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Introdução
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Sobre este documento

Sua câmera possui um sistema operacio-
nal dedicado (menu de exibição na tela, 
menu OSD) para fornecer uma funcionali-
dade autônoma. A interação do usuário é 
ativada por meio de uma exibição na tela que 
sobrepõe uma interface gráfica do usuário na 
imagem do microscópio. 

Este manual do usuário descreve as funções 
especiais do menu OSD no modo autônomo. 

Para obter informações sobre o modo PC, 
consulte o manual do usuário da câmera e a 
“Ajuda LAS X” do Leica Application Software X.

O menu OSD pode ser usado em:

 O Câmeras para microscópio dedicadas
 O Integrado em microscópios digitais 

(Funcionalidades adicionais são suporta-
das, por exemplo, zoom codificado com 
escala ajustada automaticamente). Essas 
funcionalidades são marcadas com o sinal * 
neste documento.

Antes de usar sua câmera Leica pela primeira 
vez, leia o livreto “Conceito de Segurança” e 
o manual do usuário de sua câmera.

O livreto “Conceito de Segurança” contém infor-
mações adicionais de segurança sobre manu-
seio e cuidados.

Antes de instalar, operar ou usar a câmera, leia 
os documentos listados acima, bem como este 
documento. Em particular, siga todas as instru-
ções de segurança.

Os manuais do usuário e as atualizações estão 
disponíveis para download e impressão no 
nosso website www.leica-microsystems.com.

Símbolos usados neste documento:

Atenção! Risco de segurança!

Este símbolo indica informações 
importantes que devem ser lidas 
e respeitadas. O seu não cumpri-
mento pode causar: 

 O Lesão grave!
 O Mau funcionamento do instrumento e danos.

Informações importantes

Este símbolo indica informações ou 
explicações que têm a finalidade de 
facilitar a compreensão.
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Visão geral da exibição na tela

Nota: As capturas de tela da Exibição na Tela mostradas neste manual do usuário estão em inglês, mas durante a operação a exibição será mostrada 
no idioma selecionado pelo usuário.



A funcionalidade do menu individual é nave-
gada por um cursor que é controlado através 
do rato USB.

Exibição na tela (OSD)
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1. Certificar-se que um rato USB esteja conec-
tado à câmera e, no caso de ser um rato sem 
fios, que o rato esteja ligado. 

2. Mover o rato USB.

O menu OSD aparece no lado esquerdo da 
tela.

3. Clicar num símbolo para iniciar um 
processo ou abrir um menu para obter mais 
etapas operacionais.

Se o cursor do rato não estiver sobre 
a barra de menus ou num painel 
aberto, o menu OSD desapare-
cerá após dois segundos quando 
nenhum movimento adicional do 
rato for reconhecido.

Abrindo e fechando a exibição na tela
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Menus de exibição na tela

Os ícones têm o seguinte significado:

Capturar uma imagem. 

Iniciar e interromper a gravação do filme. 

Iniciar um balanço de brancos.

Definir os parâmetros da câmera como resolução e orien-
tação da imagem.

Abra o painel de configurações para alterar parâmetros 
como idioma, data e hora ou executar uma atualização 
de firmware.

Abrir a galeria para exibir imagens ou vídeos adquiridos. 

Abrir o menu [Retículo], onde pode selecionar sobrepo-
sições fornecidas pelo sistema. Também pode escolher 
as suas próprias sobreposições preparadas que estarão 
localizadas na subpasta [/sobreposições].

Abra a janela [Medida] para realizar medições, adicionar 
notas de texto, setas ou outras anotações, etc.

Comparar duas imagens.

No menu [Configurações], pode ativar / desativar indivi-
dualmente os menus exibidos no menu OSD (“[Configu-
rações] Menu - [Geral] Submenu”, página 14).
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Menu [Câmera]

Se clicar no botão [Câmera] abrirá o seguinte 
painel com as configurações da câmera.

Padrão

Clicar no botão “Padrão” redefinirá a câmera 
para os valores por defeito. 

