voor personen, functiestoringen of 
schade aan het apparaat.

Gevaarlijke elektrische spanning

 Dit symbool wordt vermeld bij informa-
tie die u beslist moet lezen en in acht 

moet nemen. Het niet naleven ervan kan leiden 
tot gevaar voor personen, functiestoringen of 
schade aan het apparaat.

Belangrijke informatie

 Dit symbool wordt vermeld bij extra infor-
matie of toelichtingen die bijdragen aan 

het begrijpen van de gebruiksaanwijzing.

EG-conformiteitsverklaring
Elektrisch bediende toebehoren worden gepro-
duceerd volgens de huidige stand van de tech-
niek en worden geleverd met een EG-conformi-
teitsverklaring.

Technische veiligheid
Sluit de microscopen van de Leica E-serie op de 
spanningsvoorziening aan met een voedingska-
bel die voldoet aan de veiligheidsvoorschriften 
van uw land. Het gebruikte stopcontact moet 
zijn gezekerd door een zekering van 16 A of 
10 A. Sluit het instrument alleen aan op een 
geaard stopcontact dat voldoet aan de voor-
schriften. De voedingsspanning moet overeen-
komen met de spanning die op het typeplaatje 
staat vermeld. Zorg dat de aarding niet defect of 
onderbroken is, omdat anders een storing kan 
leiden tot levensgevaarlijke situaties. Trek de 
stekker nooit uit het stopcontact met vochtige 
of natte handen. Anders bestaat het gevaar van 
een levensgevaarlijke elektrische schok.

Veiligheidsvoorschriften
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Veiligheidsvoorschriften (vervolg)

Instrumentveiligheid en EMC
Ons apparaat is ontworpen, geproduceerd en 
getest in overeenstemming met

 O IEC EN 61010-1: Elektrische apparatuur voor 
meet-, controle- en laboratoriumgebruik – 
Veiligheid – Deel een: Algemene vereisten

 O EN 60950-1: Informatietechnologieappa-
ratuur – Veiligheid – Deel een: Algemene 
vereisten

 O Onderdrukking van radio-interferentie in 
overeenstemming met EN 55011 klasse B

 O Storingsongevoeligheid in overeenstem-
ming met DIN EN 61326-1

Het apparaat voldoet aan de eisen van EU- 
richtlijnen

 O 2014/35/EU Laagspanningsrichtlijn

 O 2014/30/EU EMC-richtlijn

 O 2011/65/EU RoHS-richtlijn

en is voorzien van een CE-markering.

 Het apparaat moet worden afge-
voerd overeenkomstig richtlijn 

2012/19/EU WEEE.

Uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis 
in alle EU-lidstaten, EFTA-staten en Zwitserland.

Leica EZ4 W
 O EN 300328: Elektromagnetische compati-

biliteit en radiospectrumaangelegenheden 
(ERM); Breedbandtransmissiesystemen; 
Datatransmissieapparatuur werkend in de 
2,4 GHz ISM-band die gebruikmaakt van 
breedbandmodulatietechnieken; Gehar-
moniseerde EN welke invulling geeft aan 
de essentiële eisen van artikel 3.2 van de 
RED-richtlijn

 O EN 61326-1, Elektrische uitrusting voor 
meting, besturing en laboratoriumgebruik – 
EMC-eisen
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Regulatory Compliance Information (Regarding Leica EZ4 W Only)
FCC Requirements for Operation in the United States

FCC radio frequency interference warnings 
and instructions
This equipment has been tested and found to 
comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. 
These limits are designed to provide reason-
able protection against harmful interference 
in a residential installation. This equipment 
generates, uses and can radiate radio frequency 
energy and, if not installed and used in accor-
dance with the instructions, may cause harm-
ful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interfer-
ence will not occur in a particular installation. 
If this equipment does cause harmful interfer-
ence to radio or television reception, which can 
be determined by turning the equipment off 
and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the follow-
ing measures:

 O Reorient or relocate the receiving antenna.

 O Increase the separation between the equip-
ment and receiver.

 O Connect the equipment into an outlet on 
a circuit different from that to which the 
receiver is connected.

 O Consult the dealer or an experienced radio/
TV technician for help.

FCC information to user
This product does not contain any user service-
able components and is to be used with 
approved antennas only. 

Any product changes or modifications will 
invalidate all applicable regulatory certifica-
tions and approvals.

FCC guidelines for human exposure
This equipment complies with FCC radiation 
exposure limits set forth for an uncontrolled 
environment. This equipment should be 
installed and operated with minimum distance 
of 20 cm between the radiator and your body.
This transmitter must not be co-located or oper-
ating in conjunction with any other antenna or 
transmitter. 

FCC caution
 O Any changes or modifications not expressly 

approved by the party responsible for 
compliance could void the user's authority 
to operate this equipment. 

 O This device complies with Part 15 of the 
FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) This device 
may not cause harmful interference, and 
(2) this device must accept any interference 
received, including interference that may 
cause undesired operation.

 O This device and its antenna(s) must not be 
co-located or operation in conjunction with 
any other antenna or transmitter.
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Canada (IC)
This device complies with Industry Canada 
licence-exempt RSS standard(s). Operation is 
subject to the following two conditions: 
(1)  this device may not cause interference, and 
(2) this device must accept any interference, 
including interference that may cause unde-
sired operation of the device. 

Canada (IC)
Le présent appareil est conforme aux CNR  
d'Industrie Canada applicables aux appareils 
radio exempts de licence. L'exploitation est 
autorisée aux deux conditions suivantes: 
(1)  l'appareil ne doit pas produire de brouillage, 
et 
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout 
brouillage radioélectrique subi, même si le 
brouillage est susceptible d'en compromettre 
le fonctionnement. 

Australia and New Zealand Notices
This device equipment complies with the 
Australian and New Zealand regulatory approv-
als requirements.
 

Notice for users in Korea
A급기기(업무용 방송통신기자재): 이 기기

는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성

평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용

하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.

Regulatory Compliance Information (Regarding Leica EZ4 W Only) 
(Continued)

Brasil

1160-16-2673

Este equipamento opera em caráter secundário, 
isto é, não tem direito a proteção contra inter-
ferência prejudicial, mesmo de estações do 
mesmo tipo, e não pode causar interferência a 
sistemas operando em caráter primário.
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Beoogd gebruik
De microscopen van de Leica E-serie zijn opti-
sche instrumenten die gebruik maken van 
vergroting en verlichting om de zichtbaar-
heid van voorwerpen te verbeteren. Het wordt 
gebruikt voor observatie en documentatie.

