
Flexacam C3 
Câmera do microscópio
Manual do usuário



Flexacam C3 Manual do usuário   2

Índice

Observações gerais
Observações gerais 4
Notas de segurança importantes 5
Símbolos usados 6
Instruções de segurança 7
Contrato de Licença de Usuário Final (EULA) 10

Introdução
O seu Flexacam C3 12
Entrega padrão e acessórios 13
Acessórios opcionais 14
Vista geral da câmera 15

Montagem
Montagem da câmera 17

Instalação
Modo autônomo: Cabos e terminais 19
Modo autônomo: Como instalar dispositivos opcionais externos 20
Modo computador: Conexão de um computador, Instalação de um 
software 22
Configurações de rede & WLAN 23

Procedimento de inicialização
Como ligar Flexacam C3 25

Operação (Modo autônomo)
Operação em modo autônomo 28

Operação (Modo computador)
Operação em modo computador  30

Resolução de problemas
Resolução de problemas 32
Modo recuperação 33

Cuidado e Manutenção
Cuidado, manutenção e pessoas de contato 35
Peças Sobressalentes  37

Eliminação
Eliminação 39

Especificações
Dados técnicos 41
Desenhos Dimensionais 44



Flexacam C3 Manual do usuário Observações gerais 3

Observações gerais



Flexacam C3 Manual do usuário Observações gerais 4

Observações gerais

Conceito de segurança

Antes de usar sua câmera Leica pela primeira 
vez, leia o livreto “Conceito de segurança” 
enviado com sua câmera. Ele contém informa-
ções adicionais sobre manuseio e cuidado. 

Limpeza

 O Não use produtos de limpeza, produtos 
químicos ou técnicas para limpeza inade-
quados.

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

Reparos 

 O Os reparos só devem ser executados por 
técnicos de manutenção treinados da 
Leica Microsystems. Somente peças sobres-
salentes originais Leica Microsystems 
podem ser usadas. 

Obrigações do responsável pela câmera

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

Manual do usuário

A câmera para Flexacam C3 pode ser configu-
rada de várias maneiras na gama de produtos 
Leica. Encontra informações no CD-ROM junta-
mente com todos os manuais do usuário rele-
vantes em idiomas adicionais. Mantenha esse 
CD-ROM em um local seguro, onde fique dispo-
nível para o usuário. 

Os manuais do usuário e atualiza-
ções estão disponíveis para download e 
impressão a partir de nosso website em  
www.leica-microsystems.com.

Este manual do usuário descreve o uso da 
Flexacam C3 e contém informações importan-
tes sobre a segurança da operação, manuten-
ção e peças acessórias. 

Para informações sobre o monitor na tela (OSD) 
no modo autônomo, consulte o manual do 
usuário do monitor na tela.

O livreto “Conceito de segurança” contém 
informações de segurança adicionais sobre o 
trabalho de serviço, requisitos e o manuseio da 
câmera, acessórios e acessórios elétricos, bem 
como instruções de segurança gerais.

Antes de instalar, operar ou usar a câmera e os 
acessórios leia os manuais do usuário acima 
indicados. Em particular, siga todas as instru-
ções de segurança. 

Para manter a câmera em sua condição original 
e para garantir uma operação segura, o usuário 
deve seguir as instruções e advertências conti-
das 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 a câmera.

Aviso! 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 Avarias e danos na câmera.

Alerta em relação a tensão elétrica perigosa

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

mento pode causar: 

 O Lesão grave!

 O Avarias e danos na câmera.

Avarias e danos na câmera

 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 documenta-
ção da câmera do Flexacam C3. 

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 C3 ou seus componen-
tes para procedimentos de diagnóstico se não 
forem expressamente previstos para tal uso.

A câmera e acessórios descritos neste manual 
do usuário foram testados quanto a segurança 
e potenciais perigos. 