Imagem

As imagens podem ser armazenadas nos 
seguintes formatos: JPG, TIF ou BMP. Use esta 
seção para alterar a resolução de captura:

 O 12 MP: 4,000 × 3,000 pixels 
 O 4K: 3840 × 2160 pixels
 O FullHD: 1920 × 1080 pixels

Vídeo

Use esta seção para alterar a resolução e a taxa 
de quadros para gravação de vídeo. A câmera 
pode ser configurada para os seguintes forma-
tos de filme AVI: 

 O 1080p30
 O 720p60
 O 720p30
 O 720p15

Com a câmera poderá gravar filmes 
com uma duração máxima de 
29 min.

Com uma pen drive USB formatado 
em FAT32, o tamanho é limitado 
a 4 gigabytes.

Brilho

Poderá escolher entre um modo automático 
e modo manual. 

No modo manual, as configurações de brilho 
podem ser ajustadas movendo os dois controles 
deslizantes [Exposição] e [Aumento]:
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Menu [Câmera] (Continuação)

Balanço de Brancos

A função de balanço torna possí-
vel adaptar o chip da câmera à luz 
ambiente para que as imagens de 
cor neutra possam ser adquiridas. 

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

Poderá escolher um modo automático  
ou usar um modo manual para definir o 
aumento de cor de forma diferente.

Para obter informações sobre como 
fazer configurações de balanço de 
brancos, consultar o capítulo “Balanço 
de Brancos”, página 27.

Processo Imagem

Usar o controle deslizante para ajustar os dife-
rentes processos de imagem como [Gama], 
[Nitidez] ou [Redução de ruído] ou usar o inter-
ruptor para ativar o modo [Escala de cinza] 
(alterar a imagem do modo de cor para preto/
branco) ou [Negativo]. 

Orientação

Com esses botões, poderá virar a imagem  
horizontalmente ou verticalmente.

Zoom Digital

Com o controle deslizante ou a roda scroll do 
rato, poderá ampliar digitalmente a imagem 
ao vivo. Na parte inferior direita poderá ver a 
ampliação atual. 

* No caso de o zoom ótico do microscópio 
ser codificado e lido pelo OSD, a ampliação 
mostrada é a ampliação do zoom x a ampliação 
digital.

Se estiver usando apenas câmeras dedicadas, 
verá a ampliação digital se >1,0x.
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Menu [Galeria] 

Se clicar no botão [Galeria] abrirá o painel 
a seguir com as opções de exibição.

A câmera pode exibir imagens e clipes de vídeo 
diretamente num monitor HD / 4K.

Para obter informações sobre 
a exibição de imagens e filmes, 
consultar o capítulo “Exibindo 
imagens e vídeos sem um computa-
dor”, página 24.

Para obter informações sobre como 
usar as funções da galeria, consultar 
o capítulo “Trabalhando com as 
Funções da Galeria”, página 26.
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Menu [Retículo]

Se clicar no botão [Retículo] abrirá o painel com 
as funções de sobreposição predefinidas.

O sistema permitirá:

 O selecionar sobreposições predefinidas para 
a imagem ao vivo, 

 O criar as suas próprias sobreposições através 
do menu [Medida] ou 

 O carregar imagens PNG FullHD localizadas 
na subpasta USB [/sobreposições] que 
pode usar como sobreposições.
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Se clicar no botão [Medida] abrirá o painel com 
as funções de anotação e medição.

Símbolo Função

Pausar a imagem ao vivo

Adquirir a imagem com elemen-
tos de anotação / medição no 
menu [Galeria]

Salvar todos os elementos de 
anotação / medição como uma 
sobreposição no menu [Galeria]

Fechar a função de medição

Símbolo Função

Apagar um ou mais elementos 
selecionados

Exibir uma janela pop-up para 
definir propriedades de um ou 
mais elementos selecionados 
(veja na página  31)

Exibir a função de calibração 
(veja na página  41)

Selecionar um ou mais itens para 
modificar suas propriedades:

 O Ativado: Selecionar ou desmar-
car os elementos individuais 

 O Duplo clique: Selecionar ou 
desmarcar todos os elemen-
tos

Desenhar uma linha (veja na 
página  33) 

Desenhar uma seta (veja na 
página  33)

Símbolo Função

Desenhar uma barra de linha 
(medição de comprimento, 
veja na página  34)

Desenhar um ângulo (medição 
de ângulo, veja na página  35)

Desenhar um círculo (medição 
de raio, veja na página  36)

Desenhar um retângulo 
(medição de área, veja na 
página  37)

Desenhar um polígono (medição 
de área, veja na página  38)

Adicionar texto editável através 
de um teclado online pop-up

Menu [Medida]



[Configurações] Menu - [Geral] Submenu

Observações gerais

O menu [Configurações] fornece três submenus 
para configurar seu dispositivo: [Geral], [Gale-
ria] e [Rede]. 

Se clicar no botão [Configurações] abrirá o 
painel a seguir.

Língua

Pressionar o botão para alterar o idioma de 
acordo com suas necessidades. 

O sistema pode ser definido para os seguintes 
idiomas:

 O Inglês
 O Alemão
 O Francês
 O Italiano 
 O Espanhol 
 O Português
 O Chinês 
 O Japonês
 O Coreano 

Firmware

Nesta seção, é exibida a versão do firmware.

Se houver uma atualização disponível, pres-
sione o botão [Atualizar] para atualizar o 
firmware da câmera. A câmera será atualizada 
com o firmware fornecido na pen drive USB. 

Ao ativar o processo de atualização de firmware, 
deve confirmar ou cancelar o processo.

Funções

Com esses menus, pode alterar a função do 
botão do rato USB do meio e do pedal. 

Para cada dispositivo poderá escolher:

Menu Função

Adquirir Capturar uma imagem 

Gravar INICIAR e PARAR a gravação de 
um filme

BB Balanço de Brancos

Comparar Comparar duas imagens

Além disso, poderá selecionar [Auto. imagem 
Copiar] para definir como as imagens são 
copiadas ou distribuídas:

 O [Nenhuma]: As imagens não são copiadas
 O [Para servidor]: As imagens são armazena-

das no servidor
 O [Via email]: As imagens são enviadas 

para um endereço de e-mail definido no 
submenu [Rede]
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[Configurações] Menu - [Geral] Submenu (Continuação)

Objetivo*

Nesta seção, poderá selecionar o objetivo 
usado. O número do objetivo pode ser encon-
trado na tabela do produto do objetivo.

Barra de escala

Nesta seção, poderá definir as configurações da 
barra de escala (tipo, unidade, cor).

Exemplo:

Monitor

Nesta seção, é exibido o nome do modelo de 
monitor conectado e pode selecionar a resolu-
ção do monitor.

Selecione uma resolução que possa ser exibida 
no monitor corretamente sem piscar e sem uma 
mensagem de erro.

Info

Nesta seção, são exibidos a hora, data e número 
de série.

Para alterar a data e a hora do relógio interno, 
inserir os valores necessários nos campos 
correspondentes. 

A bateria interna desses dados tem uma durabi-
lidade de aprox. 10 anos e pode ser substituída 
na fábrica ou por um técnico de serviço certi-
ficado.

Também poderá exibir o aviso legal.

Pen drive USB

Nesta seção, poderá formatar uma pen drive 
USB conectada ao dispositivo. Precisa pressio-
nar o botão [Remover USB] primeiro antes de 
apagar e formatar a pen drive USB com exFAT. 
Reinsira a pen USB fisicamente depois.

Bip

Nesta seção, pode desligar o bip do sistema 
(0  Hz) ou configurá-lo para uma frequência 
individual (até 8327 Hz).

Menu

Nesta seção, pode ativar / desativar individual-
mente os menus exibidos no menu OSD.
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Clicar no botão [Configurações] seguido da guia 
[Galeria] abrirá o painel a seguir.

Nome Imagem

Neste campo poderá definir o prefixo do nome 
para imagens.

Nome Vídeo

Neste campo poderá definir o prefixo do nome 
para vídeos.