Gebruikslocatie
Gebruik de stereomicroscoop alleen in gesloten, 
stofvrije ruimten tussen de +10 °C tot +40 °C. 
Bescherm de microscoop tegen olie, chemica-
liën en extreme luchtvochtigheid. De micro-
scoop moet minstens 10 cm verwijderd zijn van 
de muur en uit de buurt gehouden worden van 
ontvlambare stoffen.

Storende invloeden
Grote temperatuurschommelingen, direct 
zonlicht en trillingen/schokken moeten worden 
voorkomen. 

 De afzonderlijke componenten hebben 
in een warm en vochtig-warm klimaat 

bijzonder onderhoud nodig, om schimmelvor-
ming te voorkomen.

Omgaan met elektrische componenten

 Monteer nooit een andere stekker 
(NEMA 5-15P) en schroef geen mecha-

nische onderdelen los tenzij de instructies dit 
duidelijk aangeven. 

 De microscoop mag alleen worden 
aangesloten op een geaard stopcontact.

 Plaats de microscoop zo dat u de micro-
scoop op ieder gewenst moment van het 

elektriciteitsnet kunt loskoppelen. De netkabel 
is bedoeld als een voorziening die losgekoppeld 
kan worden van het elektriciteitsnet.

Waarschuwing
Per definitie is de hoofdstroomonderbreker van 
dit apparaat de verbinding tussen het netsnoer 
en de poort van het apparaat. De gebruiker moet 
te allen tijde zorgen voor een onbelemmerde 
toegang tot de hoofdstroomonderbreker.

Instructies voor gebruik
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Ingrepen door de gebruiker

 De microscopen van de E-serie bevatten 
geen componenten die door de gebrui-

ker zelf onderhouden of gerepareerd kunnen 
worden. Uitzonderingen worden uitdrukkelijk 
in deze handleiding vermeld. 

 Als in deze handleiding hierover niets 
is vermeld, mogen reparatie- en onder-

houdswerkzaamheden alleen worden uitge-
voerd door geautoriseerde monteurs van Leica.

 Bij een niet geautoriseerde ingreep in 
het apparaat of bij incorrect gebruik 

vervalt elke aanspraak op garantie.

Onderhoud

 De microscopen van de Leica E-serie zijn 
in principe onderhoudsvrij. Voor een altijd 

veilige en betrouwbare werking adviseren wij 
dat u uit voorzorg contact opneemt met de 
verantwoordelijke serviceorganisatie. U kunt 
periodieke controles afspreken of een onder-
houdscontract afsluiten (aanbevolen).

Toebehoren
Er mogen alleen toebehoren worden gebruikt 
die in deze gebruiksaanwijzing worden beschre-
ven of toebehoren die uitdrukkelijk zijn goedge-
keurd door Leica Microsystems.

Infectiegevaar

 Rechtstreeks contact met de oculairs 
kan een potentieel gevaar vormen voor 

bacteriële en virale infecties aan de ogen. Door 
gebruik van individuele oculairs of opsteekbare 
oogschelpen kan dit risico zo klein mogelijk 
gehouden worden.

Gevaren tijdens het gebruik 
De microscoopverlichting valt onder de vrij-
stellingsgroep (risicogroep 0) overeenkomstig 
EN 62471:2008 mits gebruikt volgens de voor-
schriften.

• Kijk nooit rechtstreeks in de LED-straal 
van de verlichting – met of zonder 

optisch instrument – omdat dit het risico 
verhoogt. Als deze aanwijzing wordt gene-
geerd, kan dat oogschade tot gevolg hebben.

Instructies voor gebruik (vervolg)
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Leica EZ4, Leica EZ4 E of 
Leica EZ4 W
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Overzicht: Leica EZ4

1

2

3

5

7
6

4

1. Vast gemonteerde brildrager-oculairs 10×

2. Handgreep

3. Vergrotingswisselaar

4. Focalisatie-instelwiel

5. Geïntegreerde LED voor invallend lichtilluminatie

6. Verlichtingsbediening

7. Geïntegreerde LED voor doorvallend licht
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Apparaattype: Leica EZ4 E of Leica EZ4 W

1
2
3

6

7

10

9

8

5

1. Vast gemonteerde brildrager-oculairs 10×

2. Geïntegreerde digitale camera met SD-kaartgleuf

3. Selectie van bedrijfsmodus (EZ4 E of EZ4 W)

4. Handgreep

5. Vergrotingswisselaar

6. IR-ontvanger voor optionele afstandsbediening

7. Focalisatie-instelwiel

8. Geïntegreerde LED voor invallend lichtilluminatie

9. Verlichtingsbediening

10. Geïntegreerde LED voor doorvallend licht

4
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Ingebouwde draagvoorziening

 Alle microscopen van de Leica E-serie 
zijn uitgerust met een houder voor een 

comfortabel en veilig transport.

Microscoop plaatsen
1. Plaats de microscoop op een vlak tafelblad.

2. Sluit de netaansluiting op een geaard stop-
contact aan.

Transport, plaatsing en opslag

Apparaat opruimen
1. Rol de kabel na gebruik op zoals afgebeeld.

2. Berg het apparaat op een stofvrije plaats 
op.
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De juiste oogafstand

Oogafstand instellen
1. Kijk in de oculairs.

2. Pak de oculairs met beide handen vast. 
Schuif de oculairs in elkaar of druk ze uit 
elkaar tot u een rond beeld ziet.

Aanwijzing voor brildragers

 Draai de oogschelpen naar achter als u 
een bril draagt; draai de oogschelpen 

anders naar voren.

Het ideale beeld

 De oogafstand is correct ingesteld als u bij 
het bekijken van een preparaat een rond 

beeld ziet.

U heeft in het begin misschien een korte 
gewenningstijd nodig. Maar maakt u zich 
daarover geen zorgen, na korte tijd bent u dat 
alweer vergeten.
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Automatische uitschakeling

 Wordt de verlichting 120 minuten lang 
niet gebruikt, dan wordt deze automa-

tisch uitgeschakeld. Door op een toets op het 
folietoetsenbord te drukken, wordt de verlich-
ting weer geactiveerd. 

LED-verlichting
1. Plaats een preparaat in het midden van de 

basisplaat.

2. Schakel beide LED-verlichtingen al naar 
gelang in of uit:

 O Gebruik het invallend licht voor plastische, 
ondoorzichtige objecten.