A filial da Leica responsável deve ser consultada 
sempre que a câmera é alterada, modificada 
ou utilizada em conjunto com componentes 
não-Leica que estejam fora do âmbito deste 
manual do usuário! 

Alterações não autorizadas na câmera ou um 
uso inadequado anulam quaisquer direitos a 
quaisquer reclamações de 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 pela câmera
 O Consulte a apostila “Conceito de segurança”

Certifique-se de que:
 O A Flexacam C3 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.



Flexacam C3 Manual do usuário Observações gerais 8

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 a câmera desligue a alimen-
tação e desconecte o cabo de alimentação 
da tomada.

 O Evite o contacto com circuitos elétricos que 
possam provocar ferimentos.

Transporte
 O Antes de enviar a câmera, reinicialize a 

câmera para os valores de fábrica de forma 
a que nenhuns dados pessoais como os 
detalhes de acesso ao e-mail ou rede 
permaneça armazenada na câmera. 

 O Use a embalagem original para envio 
ou transporte dos módulos individuais 
da Flexacam C3 e os componentes do 
acessório. 

 O Por forma a evitar danos causados por 
vibrações, desmonte todas as peças móveis 
que (de acordo com o manual do utilizador) 
podem ser montadas e desmontadas pelo 
cliente e embale-as 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 e câmeras 
facilitam e melhoram a tarefa de visualização 
mas também esforçam muito os olhos e múscu-
los do usuário. Dependendo da duração do 
trabalho ininterrupto, podem ocorrer proble-
mas de astenopia e musculoesqueléticos. 
Por esse motivo, deverão ser aplicadas medidas 
apropriadas para redução da carga de trabalho: 

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

 O Durante o treinamento do pessoal, consi-
dere aspectos de ergonomia e organizacio-
nais.

O desenho ótico ergonómico e a construção de 
microscópios e câmeras da Leica destinam-se 
a reduzir o manejo por parte do usuário a um 
mínimo.
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Instruções de segurança (continuação)

Segurança da câmera e EMC

Nossa câmera foi desenhada, produzida e 
testada em conformidade com

 O EN 61010-1: Requisitos de segurança 
para equipamento elétrico para medição, 
controle e uso laboratorial - Parte 1: Requi-
sitos gerais (para microscópio)

 O EN 62368-1: Equipamento de áudio/vídeo, 
informação e tecnologia da comunicação  - 
Parte 1: Requisitos de segurança (apenas para 
alimentação de energia externa opcional)

 O Supressão de rádio interferência em confor-
midade com EN 55011 classe A

 O EN 61326-1, Equipamento elétrico para 
medição, controlo e utilização de laborató-
rio – Requisitos CEM

A câmera satisfaz os requisitos das diretivas 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 2019/1782  
Requisitos de design ecológico para produ-
tos relacionados com energia

 
e exibe a marcação CE.

 A câmera deve ser eliminada de 
acordo com a diretiva 2012/19/EU 

REEE.

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

Precauções EMC

Antes da instalação da Flexacam C3, tem de 
se avaliar o ambiente eletromagnético. É  da 
responsabilidade do operador garantir a 
conformidade com o ambiente.

Se o instrumento for instalado em qualquer 
outro ambiente além de um INDUSTRIAL, não 
se pode garantir que o equipamento não irá 
interferir com outros dispositivos eletrónicos.

Os ambientes INDUSTRIAIS fazem parte de 
uma rede de energia separada, na maioria dos 
casos fornecida por um transformador de alta 
ou média tensão, dedicado à alimentação de 
instalações que alimentam instalações fabris 
ou semelhantes.

 Se a Flexacam C3 for instalada em 
qualquer outro ambiente além de um 

INDUSTRIAL, não se pode garantir que as emis-
sões eletromagnéticas radiadas que não irão 
interferir com outros dispositivos eletrónicos. 
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Este Contrato de Licença de Utilizador Final é 
executado entre a Leica Microsystems (“Leica”) 
e você, o utilizador final, como o contexto exige, 
seja individualmente ou como representante 
autorizado da empresa ou da organização que 
adquire e/ou usa esta câmera (“Usuário”).