Formato Hora

Neste campo poderá definir o formato de 
tempo para imagens e vídeos.

Adquirir

Neste campo poderá definir como deseja 
adquirir imagens:

 O sem sobreposição
 O com sobreposição
 O com e sem sobreposição

[Configurações] Menu - [Galeria] Submenu
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Se clicar no botão [Configurações] seguido da 
guia [Rede] abrirá o seguinte painel.

As configurações de rede só são 
visíveis se uma conexão ethernet for 
estabelecida ou se um USB adapta-
dor Wi-Fi estiver conectado.

Ethernet

Nas configurações de rede, poderá configurar a 
conexão Ethernet. O DHCP obterá um endereço 
IP automaticamente do servidor. Se o DHCP não 
estiver ativo, poderá inserir os valores desejados 
manualmente. 

Entrar em contato com seu departamento de TI 
para obter as configurações corretas.

Modo-Cliente

Ao usar um adaptador Wi-Fi, poderá configurar a 
câmera para entrar numa rede Wi-Fi existente ao 
seu alcance. Pressionar o botão [Scan SSID] para 
procurar as redes disponíveis atuais e selecionar 
as redes de sua escolha com a seleção SSID. 

Se o seu departamento de TI precisar de mais 
propriedades, poderá colocar um arquivo de 
configuração personalizado /data/wpa_suppli-
cant.conf na pen drive USB.

Entrar em contato com seu departamento de TI 
para obter as configurações corretas.

E-mail
Nas configurações de e-mail, poderá definir 
o  endereço de e-mail do remetente, o ende-
reço do servidor SMTP de saída, a porta e a 
senha. Alguns provedores de e-mail podem 
não permitir o envio de e-mails da câmera, 
outros permitem ajustar as opções de conta 
para aplicativos. No endereço do destinatário, 
poderá especificar para onde a imagem deve 
ser enviada com um clique no rato.

Servidor de arquivos (SMB, bloco de 
mensagens do servidor)
É possível salvar imagens diretamente num 
servidor de arquivos ou diretório comparti-
lhado via SMB. Para o compartilhamento, insira 
o IP do servidor (por exemplo, //192.168.1.100/
pasta_partilhada).

Entrar em contato com seu departamento de TI 
para obter as configurações corretas.

[Configurações] Menu - [Rede] Submenu
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Configurando dispositivos externos

Nota: As capturas de tela da Exibição na Tela mostradas neste manual do usuário estão em inglês, mas durante a operação a exibição será mostrada 
no idioma selecionado pelo usuário.
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Configurando dispositivos externos

Configurando o pedal

	3 Verificar se o pedal está conectado correta-
mente à sua câmera (consulte o manual do 
usuário da câmera).

1. Selecionar [Configurações] no menu.

2. No menu [Configurações], ir para a entrada 
[Pedal] e selecionar a função atribuída para 
pressionar [Mão / pedal].

Menu Função

Adquirir Capturar uma imagem 

Gravar INICIAR e PARAR a gravação de 
um filme

BB Balanço de Brancos

Comparar Comparar duas imagens

Configurando o rato USB sem fios

	3 Certificar-se que o rato USB sem fios esteja 
conectado corretamente à sua câmera 
(consultar o manual do usuário da câmera).

1. Selecionar [Configurações] no menu. 

2. No menu [Configurações], ir para o campo 
[Botão do scroll do rato] e selecionar a 
função atribuída para pressionar a roda 
scroll do rato sem fios USB:

Menu Função

Adquirir Capturar uma imagem 

Gravar INICIAR e PARAR a gravação de 
um filme

BB Balanço de Brancos

Comparar Comparar duas imagens

Desinstalando a pen drive USB 

1. Tenha cuidado para não remover a pen 
drive USB durante o processo de armazena-
mento. 

2. Ir para o menu [Galeria] e pressionar o 
botão [Remover USB] no menu antes de 
retirar a pen drive USB. 
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Operação em modo autônomo

Nota: As capturas de tela da Exibição na Tela mostradas neste manual do usuário estão em inglês, mas durante a operação a exibição será mostrada 
no idioma selecionado pelo usuário.
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Operação em modo autônomo

Para obter informações sobre como 
configurar e ligar a câmera no modo 
autônomo, consultar o manual do 
usuário da câmera.
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Observações gerais

 Antes de capturar uma imagem, certi-
ficar-se que haja memória suficiente 

disponível na pen drive USB. A quantidade de 
espaço restante é mostrada na parte inferior da 
barra de menus. 