 O Gebruik het doorvallend licht voor door-
vallend lichtpreparaten of transparantie 
objecten.

 O Gebruik de combinatie van beide LED-
verlichtingen voor gedeeltelijk transpa-
rante objecten.

 Een gedetailleerde beschrijving van de 
verlichting vindt u op pagina 21.

Inschakelen van de LED-verlichting



Leica E-serie Gebruiksaanwijzing Leica EZ4, Leica EZ4 E of Leica EZ4 W 20

Automatische uitschakeling deactiveren
Ga als volgt te werk als u de automatische 
uitschakeling wilt deactiveren:
1. Schakel de microscoop uit.

2. Houd bij de lichtbediening gelijktijdig knop 

 en  ingedrukt als u de microscoop 
inschakelt.

De LED's knipperen twee keer en blijven dan 
ingeschakeld. De automatische uitschakeling is 
nu gedeactiveerd.

Automatische uitschakeling instellen

Automatische uitschakeling

 Af fabriek is de verlichting van de 
EZ4-modellen zo ingesteld dat deze zich 

automatisch uitschakelt als de gebruiker gedu-
rende een uur lang geen handelingen meer 
heeft uitgevoerd. Deze automatische uitscha-
keling ontziet de LED's en spaart energie. 

Automatische uitschakeling activeren
Ga als volgt te werk als u de automatische 
uitschakeling weer wilt activeren:
1. Schakel de microscoop uit.

2. Houd bij de lichtbediening gelijktijdig knop 

 en  ingedrukt als u de microscoop 
inschakelt.

De LED's knipperen drie keer snel en blijven dan 
ingeschakeld. De automatische uitschakeling is 
nu weer geactiveerd.
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Drietraps invallend lichtilluminatie

 De invallend lichtilluminatie bestaat uit 
5 LED's. Afhankelijk van de schakeling zijn 

er 5, 3 of 2 LED's ingeschakeld. Hierdoor wordt 
de lichtstraal van stijl tot vlak op het voorwerp 
gericht.

Type verlichtingen

1× drukken
Vijf LED's: hoogste helder-
heid voor objecten waarop 
het licht valt

2× drukken
Bovenste drie LED's: 
schaduwvrije gelijkmatige 
verlichting van zeer onge-
lijke oppervlakken

3× drukken
Twee LED's: strijklicht 
accentueert structuren en 
verhoogt het contrast

1× drukken
Doorvallend licht inscha-
kelen voor doorzichtige 
objecten en doorvallend-
lichtpreparaten

4× drukken
Invallend licht uit

Helderheid instellen
De helderheid wordt met knop  en  inge-
steld en heeft betrekking op alle ingeschakelde 
LED's.
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Scherpstellen

 Bij het scherpstellen wordt de stereomi-
croscoop met behulp van het instelwiel 

omhooggebracht of neergelaten. Zodra het 
preparaat zich in het brandpunt van het objec-
tief bevindt, wordt het preparaat scherp afge-
beeld.

Het instelwiel kan zowel links- als rechtshandig 
worden bediend.

Scherpstellen
1. Zet de vergrotingswisselaar op het laagste 

niveau (8).

2. Stel de werkafstand in op ca. 100 mm om 
grof scherp te stellen.

3. Zet de vergrotingswisselaar op het tweede 
niveau (35).

4. Gebruik opnieuw het instelwiel voor de 
fijnfocussering.

 Nadat de scherpte bij een hogere vergro-
ting is ingesteld, blijft deze ook gehand-

haafd bij het wisselen van de vergrotingsni-
veaus (parfocaal).

Focalisatie-instelwiel
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Vergrotingsindicatie

 De ingestelde vergroting kan bij de Leica 
EZ4-modellen worden afgelezen op de 

rechter draaiknop. Op de schaalverdeling is al 
rekening gehouden met de extra vergroting via 
de oculairs

Leica EZ4-modellen met open tubusbuizen

 Bij een EZ4-model zonder oculairs zijn 
alleen de vergrotingsfactoren van de 

vergrotingswisselaar vermeld: 0.8, 1, 1.25, 1.6, 
2, 2.5, 3, 3.5.

 De totaalvergrotingen wijken af, afhan-
kelijk van de oculairs die in combinatie 

met de Leica EZ4 worden gebruikt. De vergro-
ting van een oculair is op de rand daarvan 
aangebracht, bv. 10×/20, 16×/16 of 20×/12.
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Weerstand van het instelwiel instellen

Weerstand instellen
Draait het instelwiel te gemakkelijk of te zwaar? 
Geen probleem, afhankelijk van 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.
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Oculairs (alleen Leica EZ4)
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Oculairs verwisselen
Voor de Leica EZ4 zijn verschillende oculairs 
verkrijgbaar, zodat de stereomicroscoop nog 
beter aan de betreffende behoeften aangepast 
kan worden.

Er kan worden gekozen uit de volgende oculairs:
 O Oculairs verwisselbaar, vast en/of verstel-

baar: 10×/20, 16×/16 of 20×/12

 O Brildrager-oculairs 10×/20B en 16×/15B, 
vast en verstelbaar 

De verwisselbare oculairs bieden bovendien de 
volgende voordelen:

 O Dioptrieën zijn verstelbaar van +5 tot -5

 O Het gebruik van meetrasterplaten is moge-
lijk, zie pagina 30 en verder.

Oculairs verwisselen (alleen Leica EZ4, open uitvoering)

Verstelbare brildrager-oculairs met rechte 
oogschelpen
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Oculairs en oogschelpen (alleen Leica EZ4, open uitvoering)

Brildrager-oculair met verstel-
bare dioptrie en rechte oogschelp

Oculair voor niet-brildragers 
met verstelbare dioptrie en 
schuine oogschelp

Vast oculair met schuine 
oogschelp

Oogschelpen
De oogschelpen kunnen worden verwisseld.

Infectierisico

 Rechtstreeks contact met de oculairs 
kan een potentieel gevaar vormen voor 

bacteriële en virale infecties aan de ogen. Door 
het gebruik van individuele oogschelpen kan 
het risico worden beperkt. 
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Dioptriecorrectie

 De verstelbare oculairs voor de Leica EZ4 
zijn leverbaar met een ingebouwde diop-

triecorrectie, zodat de microscoop ook bij een 
slecht gezichtsvermogen zonder bril gebruikt 
kan worden. De correctie omvat maximaal 
±5 dioptrieën.

Personen met een normaal gezichtsvermogen 
hebben geen verstelbare oculairs nodig. Bij een 
geringe zichtafwijking is een verstelbaar oculair 
voldoende. 