Esta câmera pode ser usada numa rede e 
oferece funcionalidades como o envio automá-
tico de imagens para um destinatário de e-mail 
definido pelo Utilizador ou a cópia de imagens 
para um servidor de ficheiro SMB selecionado 
pelo Usuário. Sendo assim, o usuário preci-
sará escolher senhas que serão armazenadas 
na câmera num ficheiro 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 este 
ficheiro de senha será excluído e o Utilizador 
precisará inserir novamente as senhas.

Ao enviar ou encaminhar a câmera para tercei-
ros por qualquer motivo ou ao devolvê-la para a 
Leica para assistência técnica ou manutenção, o 
Usuário deverá sempre redefinir a câmera com 
as configurações de fábrica.

O uso da funcionalidade de rede e/ou outra 
conectividade fornecida por ou com essa câmera 
é feito por conta e risco do usuário; especifica-
mente, o Usuário responsabiliza-se totalmente 
pela operação e segurança da rede. A Leica 
não garante nenhum padrão de segurança de 
rede em particular e não se responsabiliza, em 
âmbito algum, pelo acesso não autorizado, 
por violação de segurança, perda de dados ou 
dados corrompidos ou mesmo por consequên-
cias financeiras ou jurídicas resultantes.

Contrato de Licença de Usuário Final (EULA)
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Introdução
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Felicitamo-lo pela compra da câmera Flexa-
cam C3 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.

Display na tela (OSD) 

A sua câmera é fornecida com um sistema 
operacional dedicado (menu ecrã, menu tela 
no ecrã) para oferecer funcionalidade autô-
noma. A interação do usuário é habilitada atra-
vés de um monitor na tela que sobrepõe uma 
interface gráfica com o usuário na imagem do 
microscópio.

Para informações sobre o monitor na tela (OSD) 
no modo autônomo, consulte o manual do 
usuário do monitor na tela.

Software do Aplicativo Leica X (LAS X)

A sua Flexacam C3 inclui um guia de início 
rápido com um link para baixar para o software 
“Software do Aplicativo Leica X” mais recente. 

Projeto amigável mesmo nos melhores 
detalhes 

Como toda câmera digital, a Flexacam C3 reage 
diferente a fontes de luz diferentes. O equilíbrio 
do branco está definido para corresponder à 
iluminação LED da Leica na fábrica.

Em geral, a utilização da iluminação LED da 
Leica é recomendada.

O seu Flexacam C3
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ON/
OFF

SS

HDM
I

SPE
ED

Escopo de entrega padrão

A entrega padrão para Flexacam C3 inclui: 

1. Câmera Flexacam C3
2. Cabo USB C/USB A, para conectar a um 

computador ou uma unidade de fonte de 
energia

“Kit de autonomia” opcional

3. Cabo 4K HDMI, para conexão para um moni-
tor 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 

Software do Aplicativo Leica X são fornecidas 
na ajuda online do software. 

 O kit de autonomia é obrigatório para 
a utilização do monitor na tela se for 

necessária fonte de alimentação.

2
4

5

3

6

1
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Acessórios opcionais

Comando manual/pedal

Várias funções podem ser atribuídas ao 
comando manual/pedal opcional (como tirar 
fotos individuais, equilíbrio do branco, grava-
ção de vídeo).

Para informações sobre acessórios adicionais 
como objetivas e adaptadores, iluminação ou 
proteção contra poeira para a câmera, 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 C3.  
Devido a diferentes 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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Vista geral da câmera

ON/
OFF

SS

HDM
I

SPE
ED

ON/OFF SS HDMI

SPEED

3211

1567 4

1. 3 portas USB para mouse, teclado ou dongle 
Wi-Fi (USB Tipo B)

2. Conexão Ethernet
3. Porta USB SPEED (para operação autônoma, 

insira a unidade USB para armazenamento 
de dados aqui)

4. Porta do monitor (modo autônomo:)
5. Conexão para comando manual/pedal 

(jack de telefone de 2,5 mm)
6. Conexão computador / fonte de alimentação 

(USB Tipo C)
7. Comutador On / Off
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Montagem
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 A Flexacam C3 é montada em um tubo 
ou na porta de foto do microscópio 

usando um adaptador de montagem C. 

