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Observações gerais
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Observações gerais

Conceito de segurança
Antes de usar sua câmera do microscópio Leica 
pela primeira vez, leia a apostila "Conceito de 
segurança" 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 resutantes 
desse desgate.  

 O Siga as observações sobre limpeza do vidro 
do filtro na seção de serviço. 

 O Na maioria dos casos não há problema em 
usar um tecido umedecido em etanol 70 % 
e água destilada.

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 a câmera do microscó-
pio Leica só seja manuseado e submetido a 
trabalhos de manutenção e de reparos por 
equipe devidamente treinada. 
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Notas de segurança importantes

Manual do usuário
A câmera para microscópio FLEXACAM C1 pode 
ser configurada de várias maneiras na gama de 
produtos Leica. Há informações sobre compo-
nentes 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 dispo-
nível para o usuário. Os manuais do usuário  
e atualizações estão disponíveis para down-
load e impressão a partir de nosso website em  
www.leica-microsystems.com.

Esse manual do usuário descreve funções espe-
ciais da FLEXACAM C1 e contém instruções 
importantes para operação segura, manuten-
ção e peças de acessório. 

O livreto "Conceito de segurança" contém 
informações de segurança adicionais sobre o 
trabalho de serviço, requisitos e o manuseio da 
câmera 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 usuário 
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 segu-
rança. 

Para manter a unidade em sua condição origi-
nal e para garantir uma operação segura, o 
usuário deve seguir as instruções e advertên-
cias contidas nesses manuais do usuário.

http://www.leica-microsystems.com
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Símbolos usados

 Leia e entenda esse manual do usuá-
rio antes de usar o dispositivo.

Advertência ! Risco de segurança!

 Este símbolo indica informações impor-
tantes que devem ser lidas e respeita-

das. O não cumprimento pode causar: 

 O Lesão grave!

 O Mau funcionamento e dano ao aparelho.

Alerta em relação a tensão elétrica  
perigosa

 Este símbolo indica informações espe-
cialmente importantes . O não cumpri-

mento pode causar: 

 O Lesão grave!

 O Mau funcionamento e dano ao aparelho.

Mau funcionamento e dano ao aparelho

 Esse símbolo alerta sobre tocar em 
superfícies quentes, como lâmpadas. 

Informações importantes

 Este símbolo indica informações ou 
explicações que têm a finalidade de faci-

litar a compreensão.
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Instruções de segurança

Descrição
 O Os módulos individuais atendem os altos 

requisitos para observação e documentação 
da câmera do microscópio FLEXACAM C1. 

Uso pretendido
 O Consulte a apostila "Conceito de segurança"

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

Nunca use a FLEXACAM C1 ou seus componen-
tes para procedimentos de diagnóstico se não 
forem expressamente previstos para tal uso.

Os aparelhos e acessórios descritos no manual 
do usuário foram testados quanto à segurança 
e possíveis perigos. 

O representante Leica responsável deve ser 
consultado sempre que o instrumento for alte-
rado, 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 posi-
cionados a uma distância mínima de 10 cm 
da parede e longe de substâncias inflamá-
veis ao menos.  

 O Evite grandes flutuações de temperatura, 
luz solar direta e vibrações. Essas condi-
ções podem distorcer a funcionalidade da 
câmera.  

 O Em climas quentes e úmidos, os compo-
nentes individuais exigem cuidados espe-
ciais a fim de evitar o acúmulo de fungo. 

Obrigações do responsável pelo instru-
mento

 O Consulte a apostila "Conceito de segurança"

Certifique-se de que:
 O A FLEXACAM C1 e os acessórios são subme-

tidos 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, particularmente, 
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 Antes de enviar a câmera, restaure as confi-

gurações de fábrica do dispositivo, de forma 
que nenhum dado pessoal, como detalhes 
de acesso ao e-Mail ou à rede permaneçam 
armazenados no dispositivo. 

 O Use a embalagem original para envio ou 
trans porte dos módulos individuais da 
 FLEXACAM C1 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 faci-
litam e melhoram a visualização da tarefa, 
mas também exigem demais dos olhos e dos 
músculos do usuário. Dependendo da dura-
ção do trabalho ininterrupto, podem ocorrer 
problemas de astenopia e musculoesquelé-
ticos. 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, consi-
dere aspectos de ergonomia e organizacio-
nais.