Bij een grote zichtafwijking of bij gebruik van 
rasterplaten zijn 2 verstelbare oculairs nodig. 

Bij het exact regelen van de dioptrieën blijft de 
scherpte over het complete vergrotingsbereik 
constant (=parfocaal).

Zijn de dioptrieën eenmaal vastgesteld, hoeft 
deze procedure niet meer te worden herhaald. 
Stel de gevonden dioptriewaarden eenvoudig 
weer op het oculair in voordat u met de stereo-
microscoop gaat werken.

Instellen
1. Stel de dioptriecorrectie bij beide oculairs 

in op "0".

2. Kies de laagste vergroting en focus op een 
vlak preparaat.

3. Kies de hoogste vergroting en stel de 
scherpte bij.

4. Kies wederom de laagste vergroting, maar 
kijk niet in de oculairs.

5. Voer de stappen 6 t/m 8 voor ieder oculair 
afzonderlijk uit. 

6. Draai de oculairs tot tegen de aanslag  
linksom in de richting van de "+" (+5 diop-
trieën).

Dioptriecorrectie (alleen voor Leica EZ4, open uitvoering)
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Dioptriecorrectie (vervolg)

7. Kijk in het oculair.

8. Draai het oculair langzaam in de richting 
van de "–", totdat het oog het object scherp 
ziet. 

9. Kies de hoogste vergroting en stel zo nodig 
de scherpte bij.

Als u de vergroting nu wijzigt van het hoogste 
niveau tot het laagste niveau, wordt het object 
altijd scherp afgebeeld. Zo niet, dan herhaalt u 
de procedure.
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Rasterplaten (alleen Leica EZ4, open uitrusting)

Rasterplaten

 De transparante rasterplaten kunnen in 
de verstelbare oculairs van de Leica EZ4 

worden geplaatst. Zij staan eenvoudige metin-
gen van het preparaat toe.

 Voor uitrustingen met een rasterplaat in 
een oculair zijn twee verstelbare oculairs 

nodig. Omdat één oog op het oculair met 
rasterplaat wordt scherpgesteld, is een tweede 
verstelbaar oculair nodig om dit optisch aan het 
eerste gelijk te stellen.

Leverbare oculair-inzetstukken

Rasterplaten  10 mm/  0,1 mm

 5 mm/  0,1 mm

 5 mm/  0,05 mm

 100 Div / 0,002"

 100 Div / 0,001"

 150 Div / 0,0005"

Objectmicrometer 50 mm (0,1 / 0,01 mm scheiding)

1" (0,001" scheiding)

Dradenkruis Dradenkruis
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Variant 2: Oculairs 16×
Bij de verstelbare oculairs 16× is het inzetstuk 
met behulp van schroefdraad in het oculair 
bevestigd.

1. Draai het inzetstuk eruit door linksom te 
draaien.

Variant 1: oculairs 10× en 20×
Bij de verstelbare oculairs 10× en 20× zit aan de 
onderzijde van het oculair een inzetstuk met 
kliksluiting.

1. Druk de twee kleine lipjes op de kliksluiting 
voorzichtig samen en trek het inzetstuk 
eruit.

Rasterplaten: voorbereiding

Onderhoudsinstructies

 De rasterplaat moet altijd schoon en stof-
vrij zijn! Zorg dat u geen vingerafdrukken 

maakt op de rasterplaat! Houd de rasterplaat 
aan de randen vast!
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Het aanbrengen van rasterplaten gebeurt bij 
alle typen oculairs op dezelfde wijze.

1. Plaats de houder met de gekartelde zijde 
op een tafel.

2. Pak de rasterplaat zodanig vast, dat de 
schaalverdeling aan de zijkant te zien is.

3. Pak de rasterplaat voorzichtig bij de rand 
vast en schuif de plaat zijdelings in de 
houder. Zorg ervoor dat de beide kunststof  
klemmen vastklikken.

4. Plaats het inzetstuk terug in het oculair. 
Afhankelijk van het oculair moet u het 
inzetstuk vastdrukken of rechtsom vast-
draaien.

5. Plaats het oculair in de tubus.

6. Lijn de rasterplaten uit, terwijl u het oculair 
in de tubus draait.

Rasterplaten aanbrengen
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Fotograferen 
met de Leica EZ4 E of Leica EZ4 W
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Bedankt dat u hebt gekozen voor de Leica  
EZ4 E of Leica EZ W van Leica Microsystems. 
Het speciale ontwerp van de Leica EZ4 E of 
EZ4 W maakt er een universeel, zeer veelzijdig 
apparaat van voor het weergeven van micro-
scopische preparaten en het vastleggen van 
stilstaande beelden of video.

Firmware voor camera's wordt continu geüp-
datet. Zorg ervoor dat uw camera up-to-date is 
door het downloadgedeelte op de website van 
de camera te bezoeken. Daar vindt u nieuwe 
firmware en aanwijzingen m.b.t. het updaten 
van uw camera. U kunt ook contact opnemen 
met uw Leica-vertegenwoordiger voor assis-
tentie.

Inleiding
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 Uw Leica HD-camera heeft vele moge-
lijkheden voor de diverse applicaties en 

gebruiksomstandigheden. Hieronder staan 
enkele basiseigenschappen om het maximale 
uit uw applicatie te halen.

Gebruiksstanden

1. SD-modus
 O Opslaan op SD-kaart

 O Gebruik afstandsbediening

2. WiFi-modus (alleen beschickbaar voor  
EZ4 W)

 O Draadloze verbinding met draadloos appa-
raat (tablet, telefoon, PC)

3. USB-modus
 O Kabelverbinding met PC

4. Ethernet-modus
 O Kabelverbinding met extern netwerk

5. Opnameknop
 O Slaat afbeelding op de SD-kaart op  

 

De basiseigenschappen

 Rechtstreekse aansluiting op een 
HD-display is mogelijk in alle standen. 

De beeldverhouding is 16:9 behalve in USB-
modus, waarin de beeldverhouding 4:3 is.

1 3
2 4

5
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Leica EZ4 E of Leica EZ4 W: Overzicht

1. LED-statusindicator

 O Rood knipperen betekent opstarten

 O Groen betekent klaar

2. Opnameknop voor opslaan op SD-kaart

3. Selectie van bedrijfsmodus 

4. SD-kaartgleuf

1

2 4
3 1

2 4
3
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1. HDMI voor het aansluiten van de bijgeleverde 
HDMI-kabel

2. Ethernet-aansluiting voor het aansluiten van 
een ethernetkabel (kabel niet bijgeleverd)

3. USB voor het aansluiten van de bijgeleverde 
USB-kabel

Voorzijde
Infrarood venster: ontvangt het signaal van de 
optionele afstandsbediening.