 Na resolução mais alta, uma única 
imagem ocupa 1-4 MB (JPEG, depende 

dos parâmetros da imagem) e até 35 MB de 
espaço de armazenamento não comprimido 
(TIF) no pen drive USB. Isso significa que, por 
gigabyte de capacidade, poderá salvar aprox. 
400 JPEG ou 30 imagens TIF. 

Adquirir uma imagem 

1. Conectar o pen drive USB na porta de VELO-
CIDADE USB da câmera. 

2. Focar na amostra.

3. Mover o rato USB para o lado esquerdo da 
tela para que o menu seja aberto. 

4. Para capturar uma imagem, selecionar 
[Adquirir] no menu. 

5. Opcionalmente, pressionar o botão do meio 
do rato USB ou o interruptor manual / pedal 
para capturar uma imagem ou um filme

Ouvirá um sinal como confirmação. 

Enquanto a imagem está sendo armaze-
nada, a luz de status pisca em vermelho ou 
laranja (dependendo do seu dispositivo) e a 
palavra “imagem capturada” aparece breve-
mente no monitor HD / 4K. 

O tempo de armazenamento depende da velo-
cidade de gravação do seu pen drive USB.

Capturando imagens sem um computador
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Capturando filmes sem computador

Adquirir uma imagem 

1. Conectar o pen drive USB na porta de VELO-
CIDADE USB da sua câmera.

2. Focar na amostra.

3. Mover o rato USB para o lado esquerdo da 
tela para que o menu seja aberto.

4. Para iniciar e parar uma gravação de filme, 
selecionar [Gravar] no menu.

Durante a captura, um relógio é exibido 
para mostrar quanto tempo o filme está 
gravando. 

Com a câmera poderá gravar filmes 
com uma duração máxima de 
29 min.

Com uma pen drive USB formatado 
em FAT32, o tamanho é limitado a 
4 gigabytes.

Opcionalmente, poderá usar o interrup-
tor manual / pedal para gravar um filme. 
Esta  função deve ser configurada no menu 
[Configurações].
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Exibindo imagens e vídeos sem um computador

Para obter informações sobre as 
configurações da galeria, consultar 
o capítulo “[Configurações] Menu - 
[Galeria] Submenu”, página 16.

1. Selecionar [Galeria] no menu.

Todas as imagens e filmes capturados são 
exibidos.

2. Ao clicar duas vezes num ícone de 
imagem / filme, abrirá a exibição em tela 
cheia do arquivo. 

3. Ao clicar no botão [<] e [>] no canto supe-
rior esquerdo da imagem, poderá escolher 
a imagem anterior ou seguinte. 

4. Ao clicar no botão [X], a visualização em 
tela inteira é fechada e estará novamente 
no menu [Galeria].



Exibição na tela Manual do usuário Operação em modo autônomo 25

Trabalhando com Comparação de Imagens

1. Selecionar [Galeria] no menu.

2. Clicar na imagem que deseja comparar com 
a imagem ao vivo.

3. Clicar com o botão direito do rato na 
imagem.

4. No menu de contexto, selecionar [Compa-
rar].

5. Se necessário, adaptar a opacidade da 
imagem usando o controle deslizante 
abaixo do botão [Remover USB].

6. Clicar em [Comparar] no menu.

A imagem é comparada com a imagem ao 
vivo. 

7. Para alternar entre diferentes visualizações, 
clicar repetidamente na imagem.

 – 1x: Sobreposição semitransparente 
completa

 – 2x: Comparação lado a lado, 
comparando o lado esquerdo

 – 3x: Comparação lado a lado, 
comparando o lado direito
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Trabalhando com as Funções da Galeria

As sobreposições criadas no menu 
[Medição] são armazenadas automati-
camente na subpasta [sobreposição].