O projeto óptico ergonômico e a construção 
dos microscópios Leica destinam-se a reduzir 
ao máximo o esforço do usuário.
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Instruções de segurança (continuação)

Segurança do aparelho e EMC
Nosso dispositivo foi projetado, produzido e 
testado em conformidade com

 O EN 60950-1:  Informações sobre equipamen-
tos tecnológicos – Segurança – Parte um: 
requisitos gerais

 O Supressão de interferência de rádio em 
conformidade com EN 55011 classe B

 O EN 61326-1, Equipamento elétrico para 
medição, controle e uso em laboratório – 
requisitos EMC

O dispositivo atende os requisitos das  
diretrizes EU

 O 2014/35/EU  Diretriz de baixa tensão

 O 2014/30/EU Diretriz EMC

 O 2011/65/EU Diretriz RoHS

 O 2009/125/EC +  VO EU 1194/2012  
Requisitos de projeto ecológico para 
produtos relacionados à energia

 
e exibe a marcação CE.

 O dispositivo deve ser descartado  
de acordo com a diretriz  

2012/19/EU WEEE.

Destinado somente para uso interno em todos 
os estados membros da União Europeia, esta-
dos EFTA e Suíça.



Manual do usuário FLEXACAM C1  Observações gerais 11

Contrato de Licença de Usuário Final (EULA)

Esse Contrato de Licença de Usuário Final é 
executado entre a Leica Microsystems (“Leica”) 
e você, o usuário final, como o contexto exige, 
seja individualmente ou como representante 
autorizado da empresa ou da organização que 
adquire e/ou usa esse dispositivo (“Usuário”).

Esse dispositivo pode ser usado em uma rede e 
oferece funcionalidades como o envio automá-
tico de imagens para um destinatário de e-mail 
definido pelo Usuário ou a cópia de imagens 
para um servidor de arquivo SMB selecionado 
pelo Usuário. Sendo assim, o Usuário precisará 
escolher senhas que serão armazenadas no 
dispositivo em um arquivo de senhas separado. 
O acesso direto ao arquivo de senhas é negado; 
as senhas são armazenadas com uma cripto-
grafia de acordo com o Padrão de Criptografia 
Avançada (AES), com um tamanho de bloco e 
chave de 128 bits.

Durante toda atualização de firmware esse 
arquivo de senha será excluído e o Usuário 
precisará inserir novamente as senhas.

Ao enviar ou encaminhar o dispositivo para 
terceiros por qualquer motivo ou ao devolvê-lo 
para a Leica para assistência técnica ou manu-
tenção, o Usuário deverá sempre redefinir o 
dispositivo com as configurações de fábrica.

O uso da funcionalidade de rede e/ou outra 
conectividade fornecida por ou com esse 
dispositivo é feita por conta e risco do usuário; 
especificamente, o Usuário se responsabiliza 
totalmente pela operação e segurança da rede. 
A Leica não garante nenhum padrão de segu-
rança de rede em particular e não se respon-
sabiliza, em âmbito algum, pelo acesso não 
autorizado, por violação de segurança, perda 
de dados ou dados corrompidos ou mesmo por 
consequências financeiras ou jurídicas resultan-
tes.
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Introdução
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Parabéns por comprar a câmera para microscó-
pio FLEXACAM C1 da Leica Microsystems.  

Monitor Real 4K 
A saída HDMI integrada permite que a imagem 
da câmera seja exibida em um monitor de alta 
definição (com recurso HD), onde as seguintes 
resoluções são possíveis: 

 O 3.840 × 2.160 (4K UHD). Para uso em moni-
tores 4K. 

 O 1.920 × 1.080 (Full-HD). Essa resolução 
oferece as características de desempenho 
de captura e processamento de imagens 
para um monitor com recurso Full-HD.  

Pacote de Aplicação Leica X (LAS X) 
Sua FLEXACAM C1 inclui um guia de início 
rápido com um link para download para o 
software "Pacote de Aplicação Leica X" mais 
recente. 

Projeto amigável mesmo nos melhores 
detalhes 
Como toda câmera digital, a FLEXACAM C1 
reage diferente a fontes de luz diferentes. Entre-
tanto, o balanço de branco é configurado de 
fábrica com iluminação LED Leica . 

Sendo assim, recomendamos usar a iluminação 
Leica LED. 