Leica EZ4 E of Leica EZ4 W: Overzicht (vervolg)

1 3
2
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Uitpakken

Als u de afstandsbediening hebt besteld, 
ontvangt u de afstandsbediening met batterijen.

De inhoud bestaat uit een CD met beeldverwer-
kingssoftware, een HDMI-kabel en een USB-
kabel.

 Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg. 
Dit moet worden bewaard voor het veilig 

opbergen en transporteren van het instrument 
mocht dat nodig zijn.
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Klaar voor de start!
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 10× oculairs hebben een vast rond 
gezichtsveld met een diameter van 

18 mm of meer. Echter het gezichtsveld van 
de Leica EZ4 E of Leica EZ4 W is rechthoekig 
met een diagonaal van 16,4 mm, om voor een 
gelijkmatig veld op de digitale afbeelding te 
zorgen. Als gevolg daarvan is het beeldveld van 
de camera kleiner dan het objectveld dat wordt 
waargenomen door de oculairs.

Installeren en aansluiten
1. Leg de meegeleverde CD in uw computer 

en volg de instructies voor het laden van de 
software.

2. Steek de bijgeleverde USB-kabel in de 
USB-poort van de camera en sluit het 
andere einde van de kabel aan op een USB 
2.0-poort van uw computer.

3. Schakel de voeding van de EZ4 E of 
EZ4 W-microscoop in.

4. Het statuslampje knippert rood. Wacht 
totdat het statuslampje groen is en ook een 
van de modusknoppen groen is. Dit kan 
ongeveer 30 seconden duren.

USB-modus – afbeeldingen opslaan en bewerken met behulp van een computer

LAS

DVD
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5. Brandt een modusknop anders dan de 
USB-modusknop groen, druk dan op de 
USB-modusknop en wacht totdat zowel de 
status-LED als de USB-modusknop groen is.

6. U bent klaar om de Leica-software op te 
starten. Volg de instructies van de software 
voor het aanpassen en vastleggen van een 
beeld.

7. In de USB-modus kunt u de camera met de 
bijgeleverde HDMI-kabel verbinden met 
een HD-monitor of een HD-projector om 
het beeld te delen. 

 Let op: Als u uw pc gebruikt kunt u de SD 
kaart niet overschrijven of lezen. Zie "SD 

-modus" voor het overschrijven en lezen van de 
SD kaart.

 De beeldverhouding in de USB-modus 
is 4:3. Om vervorming te voorkomen als 

uw projector of monitor staat ingesteld op een 

USB-modus – afbeeldingen opslaan en bewerken met behulp van een computer 
(vervolg)

beeldverhouding van 16:9, moet u de beeldver-
houding van de projector of monitor verande-
ren in 4:3 via de bediening van de projector of 
monitor.

 De beeldresolutie op de HD-projector 
of -monitor is beperkt tot de resolutie-

instelling van het livebeeld in de software.

4:3 beeldverhouding 4:3 beeldverhouding op een scherm met een 
ingestelde beeldverhouding van 16:9
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 Als u in deze modus wilt werken, moet u 
een SD-kaart (niet bijgeleverd) hebben 

met voldoende geheugen. Als de SD-kaart 
vol is, gaat de LED van de opnameknop niet 
groen branden en kunt u geen beelden meer 
 vastleggen.

Aansluiten van de stroomkabel
1. Schakel de voeding voor de EZ4 E of 

EZ4 W-microscoop in.

2. Het statuslampje knippert rood. Wacht 
totdat het statuslampje groen is en ook een 
van de modusknoppen groen is. Dit kan 
ongeveer 30 seconden duren.

SD-modus – beelden opslaan zonder een computer of zonder een draadloos 
apparaat

3. Brandt een modusknop anders dan de 
SD-modusknop groen, druk dan op de 
SD-modusknop en wacht totdat zowel de 
status-LED als de SD-modusknop groen is.

4. Steek de SD-geheugenkaart zodanig in de 
gleuf aan de zijkant van de Leica EZ4 E of 
EZ4 W dat de kaart op zijn plaats klikt.
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SD-modus – beelden opslaan zonder een computer of zonder een draadloos 
apparaat (vervolg)

De LED van de opnameknop wordt groen. De 
Leica EZ4 E of Leica EZ4 W kan nu beelden vast-
leggen op de SD-geheugenkaart.

Een beeld opnemen
Stel de microscoop scherp bij een hoge vergrot-
ing en wissel dan naar de vergroting waarmee 
u het beeld wilt vastleggen. Stel de microscoop 
niet opnieuw scherp. U kunt ook de HDMI-
uitgang en een HD-scherm (niet meegeleverd) 
gebruiken als hulpmiddel bij het scherpstellen. 
5. Als u een beeld wilt vastleggen op de 

SD-geheugenkaart, drukt u voorzichtig op 
de opnameknop aan de zijkant van de Leica 
EZ4 E of EZ4 W camera.

 O U hoort dan een pieptoon als bevestiging 
dat de knop is ingedrukt.

 O De status-LED knippert rood terwijl het 
beeld wordt vastgelegd.

 O U hoort weer een pieptoon als de Leica EZ4 E 
of Leica EZ4 W het beeld heeft opgeslagen; 
de status-LED zal weer continu groen bran-
den.

Het beeld wordt nu op de SD-kaart opgeslagen. 
Beelden opgeslagen op de SD-kaart kunnen 
worden bekeken met behulp van de optionele 
afstandsbediening. Zie "Afstandsbediening 
camera" op pagina 47.

6. In de SD-modus kunt u de camera met de 
bijgeleverde HDMI-kabel verbinden met 
een HD-monitor of een HD-projector om 
het beeld te delen. 
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Ga terug naar fabrieksinstellingen
Druk de serviceknop 5 seconden lang in. Wacht 
op de pieptoon. De camera wordt nu terugge-
zet op de fabrieksinstellingen.

Instellingen wijzigen in de SD-modus

Een nieuwe witbalans instellen

 Controleer dat zich geen preparaat in 
de stralengang bevindt en dat een stan-

daard verlichting beschikbaar is als u de camera 
reset.