Para obter informações sobre a 
função de comparação, consultar o 
capítulo “Trabalhando com Compa-
ração de Imagens”, página 25.

Criando novas pastas

1. Selecionar [Galeria] no menu.

2. Selecionar [Novo]. 

3. Na janela pop-up, inserir um nome para a 
pasta.

4. Confirmar com [Ok].

Se selecionar uma pasta no menu [Gale-
ria], todas as novas imagens capturadas 
serão armazenadas nesta pasta. 

Apagando pastas 

1. Selecionar [Galeria] no menu e navegar 
para a pasta.

2. Clicar com o botão direito do rato na pasta. 

3. No menu de contexto, selecionar [Apagar].

É importante notar que não é possí-
vel apagar pastas que contenham 
imagens. Aparecerá uma mensa-
gem de erro. Deverá apagar todas as 
imagens dentro da pasta primeiro e, 
em seguida, apagar a própria pasta.

Apagando imagens

1. Selecionar [Galeria] no menu e navegar até 
a imagem.

2. Clicar com o botão direito do rato na 
imagem. 

3. No menu de contexto, selecionar [Apagar].

A imagem é apagada.

Observe que a imagem é apagada 
sem aviso de confirmação adicional.

Renomeando imagens

1. Selecionar [Galeria] no menu e navegar até 
a imagem.

2. Clicar com o botão direito do rato na 
imagem. 

3. No menu de contexto, selecionar [Reno-
mear].

4. Na janela pop-up, inserir um novo nome.

5. Confirmar com [Ok].
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Para obter informações sobre 
as configurações de balanço de 
brancos, consultar o capítulo 
“Menu [Câmera]”, página 9.

Observações gerais

O balanço de brancos da câmera 
é ajustado por defeito para automá-
tico, o que fornece bons resultados 
iniciais quando usado em conjunto 
com a iluminação LED Leica. 

A função de balanço torna possível 
adaptar o chip da câmera à luz 
ambiente e garantir que a amostra 
seja mostrada em cores neutras, 
para que imagens com cores neutras 
possam ser adquiridas. 

Dependendo da configuração, 
apenas com um toque um balanço 
de brancos também pode ser reali-
zado usando o pedal.

Para obter informações sobre como 
configurar o pedal, consultar o capí-
tulo “[Configurações] Menu - [Geral] 
Submenu”, página 14.

Balanço automático de brancos (recomen-
dado)

 X Se desejar usar o modo de balanço de 
brancos automático definir o botão [Auto] 
para ligado no menu [Câmera] (veja na 
página 9). 

Balanço de Brancos
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Balanço de Brancos (Continuação)

Ajustando o balanço de brancos manual-
mente / um toque no balanço de brancos

1. Se desejar usar o modo de balanço de bran-
cos manual desativar o botão [Auto] no 
menu [Câmera] (veja na página  9). 

2. Colocar o gráfico cinza ou outro objeto de 
cor - neutra sob o microscópio para que 
todo o campo de visão seja preenchido. 

3. Ajustar a iluminação como desejado.

4. Pressionar o botão de um toque [Balanço 
de Brancos] ou [BB] no menu.

Um balanço de brancos é calculado e apli-
cado à câmera. 

Se não tiver uma área cinza neutra 
na imagem ou se a iluminação 
tiver uma tonalidade de cor muito 
forte, poderá definir manualmente 
os valores para “Vermelho”, “Verde” 
e “Azul” no menu [Câmera] (uma vez 
que o modo de balanço de brancos 
automático é desativado), até que a 
imagem exiba as cores desejadas. 

O modo de balanço de brancos é 
sempre definido como “Manual” 
depois de pressionar o botão de um 
toque [Balanço de Brancos], mesmo 
que o [Auto] tenha sido ativado 
anteriormente no menu [Câmera].