Parabéns!
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Escopo de entrega padrão
A entrega padrão para FLEXACAM C1 inclui: 

1. Câmera do microscópio FLEXACAM C1
2. Cabo USB C, para conexão de computador ou 

para uma unidade de fonte de alimentação

"Kit de autonomia" opcional
3. Cabo 4K HDMI, para conexão para um  

monitor HD / 4K 
4. Fonte de alimentação USB 
5. Unidade USB como dispositivo de  

armazenamento 
6. Mouse USB sem fio 

Entrega padrão e acessórios

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

ção Leica X são fornecidas na ajuda online do 
software. 

2

4

5

3

6

1
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Acessórios

Controle manual/pedal
Várias funções podem ser atribuídas ao controle 
manual / pedal opcional (como tirar fotos indi-
viduais, balanço de branco, gravação de vídeo).

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. 

Dongle Wi-Fi 
O dongle Wi-Fi permite trabalhar na condição 
sem fio com a FLEXACAM C1. Devido a diferen-
tes restrições de países, há diferentes versões 
de dongles Wi-Fi disponíveis. 

Para as informações mais recentes sobre a 
disponibilidade do dongles Wi-Fi específicas 
para seu país, entre em contato com seu repre-
sentante de vendas local. 
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Visão geral do aparelho

1. Conexão Ethernet

2. Conexão do mouse USB,  
conexão do teclado ou Wi-Fi dongle 

3. Comutador On / Off

4.  Conexão do computador /  
fonte de alimentação 

5. Conexão do pedal

6.  Monitor (autônomo)   

7. Para a operação autônoma, insira  
o pendrive USB para armazenamento 
de dados aqui  

7

6

1

54

2

3

2
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Montagem
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 A FLEXACAM C1 é montada em um tubo 
ou na porta de foto do microscópio 

usando um adaptador de montagem C. 

 A FLEXACAM C1 é compatível com a 
maioria dos microscópios stereo, macro 

e de luz da Leica Microsystems. 

Montagem
1. Rosqueie a câmera no adaptador de mon-

tagem C .

2. Coloque a câmera na porta de foto do 
microscópio ou no canhão usando o adap-
tador de montagem C instalado anterior-
mente.

Montagem da câmera

1

2 2



Manual do usuário FLEXACAM C1  Operação autônoma  Instalação/ Configuração /  Aplicação 19

Operação autônoma 
 
Instalação/ Configuração /  
Aplicação

Nota: As capturas de tela do monitor na tela exibido nesse manual do usuário estão em inglês,  
mas durante a operação o monitor será exibido no idioma selecionado pelo usuário.
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Observações gerais

 A FLEXACAM C1 é projetada para o uso 
nos monitores com recurso 4K e HD (alta 

definição). Recomendamos conectar o moni-
tor HD / 4K usando um conector HDMI e não 
usando adaptadores (ex. DVI), caso contrário 
não será possível garantir a operação correta! 

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

uma tensão incorreta pode danificar significati-
vamente a FLEXACAM C1. 

A cor do LED indica que a fonte de alimentação 
não é suficiente: Ele fica vermelho quando a 
fonte não fornece corrente suficiente e desliga 
automaticamente as 3 portas USB.

Fonte de alimentação e monitor HD / 4K

1. Conecte a FLEXACAM C1 a uma tomada 
adequada usando a fonte de alimentação 
fornecida. 

2. Conecte a FLEXACAM C1 ao monitor HD / 4K 
usando o cabo HDMI. A câmera detecta 
automaticamente o monitor e exibe uma 
imagem em tempo real.

3. Para capturar imagens é necessário inserir 
na FLEXACAM C1 um pendrive com memó-
ria livre suficiente . Use uma conexão USB 
com a indicação "SPEED" para obter a mais 
alta transferência de dados possível. 

4. Certifique-se de que haja um mouse USB 
conectado à FLEXACAM C1 para operar o 
sistema.

Cabos e terminais no modo HD (autônomo)

1 2

3
4
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Modo HD (autônomo)

 Certifique-se de que a câmera conse-
gue receber luz do microscópio e esteja 

conectada a um monitor HD / 4K e à uma fonte 
de alimentação. 

1. Coloque o comutador ON / OFF em "ON" 
para ligar a FLEXACAM C1. 

2. Durante a sequência de inicialização, o 
LED de status pisca em verde e muda para 
verde sólido quando estiver pronto para 
uso. Agora a imagem em tempo real e o 
OSD estarão disponíveis através do monitor 
HDMI conectado.

3. A câmera detecta automaticamente o 
monitor HD/4K. 

Como ligar a FLEXACAM C1  
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Coloque o pendrive USB na câmera 

 Certifique-se de que o pendrive esteja 
na posição correta antes de inseri-lo na 

FLEXACAM C1. Caso o pendrive seja acidental-
mente inserido na posição incorreta, a câmera 
poderá ser danificada. 