Druk de opnameknop 5 seconden lang in. 
Wacht op de pieptoon. De nieuwe witbalans is 
ingesteld.
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WiFi-modus – afbeeldingen opslaan en bewerken met behulp van een 
draadloos apparaat (alleen beschickbaar voor Leica EZ4 W)

1.  Schakel de voeding voor de Leica 
EZ4 W-microscoop in. 

2. Het statuslampje knippert rood. Wacht 
totdat het statuslampje groen is en ook een 
van de modusknoppen groen is. Dit kan 
ongeveer 30 seconden duren.

3. Brandt een modusknop anders dan de 
WiFi-modusknop groen, druk dan op de 
WiFi-modusknop en wacht totdat zowel de 
status-LED als de WiFi-modusknop groen is.

4.  Volg de aanwijzingen van uw WiFi-weer-
gaveapparaat voor het aansluiten op 
het interne WiFi-netwerk van de camera.  
WiFi-wachtwoord: leicamicro

5.  Open de betreffende app van uw mobiele 
apparaat of de betreffende software van 
uw draadloos bediende PC voor het bekij-
ken, vastleggen en bewerken van het 
camerabeeld.
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Ethernet-modus – afbeeldingen opslaan en bewerken met behulp van 
een netwerk

1.  Verbind een uiteinde van een ethernetka-
bel (niet bijgeleverd) met de camera en 
het andere uiteinde van de kabel met de 
ethernet-aansluiting van uw apparaat.

2.  Schakel de voeding voor de Leica EZ4 E of 
EZ4 W-microscoop in.

3. Het statuslampje knippert rood. Wacht 
totdat het statuslampje groen is en ook een 
van de modusknoppen groen is. Dit kan 
ongeveer 30 seconden duren.

4. Brandt een modusknop anders dan de 
ethernet-modusknop groen, druk dan op 
de ethernet-modusknop en wacht totdat 
zowel de status-LED als de ethernet-
modusknop groen is.

5.  Volg de aanwijzingen van uw netwerkcom-
patibele apparaat voor het aansluiten op 
uw netwerk en selecteer de camera. 

6.  Open de betreffende app van uw mobiele 
apparaat of de betreffende software van 
uw draadloos bediende PC voor het bekij-
ken, vastleggen en bewerken van het 
camerabeeld.
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Afstandsbediening camera 
(optie)

 De afstandsbediening werkt     alleen als 
de camera in de SD-modus staat en als 

de camera in combinatie met een HD-display 
wordt gebruikt.

De enige functie die in alle modi werkt is de 
"Info"-functie, die details over de camera geeft.
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 De afstandsbediening werkt alleen in 
de SD-modus met uitzondering van de 

"i"-knop, die informatie geeft over de camera op 
een HD-display. De afstandsbediening moet op 
de IR-ontvanger van de camera worden gericht, 
zonder dat er obstakels in de weg zitten.

1.  Video-opname starten/stoppen
 De max. opnametijd van een video is  

23,00 min. Na deze tijd moet u de opname 
opnieuw starten.

2.  Foto op SD-kaart opslaan
3.  Pauze/afspelen filmclip
4.  Bestanden van SD-kaart bekijken
5.  Ga naar vorige beeld op SD-kaart
6.  Ga naar volgende beeld op SD-kaart
7.  Instelling helderheid groter of kleiner
8.  Koppelknop
9.  Informatievenster weergeven/verbergen
10.  Instelling witbalans
11. Het cameramenu openen
12. Pijltjestoetsen voor navigatie
13. OK voor bevestigen

1 3

5
2

4
6

7

8 9

Optionele afstandsbediening

10 11

12 13

7
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Beelden en films weergeven met de optionele afstandsbediening

 Als u de optionele afstandsbedie-
ning heeft aangeschaft, geeft de Leica 

HD-camera de beelden en filmclips rechtstreeks 
op de HD-monitor weer.

1. Miniatuurweergave  (een keer drukken)

 O omhoog/omlaag/links/rechts  miniatuur-
weergave selecteren

 O  Beeld op volledig scherm weergeven of 
filmclip afspelen

 O Volgende beeld  / vorige  beeld

 O   Filmclip afspelen

 O links/rechts  snel vooruit / achteruit

2. Om terug te keren naar live view druk  
op .

Miniatuurweergave

Afspelen / volledig scherm weergeven
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 De afstandsbediening kan alleen werken 
als de camera in SD-modus staat.

Het cameramenu openen en sluiten
1. Afstandsbediening op camera richten.

2. Druk op de            -knop van de afstandsbedie-
ning om de cameramenu's op de monitor 
weer te geven.

3. Druk op de knoppen  en  om een 
menu-item te selecteren.

4. Druk op de knop  om een menu-item te 
bevestigen.

5. Druk nogmaals op de           -knop om de came-
ramenu's te verbergen.

Het cameramenu openen

EZ4 E

EZ4 W
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Automatische witbalans activeren
1. Druk op de           -knop van de afstandsbediening.

2. Open de optie "COLOR".

3. Stel de waarde in voor "WB MODE" in op "AUTO".

4. Druk op de           -knop om het menu af te sluiten.

 De waarden voor "RED" en "BLUE" kunnen niet worden gewijzigd 
als "WB MODE" is ingesteld op "AUTO".

COLOR (automatische witbalans)

 De functie "COLOR" maakt het mogelijk om de camerachip aan te 
passen aan het omgevingslicht, zodat er kleurneutrale opnames 

gemaakt kunnen worden.

* SETUP WIFI alleen EZ4 W

COLOR

EXPOSURE

RESOLUTION

SETUP CAMERA

SETUP USER

SETUP ETHERNET

 SET WB

 WB MODE

 RED LEVEL

 BLUE LEVEL

 BLACK LEVEL

 HUE

PRESS OK

AUTO

 SATURATION

47

17

0

1

13

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 SETUP WIFI*
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 De functie "COLOR" maakt het mogelijk om de camerachip aan te 
passen aan het omgevingslicht, zodat er kleurneutrale opnames 

gemaakt kunnen worden.

De witbalans handmatig instellen (aanbevolen)
1. Verplaats het preparaat buiten het gezichtsveld zodat alleen de 

verlichting zichtbaar is.

2. Druk op de           -knop van de afstandsbediening.

3. Open de optie "COLOR".

4. Stel de "WB MODE" in op "MANUAL".

5. Corrigeer zo nodig de waarden voor "RED" en "BLUE", totdat het beeld 
een gelijkmatig grijs gebied weergeeft.

6. Druk op de            -knop om het menu af te sluiten.

COLOR (handmatige witbalans)

* SETUP WIFI alleen EZ4 W

COLOR

EXPOSURE

RESOLUTION

SETUP CAMERA

SETUP USER

SETUP ETHERNET

 SET WB

 WB MODE

 RED LEVEL

 BLUE LEVEL

 BLACK LEVEL

 HUE

PRESS OK

MANUAL

 SATURATION
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17

0

1
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Automatische belichting
1. Druk op de            -knop van de afstandsbediening.