Recomendamos realizar um novo 
ajuste de balanço de brancos 
sempre que alterar o tipo de 
iluminação ou a temperatura da cor. 
Isso é particularmente necessário 
se estiver trabalhando com luz 
halógena que pode mudar de 
amarelo (baixa intensidade) para 
azul (alta intensidade). 
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Funções de anotação e medição
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Exibindo as funções de anotação e medição

1. Selecionar [Medida] no menu.

A janela [Medida] é exibida:

Para obter informações detalhadas 
sobre os ícones disponíveis neste 
menu, consultar o capítulo “Menu 
[Medida]”, página 13.

Para informações detalhadas sobre 
os diferentes tipos de elementos de 
anotação e medição, consultar os 
subcapítulos a seguir.

Usando a lupa digital

 X Para ativar ou desativar a lupa, clicar com 
o botão direito na imagem ao vivo.

É exibida uma lupa digital, seguindo os 
movimentos do rato.



Exibição na tela Manual do usuário Funções de anotação e medição 31

Trabalhando com elementos de anotação e medição (funções gerais)

Definindo as configurações de anotação 
e medição

Antes de usar as funções de anotação e medi-
ção, definir as configurações necessárias:

1. Clicar no ícone:

O [menu] Propriedades é exibido:

Selecionar as propriedades necessárias:

 O Cor
 O Opacidade
 O Espessura do limite

 O Tamanho da fonte
 O Cor de fundo da fonte 
 O Pontos decimais de medição
 O Unidade de medição

Para alterar as propriedades de 
um elemento existente, clicar duas 
vezes no ponto de ancoragem 
retangular no centro do elemento 
(ou nos valores dos parâmetros):

É exibido o menu Propriedades 
[menu].

Dependendo do tipo de elemento, 
configurações adicionais são exibi-
das, por exemplo:

Selecionando um ou mais elementos

1. Clicar no ponto de ancoragem retangular 
no centro do elemento.

O elemento é selecionado.

2. Se desejar selecionar mais de um elemento, 
clicar no ponto de ancoragem retangular 
do próximo elemento.

Ambos os elementos são selecionados.

3. Repetir para todos os elementos necessá-
rios.

Para alterar as propriedades de 
todos os elementos selecionados, 
clicar no símbolo [Aa] no menu 
principal [Medida].

É exibido o menu Propriedades 
[menu].

Para desmarcar todos os elementos, 
clicar em qualquer local livre na 
imagem ao vivo.
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Movendo um elemento

	3 O elemento é selecionado (“Selecionando 
um ou mais elementos”, página 31).

 X Arrastar e soltar o elemento para o local 
desejado.

Alterando a forma e / ou orientação do 
elemento movendo os pontos de ancoragem

1. Deixar o rato pairar sobre o elemento até 
que os seus pontos de ancoragem brancos 
redondos sejam exibidos:

2. Pressionar e manter pressionado o botão 
esquerdo do rato no ponto de ancoragem 
e alterar a forma e /ou orientação.

3. Soltar o botão do rato assim que a alteração 
necessária for feita.

4. Repetir para todos os pontos de ancoragem 
necessários.

Excluindo um ou mais elementos

	3 O elemento é selecionado (“Selecionando 
um ou mais elementos”, página 31).

 X Clicar no ícone: 

Os elementos são apagados.

Observar que os elementos são 
apagados sem aviso de confirmação 
adicional.

Trabalhando com elementos de anotação e medição (funções gerais) (continuação)
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Adicionando texto, linhas ou setas

Adicionando texto

1. Clicar no campo de texto:

Um teclado na tela é exibido:

2. Inserir o texto.

3. Clicar no local desejado na imagem ao vivo.

Uma anotação de texto é adicionada 
à imagem:

4. Se desejar alterar a anotação posterior-
mente, clicar no rótulo de texto e modificar 
o texto.

Adicionando uma linha

1. Clicar no ícone: 

2. Na imagem ao vivo, clicar no local necessá-
rio do ponto inicial da linha.

O ponto de partida é definido:

3. Clicar no local desejado do ponto final da 
linha.

A linha é desenhada:

Adicionando uma seta

Esta função é idêntica a “Adicio-
nando uma linha”, página 33.