 A Flexacam C3 é compatível com a maio-
ria dos microscópios stereo, macro e de 

luz da Leica Microsystems. 

Montagem

1. Rosqueie a câmera no adaptador de monta-
gem 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

ON/OFF
SS

HDMI

SPEED

1

2 2
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Instalação
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Observações gerais

 A Flexacam C3 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! 

 Use a unidade e fonte de alimentação 
de 5 V fornecida do kit de autonomia. 

O uso de outro adaptador com tensão incorreta 
pode danificar substancialmente a câmera.

A cor dos LEDs indica que a fonte de alimenta-
ção não é suficiente: está vermelho quando a 
alimentação não fornece corrente suficiente e 
se desliga automaticamente as 3 portas USB.

Fonte de alimentação e monitor HD / 4K

ON/OFF SS HDMI

SPEED

1 2

1. Conecte a Flexacam C3 a uma tomada 
adequada usando a fonte de alimentação 
fornecida. 

2. Conecte a Flexacam C3 ao monitor HD / 4K 
usando o cabo HDMI. 

A câmera deteta o monitor automatica-
mente e exibe uma imagem em tempo real.

Modo autônomo: Cabos e terminais
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Modo autônomo: Como instalar dispositivos opcionais externos

Instalar o comando manual/pedal / 

ON/OFF SS HDMI

SPEED

1

1. Conecte o comando manual/pedal na 
porta de conexão atribuída no lado traseiro 
da Flexacam C3 (jack de telefone 2,5 mm).

O comando manual/pedal opcional 
pode ser configurado no menu OSD. 
Para informações sobre a configu-
ração consulte o manual do usuário 
do monitor na tela.

Instalação da unidade USB

 Certifique-se de que lê as seguintes 
instruções sobre a formatação e manejo 

da unidade USB fornecida de fora a impedir 
avarias durante a captura de imagens. 

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 C3. A maior 
parte das unidades USB estão formatados 
de fábrica com FAT32 de forma a podem ser 
imediatamente usadas. 

Se a unidade USB estiver formatada de forma 
diferente, a Flexacam C3 oferece a possibilidade 
de reformatar como exFAT. É necessário pres-
sionar o botão “USB Eject” mas não remova o 
pendrive, depois vá para a página de configura-
ções para a formatação. Durante esse processo, 
todos os dados do pendrive são apagados.

 Certifique-se de que a unidade USB está 
corretamente orientada antes de a inse-

rir na Flexacam C3. Se inserir acidentalmente a 
unidade USB ao contrário, isso poderá danificar 
a câmera.

ON/OFF SS HDMI

SPEED

1

1. Para garantir a forma mais rápida de arma-
zenar dados, insira a unidade USB com 
espaço de memória suficiente na porta 
USB SPEED no lado traseiro de Flexacam C3. 
Use uma unidade USB rápida para garantir 
um funcionamento rápido. 

A unidade USB pode ser configurada 
no menu OSD. Para informações 
sobre a configuração consulte o 
manual do usuário do monitor na 
tela.
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Instalação 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 faz 
parte do “kit de autonomia”. 

ON/OFF SS HDMI

SPEED

1
11

1. Ligue o transmissor USB do mouse USB a 
uma porta USB não usada na traseira da 
Flexacam C3. 

Não use a porta USB “SPEED” pois ela é 
necessária para a unidade USB. 