Insira o pendrive na entrada USB identificada 
como "SPEED" para garantir a forma mais rápida 
possível de armazenar dados. Use um pendrive 
USB rápido para garantir uma operação rápida. 

Observações gerais

 Certifique-se de ler as seguintes instru-
ções sobre a formatação e o manuseio 

da unidade USB/ pendrive fornecido para evitar 
mau funcionamento durante a captura de 
imagem. 

Sistema de arquivos e formatação
O sistema de arquivo exFAT ou FAT32 é necessá-
rio para a unidade USB funcionar corretamente, 
pois ele é detectado pelo FLEXACAM C1. A 
maioria dos pendrives é formatada de fábrica 
como FAT32 para que possa ser usados imedia-
tamente. 

Se o pendrive tiver uma formatação diferente, 
a FLEXACAM C1 oferece o recurso de reforma-
tá-lo como exFAT. É necessário pressionar o 
botão "USB Eject" mas não remova o pendrive, 
depois vá para a página de configurações para 
a formatação. Durante esse processo, todos os 
dados do pendrive são apagados.

Informações sobre a unidade USB/ pendrive 
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Uso da unidade USB como um dispositivo de memória

Desinstale a unidade USB 
1. Cuidado para não remover a unidade USB 

durante o procedimento de armazena-
mento. 

2. Vá para o menu "Gallery" e pressione o 
botão "USB Eject" no menu antes de remo-
ver a unidade USB.
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Configuração do mouse USB sem fio

 Recomendamos usar o mouse USB sem 
fio aprovado pela Leica oferecido como 

um acessório opcional. O mouse USB sem fio é 
parte do "kit de autonomia".   

Instalação do mouse USB sem fio 
1. Conecte o transmissor USB em uma porta 

USB 2 disponível na parte de trás da  
"FLEXACAM C1". Não use a porta USB "SPEED" 
pois ela é necessária para a unidade USB. 

2. Ligue o dispositivo sem fio.   

3. A conexão entre o transmissor sem fio e 
o dispositivo será feita automaticamente. 
Não é necessário "parear" os dispositivos. 

4. Abra "Settings" no menu. 

5. Vá para a entrada "Middle Mouse Button" e 
selecione a função atribuída pressionando 
a roda do mouse USB.

Capture  = Captura uma imagem 

Record  =  Iniciar e parar a gravação de um 
filme 

WB  = Equilíbrio de branco 
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Configuração do pedal 

Instalação do controle manual / pedal 
Conecte o controle manual/ pedal com a 
tomada de telefone de 2,5 mm na porta 
de conexão designada na parte de trás da 
 "FLEXACAM C1".

Configuração da função do botão 
1. Abra "Settings" no menu.

2.  Vá até a entrada "Footswitch" e sele-
cione a função atribuída pressionando 
"Hand / footswitch".

Capture  = Captura uma imagem 

Record  =  Iniciar e parar a gravação de um 
filme 

WB  = Equilíbrio de branco 
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Observações gerais

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

no pendrive. O espaço disponível é exibido na 
parte inferior da barra do menu. 

 Na alta resolução, uma única imagem 
necessita de aproximadamente 2,5 mega-

bytes para espaço de armazenamento no 
pendrive. Isso significa que é possível salvar 
aproximadamente 400 imagens por gigabyte 
de capacidade. 

Capturar uma imagem 
1. Foco na amostra.

2.  Coloque o pendrive USB no slot "SPEED" na 
parte de trás da FLEXACAM C1. 

3.  Mova o mouse USB para o lado esquerdo da 
tela para que o menu abra. 

4.  Pressione o botão "Capture" no menu para 
capturar uma imagem. 

Como opção, pressione o botão do meio do 
mouse USB ou o controle manual/ pedal para 
capturar uma imagem ou um vídeo. Um tom 
soa como confirmação. Enquanto a imagem 
estiver sendo armazenada, a luz de status pisca 
em vermelho e aparece a mensagem "image 
captured" rapidamente no monitor HD / 4K. O 
tempo de armazenamento depende da veloci-
dade de gravação de sua unidade USB.

Captura de imagens sem um computador
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Captura de filmes sem um computador

Capturar uma imagem 
1. Foco na amostra.