1. Clicar no ícone: 

2. Na imagem ao vivo, clicar no local necessá-
rio do ponto inicial da seta.

O ponto de partida está definido.

3. Clicar no local desejado do ponto final da 
seta.

A seta está desenhada.
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Realizando uma Medição de Comprimento

Realizando uma medição de comprimento

1. Clicar no ícone: 

2. Na imagem ao vivo, clicar no local necessá-
rio do ponto inicial da barra de linha.

O ponto de partida é definido:

3. Clicar no local desejado do ponto final da 
barra de linha.

A barra de linha é desenhada:

O comprimento medido é exibido.
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Realizando uma Medição de Ângulo

Realizando uma medição de ângulo

1. Clicar no ícone: 

2. Na imagem ao vivo, clicar no local necessá-
rio do ângulo das pernas.

O ângulo das pernas é definido:

3. Clicar no local necessário da origem.

A origem é definida:

 
 

4. Clicar no local necessário da base.

A base é definida, o ângulo é desenhado:

Os parâmetros de medição são exibidos.
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Realizando uma Medição de Raio

Realizando uma medição de raio

1. Clicar no ícone: 

2. Na imagem ao vivo, clicar no local necessá-
rio do primeiro ponto do círculo.

O primeiro ponto é definido::

3. Clicar no local desejado do segundo ponto 
do círculo.

O segundo ponto é definido:

4. Clicar no local desejado do terceiro ponto 
do círculo.

O terceiro ponto é definido, o círculo é dese-
nhado:

Os parâmetros de medição são exibidos.
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Realizando uma Medição de Área Usando um Retângulo

Realizando uma medição de área usando 
um retângulo

1. Clicar no ícone: 

2. Na imagem ao vivo, clicar no local necessá-
rio da origem.

A origem é definida:

3. Clicar no local desejado do ângulo / largura.

O ângulo / largura é definido:

4. Clicar no local necessário da altura.

A altura é definida, o retângulo é dese-
nhado:

Os parâmetros de medição são exibidos.
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Realizando uma medição de área usando um polígono

1. Clicar no ícone: 

2. Na imagem ao vivo, clicar no local necessá-
rio do primeiro ponto do polígono.

O ponto de partida é definido (quadrado):

3. Clicar no local necessário do segundo ponto 
do polígono.

O segundo ponto é definido (redondo).

4. Repetir para todos os pontos necessários 
(redondo):

5. Conectar o ponto final com o ponto inicial.

O ponto inicial e final estão conectados, 
o polígono é desenhado:

Os parâmetros de medição são exibidos.

Para fechar o polígono, 
deverá conectar o ponto de 
partida (quadrado) e o ponto final 
(redondo).

Observar que um polígono não tem 
pontos de ancoragem editáveis. 
A sua forma não pode ser alterada 
uma vez que é criada.
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Salvando elementos de anotação e medição como sobreposições

	3 Todos os elementos de anotação e medição 
são colocados na imagem ao vivo.

1. Clicar no ícone: 

A sobreposição é salva.
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Capturando imagens com a sobreposição

	3 Todos os elementos de anotação e medição 
são colocados na imagem ao vivo.

1. Clicar no ícone: 

A imagem com as anotações reais será 
capturada.
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Executando a calibração

1. Selecionar [Medida] no menu.

A janela [Medida] é exibida:

1. Clicar no ícone: 

A janela [Calibração pelo Usuário] e uma 
Barra de Escala vermelha são exibidas:

2. Colocar um micrômetro de estágio 
(por exemplo, 10310345) em foco.

3. Medir o comprimento da barra de escala 
vermelha com a régua, por exemplo, 1 mm.

4. Digitar o comprimento real na janela 
[Calibração pelo Usuário] através do teclado 
na tela.

5. Clicar na tecla Enter no teclado na tela:

6. Confirme com [Fechar].

As medições são calibradas e a nova 
proporção é exibida:
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