2. Ligue o mouse USB sem fio. 

A conexão entre o transmissor sem fio e a 
câmera será feita automaticamente. Não é 
necessário “emparelhar” os dispositivos um 
com o outro. 

O mouse USB sem fio opcional pode 
ser configurado no menu OSD. 
Para informações sobre a configu-
ração consulte o manual do usuário 
do monitor na tela.

Modo autônomo: Instalação de dispositivos externos opcionais (Continuação)
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Instalação e conexão

Para instruções sobre como instalar 
e utilizar o software para o modo 
computador, consulte o “Guia de 
Instalação Rápida”.

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

ON/OFF SS HDMI

SPEED

2

2. Conecte Flexacam C3 à uma porta USB 3 do 
computador usando o cabo USB C / USB A. 

A Flexacam C3 é alimentada pelo computa-
dor através do cabo USB C / USB A. 

Modo computador: Conexão de um computador, Instalação de um software
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Para informações sobre a rede adap-
tadora e as configurações WLAN, 
consulte o manual do usuário do 
monitor na tela.

Configurações de rede & WLAN
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Procedimento de inicialização
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Modo autônomo

ON/OFF SS HDMI

SPEED

1

Certifique-se de que a câmera 
consegue receber luz do microscó-
pio e esteja conectada a um monitor 
HD / 4K e a uma fonte de alimenta-
ção fornecida no kit de autonomia.

1. Coloque o comutador ON / OFF em “ON” 
para ligar a Flexacam C3. 

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.

A câmera detecta automaticamente o 
monitor HD/4K.

Como ligar Flexacam C3
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Como ligar a Flexacam C3 (Continuação) 

Modo computador

ON/OFF SS HDMI

SPEED

1

1. Coloque o comutador ON / OFF em “ON” 
para ligar a Flexacam C3. 

O LED de status comuta de piscando a 
verde para um verde sólido, ouve-se um 
sinal sonoro e a imagem em tempo real é 
exibida no computador.

A Flexacam C3 está pronta para uso. 

2. Inicie o Software do Aplicativo Leica X 
(LAS X).

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

Para mais informações sobre 
Software do Aplicativo Leica X, 
consulte “LAS X Ajuda”.

Pode ser-lhe pedido que especifique a 
configuração atual da câmera quando 
iniciar a LAS X pela primeira vez.

Em vez disso, execute o Confi-
gurador de Hardware LAS X para 
selecionar a Flexacam C3
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Operação (Modo autônomo)
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Operação em modo autônomo

Para informações sobre como confi-
gurar e ligar a Flexacam C3 no modo 
autônomo, consulte os capítulos:

 O “Modo autônomo: Cabos e 
terminais”, página 19

 O “Como ligar Flexacam C3”, 
página  25, subcapítulo “Modo 
autônomo”, página 25

Para informações sobre o funciona-
mento do menu do monitor na tela, 
consulte o manual do usuário do 
monitor na tela.
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Operação (Modo computador)
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Para informações sobre como confi-
gurar e ligar a Flexacam C3 no modo 
computador, consulte os capítulos:

 O “Modo computador: Conexão de 
um computador, Instalação de 
um software”, página 22

 O “Como ligar Flexacam C3”, 
página  25, subcapítulo “Modo 
computador”, página 26

Uso paralelo adicional de um monitor HD / 4K

Observações gerais

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

exibida na janela de previsualização da 
Software do Aplicativo Leica X. Para exibir uma 
imagem em tempo real a 4K até 60 fps no modo 
LAS-X / PC, conecte um monitor 4K opcional e 
compatível com HD na porta HDMI da câmera.

 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 

ON/OFF SS HDMI

SPEED

1

1. Conecte Flexacam C3 ao monitor HD / 4K 
usando o cabo HDMI. 

Operação em modo computador 
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Resolução de problemas
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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.

Resolução de problemas
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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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Cuidado e Manutenção
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Geral

Esperamos que goste de sua câmera de alto 
desempenho. As câmeras Leica são reconhe-
cidas pela robustez e vida útil longa. A obser-
vação 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 incorreto.