2.  Coloque o pendrive USB no slot "SPEED" na 
parte de trás da FLEXACAM C1. 

3.  Mova o mouse USB de forma que a barra do 
menu no lado esquerdo da tela abra. 

4.  Para iniciar e parar a gravação de um filme, 
use o botão "Record". 

Durante a captura, é exibido um relógio para 
mostrar o tempo de gravação. 

 O limite de tempo de um vídeo é limi-
tado a 29 minutos. Em um pendrive USB 

formatado como FAT32 o tamanho limite é de 
4 GByte. É possível formatar seu pendrive com 
exFAT no painel Settings. 

Como opção, é possível usar o controle manual/
pedal para capturar um vídeo. Essa função 
precisa ser configurada no painel Settings.
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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 balanço de branco através do 
menu do usuário. Dependendo da confi-

guração, o white balance automático também 
pode ser realizado usando o pedal. 

 O white balance da câmera é configu-
rado de fábrica automaticamente para 

fornecer bons resultados iniciais quando usado 
em conjunto com a iluminação LED Leica. 

Equilíbrio do branco manual
 O Balanço de branco manual descrito na 

página 39.

Balanço de branco ao toque de um botão
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 "WB" no OSD.

Equilíbrio do branco
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Menu de visualização da GALLERY 

A FLEXACAM C1 pode exibir imagens e video-
clipes diretamente em um monitor HD / 4K.

Controle através do menu Display na tela
1. Mova o mouse USB para abrir o OSD 

(Display na tela). 

2. Pressione o botão "Gallery". 

3. Clique duas vezes em uma imagem/ícone 
de filme para abrir a visualização em tela 
cheia do arquivo. 

4. Ao clicar no botão "<" e ">" no canto supe-
rior esquerdo da imagem é possível esco-
lher a imagem seguinte ou anterior. 

5. Ao clicar no botão "X" a visualização de 
tela cheia fecha e retorna à visualização 
"Gallery".
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Operação do computador 
 
Instalação, configuração  
e aplicação da operação  
no computador
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Instalação e conexão

 Para instruções sobre a instalação e 
uso do software no modo computador, 

consulte o LINK fornecido para o "Guia de insta-
lação rápida". 

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

1. Após baixar o software, siga as instruções 
de instalação. (O computador também 
precisa ter espaço livre suficiente no disco 
rígido).

2.  Conecte a FLEXACAM C1 à uma porta USB 3 
do computador usando o cabo USB C. 

3. A FLEXACAM C1 é alimentada pelo compu-
tador através do cabo USB C . 
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Como ligar a FLEXACAM C1 

Modo computador  
Instalação e conexão

1.  Coloque o comutador ON / OFF em "ON" 
para ligar a FLEXACAM C1. 

2.  O LED de status muda de verde intermitente 
para verde sólido, soa um sinal e a imagem 
em tempo real é exibida no computador – a 
câmera FLEXACAM C1 está pronta para uso. 

3.  Inicie o Pacote de Aplicação Leica X (LAS X). 

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

 Para informações adicionais sobre o 
Pacote de Aplicação Leica X, consulte 

"Ajuda LAS X".

 Pode ser necessário especificar a confi-
guração atual de seu microscópio ao 

iniciar o LAS X pela primeira vez. Para a seção 
de origem da imagem, selecione a entrada 
"Flexacam camera" no menu para selecionar a 
FLEXACAM C1.
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Uso paralelo adicional de um monitor HD / 4K

Observações gerais

 Quando conectado a um computador, 
a imagem do microscópio é sempre 

exibida na janela de visualização prévia do 
Pacote de Aplicação Leica X. Além disso, um 
monitor HD / 4K pode ser conectado através da 
interface HDMI. 

 A resolução no monitor HD / 4K conec-
tado é sempre no formato 16:9 e inde-

pende da resolução do computador.

 Além disso, a funcionalidade de moni-
tor na tela (OSD) é desligada no monitor 

HDMI. 

Conexão do monitor HD / 4K 

1. Conecte a FLEXACAM C1 ao monitor HD / 4K 
usando o cabo HDMI. 
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Menu do usuário –  
Display na tela (OSD)

Nota: As capturas de tela do monitor na tela exibido nesse manual do usuário estão em inglês, mas durante a operação o monitor será 
exibido no idioma selecionado pelo usuário.



 A FLEXACAM C1 é fornecida com um 
sistema operacional dedicado para ofere-

cer a funcionalidade autônoma. A interação do 
usuário é habilitada através de um monitor na 
tela que sobrepõe uma interface gráfica com o 
usuário na imagem do microscópio. 