2. Roep het commando op voor automatische belichting (zie diagram 
links).

3. Stel de waarde voor "EXP MODE" in op "AUTO".

4. Corrigeer de waarden voor "BRIGHTNESS" en "GAMMA", totdat de 
gewenste resultaten voor het beeld worden verkregen.

Handmatige belichting
1. Druk op de            -knop van de afstandsbediening.

2. Roep het commando op voor handmatige belichting (zie diagram 
links).

3. Stel de waarde voor "EXP MODE" in op "MANUAL".

4. Corrigeer de waarden voor "EXPOSURE", "GAIN" en "GAMMA", totdat 
de gewenste resultaten voor het beeld worden verkregen.

BELICHTING

* SETUP WIFI alleen EZ4 W

COLOR

EXPOSURE

RESOLUTION

SETUP CAMERA

SETUP USER

SETUP ETHERNET

 EXP MODE

 EXPOSURE (ms)

 GAIN

 BRIGHTNESS

 GAMMA

AUTO

 

1

1

0

0.60
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RESOLUTION

 Met het "RESOLUTION'-menu kunt u de resolutie voor een live-
afbeelding, een screenshot en netwerk-stream afzonderlijk instel-

len. Dit levert in iedere situatie optimale resultaten op. Video-opname op 
SD kaart is altijd in een 1 920 × 1 080 resolutie.

LIVE (resolutie van het actuele beeld)
Definieert de resolutie van het actuele beeld. Na het wijzigen van de live 
resolutie wordt een melding op het HD scherm weergegeven dat u de 
nieuwe resolutie kunt overnemen door op "OK" te drukken, anders gaat 
de live resolutie terug naar de vorige instelling.

CAPTURED (resolutie van het vastgelegde beeld)
Definieert de resolutie van het vastgelegde beeld op de SD-kaart.

NETWORK STREAM
Geeft de resolutie van de live afbeelding indien in WiFi- of ethernetmodus 
aan.

* SETUP WIFI alleen EZ4 W

COLOR

EXPOSURE

RESOLUTION

SETUP CAMERA

SETUP USER

SETUP ETHERNET

 LIVE

 CAPTURED

 NET WORK STREAM

  

HD 1080i-50Hz

720p        (16:9)

0.5MP        (4:3)
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SETUP CAMERA (camera-instellingen)

 Met de camera-instellingen kunt u interne parameters zoals de 
datum en de tijd instellen of de camera terugzetten. 

RESET CAMERA
Dit commando zet de camera terug naar de fabrieksinstellingen. Alle 
gebruikersinformatie (zoals witbalans en resolutie) wordt teruggezet.

SET DATE TIME
Met dit commando kan de datum en tijd worden ingesteld en de opmaak 
van de weergave ervan. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden: 
JJMMDD – DDMMJJ – MMDDJJ

FLIP IMAGE
Deze optie draait het beeld 180°.

AUDIO/BEEP 
U kunt voor een aantal functies een geluidssignaal van de camera selec-
teren.

LANGUAGE 
Selecteer de taal van het On-Screen Display.

BEELD-OVERLAYS SELECTEREN (SELECT OVERLAY)
Druk op  om een andere overlay te selecteren. Druk op  om een 
geselecteerde overlay te activeren en het menu te verlaten. 

 Als u snel andere overlays wilt weergeven, druk dan op  als 
het livebeeld wordt weergegeven om de volgende of vorige overlay 

te tonen.

* SETUP WIFI alleen EZ4 W

COLOR

EXPOSURE

RESOLUTION

SETUP CAMERA

SETUP USER

SETUP ETHERNET

 RESET CAM

 SET DATE/TIME

 FLIP IMAGE

 AUDIO/BEEP

PRESS OK

PRESS OK

HORZ+VERT

ENABLE

 LANGUAGE

 SELEC T OVERLAY

ENGLISH

NONE
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SETUP USER

* SETUP WIFI alleen EZ4 W

COLOR

EXPOSURE

RESOLUTION

SETUP CAMERA

SETUP USER

SETUP ETHERNET

 SHOW MENU 10 SECONDS

SETUP WIFI*

SETUP USER
Hier kunt u ervoor kiezen om het menu 10 seconden op het scherm te 
houden of totdat u de menu-knop weer indrukt.
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SETUP ETHERNET

 In dit menu kunt u parameters instellen die belangrijk zijn voor het 
werken in de ethernet-modus. Neem contact op met uw plaatse-

lijke IT-expert voor informatie over uw lokale netwerk.

IP ADDRESS
U kunt kiezen of u het IP-adres laat instellen door uw netwerk (Dynamic) 
of via het on-screen toetsenbord (Static).

Als u "STATIC" voor het IP-adres hebt geselecteerd, kunt u het volgende via 
het on-screen toetsenbord ingeven: 

 O IP ADDRESS 

 O IP SUBNET MASK 

 O GATEWAY IP ADDRESS 

* SETUP WIFI alleen EZ4 W

COLOR

EXPOSURE

RESOLUTION

SETUP CAMERA

SETUP USER

SETUP ETHERNET

 IP ADDRESS MODE

 IP ADDRESS

 IP SUBNET MASK

 GATEWAY IP ADDRESS

DHCP(Dynamic) COLOR

EXPOSURE

RESOLUTION

SETUP CAMERA

SETUP USER

SETUP ETHERNET

 IP ADDRESS MODE

 IP ADDRESS

 IP SUBNET MASK

 GATEWAY IP ADDRESS

STATIC

010.000.000.002

255.255.255.000

 010.000.000.001
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SETUP WiFi (alleen Leica EZ4 W)

 In dit menu kunt u parameters instellen die belangrijk zijn voor het 
werken in de WiFi-modus.

NAME (SSID)
Dit is de cameranaam die wordt weergegeven. U kunt de naam wijzigen 
via het on-screen toetsenbord.

SECURITY OPTIONS – NONE
Dit betekent dat er geen wachtwoord is.

SECURITY OPTIONS – WPA2-PSK AES
Hiermee kunt u een wachtwoord aanmaken.

PASSWORD
Maak een wachtwoord aan via het on-screen toetsenbord. Standaard 
wachtwoord is "leicamicro".

CHANNEL
Hiermee kan het WiFi-kanaal automatisch of door de gebruiker ingesteld 
worden.

APPLY SETTINGS
Na het wijzigen van de WiFi-instellingen moet u naar "APPLY SETTINGS" 
gaan en op "OK" drukken op de afstandsbediening om de wijzigingen 
over te nemen.

COLOR

EXPOSURE

RESOLUTION

SETUP CAMERA

SETUP USER

SETUP ETHERNET

 SECURIT Y OPTIONS

 CHANNEL

WPA2PSK,AES

AUTO

SETUP WIFI*

 PASSWORD(8 CHR)

 NAME(SSID) Student8

 APPLY SET TINGS PRESS OK
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Camera's koppelen met afstandsbedieningen

Koppelen

 De Leica EZ4 E of EZ4 W en de afstands-
bediening kunnen worden gekoppeld 

en dan uitsluitend op elkaar reageren. Dit kan 
handig zijn bij het gebruik van meerdere came-
ra's en afstandsbedieningen.

1.  Druk op de  -knop om het proces te star-
ten of te beëindigen.

 Om het koppelen succesvol uit te voeren 
en te voorkomen dat dit per ongeluk 

gebeurt, moet de tweede stap binnen 4 secon-
den worden uitgevoerd.

 Wordt na 4 seconden een "timeout" 
weergegeven, moet nogmaals op de 

"Koppel"-knop worden gedrukt om het proces 
te starten.

2.  Houd de knop van uw afstandsbediening 
die u als koppelknop wilt instellen, inge-
drukt totdat er een bevestiging verschijnt 
op de HD-monitor. Alle knoppen behalve 
de  -knop kunnen hiervoor worden 
gebruikt.

3. De microscoop reageert alleen op comman-
do's van deze afstandsbediening.

Terugzetten naar fabrieksinstellingen
1. Druk op de  -knop om het proces te 

 starten.

2. Druk op de  -knop totdat er een bevesti-
ging verschijnt op de HD-monitor.



Leica E-serie Gebruiksaanwijzing Onderhoud, transport, contactpersonen 60

Onderhoud, transport, 
contactpersonen
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Algemene instructies
 O Voor een optisch goed resultaat is het van 

belang alle optische onderdelen schoon te 
houden. 

 O Bescherm de microscoop en de camera 
altijd met de kunststof afdekhoes, als het 
apparaat niet wordt gebruikt. (inbegrepen 
bij de levering van de microscoop.) Zorg 
ervoor dat de camera is uitgeschakeld als 
de stofhoes is aangebracht.

 O 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.

 O Optische vlakken mogen alleen worden 
gereinigd met een pluisvrije doek, lens-
doek of een wattenstaafje dat bevochtigd 
is met een gangbare glasreiniger. Gebruik 
nooit alcohol

 O Het overmatig gebruik van oplosmiddelen 
dient vermeden te worden.  De pluisvrije 
doek, lensdoek of het wattenstaafje mag 
worden bevochtigd met een oplosmiddel, 
maar niet zo nat worden dat het oplosmid-
del over de lens loopt.

 O Bescherm de microscoop tegen vocht, 
damp en zuren en tegen alkalische en 
bijtende stoffen. Sla geen chemicaliën op 
in de nabijheid.

 O Bescherm de microscoop tegen olie en vet. 
Gebruik geen smering of olie op de mecha-
nische delen of schuivende oppervlakken.

 O Het wordt aanbevolen een servicecontract 
te sluiten met de Leica-Service.

Transport

 Draag de microscoop altijd met twee 
handen. Voor dit doel bevindt zich een 

handgreep aan de achterzijde van de micro-
scoop en een uitsparing aan de voorzijde.

 Zet het zoomniveau vóór transport of 
opslag altijd op de hoogste vergrotings-

waarde.

Contactadres 
Als uw instrument niet langer goed werkt, 
moet u contact opnemen met uw Leica-
dealer. Op de Leica-website vindt u infor-
matie over de Leica-dealers wereldwijd:  
www.leica-microsystems.com.

Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max Schmidheiny Strasse 201
CH-9435 Heerbrugg (Zwitserland)

Onderhoud, transport, contactpersonen
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Specificaties
Door de technologie van de camera veranderen 
de specificaties geregeld. Bezoek onze website 
www.leica-microsystems.com/education voor 
de nieuwste brochure-downloads met de actu-
ele specificaties.
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Specificaties
Werkomgeving

Functie Specificatie

Temperatuur
Werk

Opslag
+10 °C tot +40 °C (50 °F – 104 °F)
-20 °C tot +55 °C (-4 °F – 131 °F)

Relatieve luchtvochtigheid (maximum)
Werk/opslag

  
10 % tot 90 % (niet-condenserend)

Hoogte (maximum)
Werkend

Niet-werkend

 
0 m tot 2 000 m (0 ft tot 6 561 ft)

0 m tot 10 668 m (0 ft tot 35 000 ft)

Verontreinigingsgraad
Classificatie

  
2

Gewicht 4,6 kg

Poorten en aansluitingen

Functie Specificatie

EZ4 E of EZ4 W: USB Standaard USB 2.0 (type B)

EZ4 E of EZ4 W: Video Standaard HDMI-connector (type A)

EZ4 W: Netwerkadapter    Standaard RJ-45-connector

EZ4 E of EZ4 W: Geheugenkaartlezer Ondersteunt kaarten tot 32 GB

Geïntegreerde voeding 100V – 240V ~ 50 / 60 Hz 
Automatische aanpassing aan de lokale spanning

Opgenomen vermogen max. 30 W (EZ4 E of EZ4 W), 15 W (EZ4)
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Specificaties (alleen Leica EZ4 W)

Functie Specificatie

Radiotechnologie IEEE 802.11n (HT20)

Werkfrequentie  2 412 – 2 472 MHz (20 MHz)

Overdraagbare Power 31,7 mW /15,0 dBm (20 MHz) e.i.r.p
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Certificaten (alleen Leica EZ4 W)
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Afmetingen
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Leica EZ4 E of Leica EZ4 W



Leica E-serie Gebruiksaanwijzing Afmetingen 68

Leica EZ4 E of Leica EZ4 W (vervolg)
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Leica EZ4, 10× oculairs
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Leica EZ4, 10× oculairs (vervolg)
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Leica EZ4 zonder oculairs
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Leica EZ4 zonder oculairs (vervolg)
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