É possível navegar pela funcionalidade do 
menu individual usando o cursor que é contro-
lado através do mouse USB conectado.

Display na tela (OSD)
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Chamar e fechar o menu User / OSD  
1. Certifique-se de que haja um mouse USB 

conectado à FLEXACAM C1 e no caso de um 
mouse sem fio, que ele esteja ligado. 

2. Mova o mouse USB e o menu OSD apare-
cerá no lado esquerdo da tela.

3. Clique em um símbolo para iniciar um 
processo ou abra um menu para visualizar 
outras etapas de operação.

4.  Se o seu cursor do mouse não estiver sobre 
a barra de menu ou em um painel aberto, 
o menu OSD desaparecerá depois de um 
segundo quando não for percebido outro 
movimento do mouse.

Chamar e fechar o menu User / OSD
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Chamar e fechar o menu User / OSD (Continuação)

Os ícones têm o seguinte significado:

Captura uma imagem. 

Inicia e para a gravação de um filme. 

Inicia o balanço de branco.

Ajusta os parâmetros da câmera como resolução e 
orientação da imagem.

Abra o painel de configurações para alterar os parâ-
metros como idioma, data e hora ou execute uma 
atualização de firmware.

Abre a galeria para exibir as imagens ou vídeos 
capturados. 

Abre o painel de overlay onde é possível selecionar 
os overlays fornecidos do sistema. Também é possí-
vel escolher seus próprios overlays preparados.

Configura o acesso a rede para ethernet ou o Wi-Fi 
dongle opcional. 

Abre a janela de anotação para adicionar descri-
ções, setas ou outras anotações.
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Menu CONTROL

Clicar no botão "Control" abrirá o seguinte 
painel.

Default  
Clicar no botão "Default" irá redefinir a câmera  
FLEXACAM C1 com os valores de fábrica. 

Vídeo    
Use para alterar a resolução e a taxa de quadros 
para a gravação do vídeo. A FLEXACAM C1 pode 
ser configurada nos seguintes formatos de 
vídeo: 

 O MJPEG: 720 p

 O MJPEG: 1,080 p 

 Com a FLEXACAM C1 você pode gravar 
vídeos com um comprimento máximo 

de 29 min.

 Com um pendrive USB formatado em 
FAT32 o tamanho limite é de 4 GByte.

Imagem     
Use para alterar a resolução da captura. 

 O Full-HD – JPEG: 1.920 × 1.080 pixels  

 O 4K – JPEG: 3.840 × 2.160 pixels  

 O 12 MP – JPEG: 4.000 × 3.000 pixels 

Brilho     
É possível escolher entre um modo automático 
e uma configuração manual. O brilho pode ser 
ajustado movendo o controle deslizante.
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Menu CONTROL (Continuação)

Balanço de Branco manual (AUTO OFF)      
A função "balance" 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. 

Se desejar usar o modo "White Balance" auto-
mático, escolha a função "Auto ON".

Balanço de Branco      
É possível escolher entre o modo automático ou 
usar um modo manual para definir um ganho 
de cor diferente.

Ajuste do balanço de branco  
manualmente (recomendado)      
1.  Posicione o gráfico cinza ou outro objeto de 

cor neutra sob o microscópio para que todo 
o campo de visão seja preenchido. 

2.  Pressione o botão "Balance". Um balanço 
de branco é calculado e aplicado à câmera. 
Como alternativa, é possível configurar o 
pedal para fazer o equilíbrio do branco.

3.  Se não tiver uma área cinza neutra na 
imagem ou se a iluminação possuir uma 
cor muito forte, é possível definir manu-
almente os valores para "RED LEVEL", 
"BLUE LEVEL" e "BLACK LEVEL" até que a 
imagem exiba as cores desejadas. O modo 
balanço de Branco é sempre definido como 
"MANUAL" após o ajuste manual do equilí-
brio do branco, mesmo que anteriormente 
ele tenha sido definido como "AUTO".

Processamento de imagem      
Use o controle deslizante para ajustar proces-
sos de imagem diferentes como "Gamma", 
"Sharpness" ou "Noise reduction" ou use o 
comutador para habilitar o modo "Grayscale" 
(muda a imagem de colorida para o modo preto 
e branco) ou o modo "Negative". 

Orientação       
Com esses comutadores, você pode girar a 
imagem no sentido horizontal ou vertical.

Digital Zoom       
Com o controle deslizante ou a roda do mouse é 
possível aplicar zoom digital a uma imagem em 
tempo real. Na parte inferior direita é possível 
ver a ampliação digital atual se o valor for maior 
que 1.0× (padrão).
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Menu SETTINGS

Clicar em "Settings" abrirá o seguinte painel. Observações gerais
No painel "Settings" é possível ajustar os parâ-
metros para idioma, hora, data e configurar 
dispositivos como mouse USB e pedal. 

Language
Pressione o botão para alterar o idioma de 
acordo com suas necessidades. 

A FLEXACAM C1 pode ser configurada nos 
seguintes formatos idiomas:

 O Alemão 

 O Inglês

 O Francês

 O Italiano 

 O Espanhol 

 O Português

 O Chinês 

 O Japonês

 O Coreano 

Date and Time
Preencha os campos para alterar a data e hora 
do relógio interno. A bateria interna do buffer 
desses dados tem uma durabilidade de aproxi-
madamente 10 anos e pode ser substituída na 
fábrica ou na assistência técnica autorizada.
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Menu SETTINGS (Continuação)

Firmware
Pressione o botão "Update" para atualizar o 
firmware da FLEXACAM C1. A câmera será atua-
lizada com o firmware fornecido no pendrive. 

Ao ativar o processo do firmware é necessário 
confirmar ou cancelar o processo.

Configuração do mouse USB e do botão 
do pedal
Com esses menus é possível alterar a função do 
botão central do mouse USB e do pedal. 

Para cada dispositivo é possível escolher entre 
capturar uma imagem, iniciar ou parar a grava-
ção de um vídeo ou fazer o balanço de branco. 
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Menu de visualização da GALLERY 

A FLEXACAM C1 pode exibir imagens e video-
clipes diretamente em um monitor HD / 4K.  

Controle através do menu Display na tela
1. Mova o mouse USB para abrir o OSD 

(Display na tela). 

2. Pressione o botão "Gallery". 

3. Clique duas vezes em uma imagem/ícone 
de filme para abrir a visualização em tela 
cheia do arquivo. 

4. Ao clicar no botão "<" e ">" no canto supe-
rior esquerdo da imagem é possível esco-
lher a imagem seguinte ou anterior. 

5. Clique no símbolo X no canto superior 
esquerdo para fechar a visualização da tela 
cheia, retornando à visualização "Gallery". 
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Configurações da rede

Nas configurações da rede, é possível configu-
rar a conexão Ethernet. DHCP obterá um ende-
reço IP automaticamente a partir do servidor. 
Se o DHCP não estiver ativo, é possível inserir os 
valores desejados manualmente. 

Entre em contato com seu departamento de TI 
para corrigir as configurações.

Nas configurações de e-mail é possível definir 
o endereço de e-mail do remetente, o servidor 
de saída SMTP e a senha. Alguns provedores de 
e-mail podem não permitir o envio de e-mails a 
partir da câmera. No endereço do remetente, é 
possível especificar para onde enviar a imagem 
usando um clique no mouse.

É possível salvar imagens diretamente em um 
servidor de arquivos ou diretório comparti-
lhado através de SMB. 

Entre em contato com seu departamento de TI 
para corrigir as configurações.
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Configurações da rede (Continuação)

Ao usar um Wi-Fi dongle, é possível configurar 
a câmera para que faça parte de uma rede Wi-Fi 
existente, dentro do alcance. 

Entre em contato com seu departamento de TI 
para corrigir as configurações.
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Cuidados e manutenção
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Geral
Esperamos que goste de sua câmera de alto 
desempenho. As câmeras para microscópio 
Leica são reconhecidas pela robustez e vida 
útil longa. A observação das dicas de cuidado 
e limpeza a seguir garantirá que, mesmo após 
anos e décadas, sua câmera Leica continuará a 
funcionar 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 represen-
tante Leica. As informações dos representantes 
globais Leica estão no website Leica: 
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 compo-

nentes óticos limpos para preservar o bom 
desempenho óptico. 

 O Se alguma superfície ótica estiver coberta 
com poeira ou sujeira, limpe com uma 
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 70 % ou um limpa- 
vidros disponível comercialmente. Não use 
álcool puro.

 O Evite o uso excessivo de solventes. O tecido 
que não solta fiapos, o tecido para lente ou 
a haste flexível somente devem ser umede-
cidos em solvente.

 O Proteja sua câmera 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 mecâ-
nicas não devem ser desmontados ou 
substituídos, a menos que tal ação seja 
especificamente permitida e descrita neste 
manual.

 O Proteja sua câmera 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 a câmera do 
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 podem danifi-
car os polímeros.

Medidas permitidas
 O Remova a poeira do vidro do filtro usando 

um fole e uma escova macia.

 O Sua assistência técnica Leica local ou um 
usuário devidamente treinado pode subs-
tituir um filtro de vidro sujo ou riscado na 
frente do sensor da câmera. 

 O Limpe as objetivas com álcool puro e com 
toalhas especiais para limpeza de apare-
lhos 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.
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Peças sobressalentes 

Item Número do artigo Leica Designação

1 10 726 529 Cabo HDMI (2 m)

2 19 002 015 Tampa de montagem C

3 10 726 695 Cabo USB C / USB A

4 10 726 490 Fonte de alimentação com conector USB C 

5 10 726 491 Mouse USB sem fio

6 10 747 551 Pendrive USB de 64 GB

Item de vendas opcional 

Item Número do artigo Leica Designação

1 10 730 229 Controle manual/pedal
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Especificações
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FLEXACAM C1

Câmera digital
 O Peso 0,37 kg (somente a câmera)
 O Imagem em tempo real em um monitor HDMI  

a até 60 fps (3.840 × 2.160 pixels)
 O Captura de imagem full-screen a 12 MP
 O Diagonal do sensor: 7,81 mm (Tipo 1/2,3" CMOS) 
 O Tamanho de pixel: 1,55 μm × 1,55 μm 
 O Entrada: 5 VCC/3 A
 O Consumo de energia: 15 W
 O Software compatível: LAS X 3.0.13 ou mais novo
 O Formatos de arquivo: JPEG / MJPEG

Interfaces mecânicas e ópticas
 O Mecânicas: Rosca para montagem C
 O Filtro de cor: Revestimento de filtragem de infravermelho de 650 nm, 

não substituível

Interfaces eletrônicas
 O Compatibilidade: USB 3.0, USB tipo C padrão, possíveis de serem 

travadas
 O Conector de alta definição: HDMI 2.0a, plugue HDMI tipo A 
 O 4× USB 2 conectores, tipo B
 O Comutador On / Off: Disponível, na parte de trás da câmera
 O Conector de 2,5 mm para controle manual / pedal
 O LED de status multicolorido 

Condições ambientais
 O Temperatura de operação: 5 °C a 40 °C (50 °F a 104 °F)
 O Umidade relativa para armazenamento/operação:  

10 % – 90 % (sem condensação)
 O Grau de poluição 2
 O Somente para uso interno
 O Categoria de instalação II (categoria de sobretensão)
 O Altitude de operação: 0 m a 2.000 m (0 pés a 6.561 pés)

Diversos
 O Fonte de alimentação através da USB C do computador ou fonte de 

alimentação USB externa de 5 V 
 O Configuração mínima do computador: Consulte o software usado

Fonte de alimentação (opcional)
 O Entrada: 100–240 V
 O Frequência de entrada: 47–63 Hz
 O Saída: 5 V, máx. 3,3 A
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Desenhos dimensionais

Dimensões em mm
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Solução de problemas
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Solução de problemas

Operação autônoma
Se a câmera for configurada para a resolução 4K 
e conectada a um monitor Full-HD com apenas 
uma resolução de 1.080 p, a câmera deve 
detectar isso e mudar automaticamente para a 
resolução necessária.

No entanto, se não aparecerem imagens e a tela 
informa uma mensagem de erro como "out of 
range" ou algo semelhante, é possível redefinir 
a resolução da câmera para 1.080 p.

Como redefinir a câmera?
1.  Desligar a câmera.

2.  Desconecte o mouse USB.

3.  Reinicie a câmera.  
A câmera reiniciará no modo Full-HD de 
1.080 p e uma imagem em tempo real 
aparecerá. 

4.  Conecte o mouse USB novamente e confi-
gure a resolução da imagem em tempo real 
correta.
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Modo recuperação

Sempre que a câmera inicializa, ela verifica se a imagem da aplicação é válida. Caso a imagem esteja corrompida, ex. devido à interrupção de uma 
atualização de firmware, a câmera vai para o modo de recuperação:

Após 12 segundos, o sistema pede o arquivo de firmware que deve ser armazenado no pendrive USB. 

O firmware mais recente pode ser baixado em www.leica-microsystems.com. Certifique-se de que o pendrive esteja inserido na porta de velocidade 
para que o sistema instale automaticamente o firmware fornecido.
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