Endereço de contato

Se a sua câmera deixar de funcionar na 
perfeição, contacte o seu representante da 
Leica. Encontra informações sobre os repre-
sentantes da Leica no website da Leica:  
www.leica-microsystems.com.

Cuidados

 O É importante manter todos os componen-
tes 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 da humidade, fumos e 
ácidos e de materiais alcalinos, cáusticos e 
corrosivos e mantenha os químicos afasta-
dos da câmera e dos seus acessórios.

 O Os plugues, sistemas óticos e peças mecâni-
cas não devem ser desmontados nem subs-
tituídos salvo se especificamente permitido 
e descrito neste manual do usuário.

 O Proteja a sua câmera de óleo e gordura.

 O Não lubrifique as superfícies guia nem as 
peças mecânicas.

Proteção contra sujeira

O pó e sujidade irão afetar a qualidade dos seus 
resultados. 

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

 O Mantenha os acessórios num local isento de 
pó quando não estiverem a ser utilizados.

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

Limpeza de componentes de polímero

Alguns componentes são feitos de polímero ou 
revestidos a polímero. A utilização de agentes 
de limpeza e técnicas não adequados pode 
danificar os polímeros.

Medidas permitidas

 O Remova a poeira do vidro do filtro usando 
um fole e uma escova macia.

 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 sobres-
salentes originais Leica Microsystems 
podem ser usadas.

Perigo de choque elétrico

 Risco de choque elétrico. A remoção da 
tampa do Flexacam C3 expõe as partes 

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

Item Número do artigo 
Leica

Designação

1 10 726 529 Cabo HDMI (2 m)

2 19 002 015 Tampa de montagem C

3 10 726 837 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 12 730 229 Interruptor manual/Pedal Leica

2 12 730 534 Kit de autonomia Flexacam C3
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Eliminação
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Eliminação

Depois de terminada a vida útil do produto, 
contacte a Assistência da Leica ou Serviço de 
Vendas da Leica sobre a forma como o eliminar.

Tal como todos os dispositivos eletrónicos, a 
câmera, os seus componentes e acessórios não 
podem ser eliminados como resíduo doméstico 
geral!

Observe as leis e regulamen-
tos nacionais que, por exem-
plo, implementam e garantem a 
conformidade com a diretiva EU  
REEE 2012/19/EU.



Flexacam C3 Manual do usuário Especificações 40

Especificações
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Dados técnicos

Câmera digital

Características Valor

Peso 0,37 kg (somente a câmera)

Imagem em tempo real num 
monitor HDMI

a até 60 fps  
(3,840 × 2,160 pixels)

Captura de imagem de tela total a 12 MP

Diagonal do sensor 7,81 mm (Tipo 1/2,3” CMOS) 

Tamanho do pixel 1,55 μm × 1,55 μm

Entrada 5 VCC/3 A

Consumo de energia 15 W

Software compatível LAS X

Formatos de arquivo JPG, TIF, MJPG, BMP; para sobrepo-
sições, também PNG

Interfaces mecânicas e ópticas

Características Valor

Mecânicas Rosca para montagem C

Filtro de cor Revestimento de filtragem de 
infravermelho de 650 nm, não 
substituível

Interfaces eletrônicas

Características Valor

Compatibilidade USB 3.0, USB tipo C padrão, possí-
veis de serem travadas

Conector de alta definição HDMI 2.0a, plugue HDMI tipo A

Conectores USB 4 conectores USB 2, tipo B

Comutador On / Off 1 (na traseira da câmera)

Conector Jack de 2,5 mm 1x (para comando manual/pedal)

LED de status multicolorido 1x 

Condições ambientais

Características Valor

Temperatura de operação 10 °C a 40 °C (50 °F a 104 °F)

Umidade relativa para armazena-
mento/operação

10 % – 90 % (sem condensação)

Grau de poluição 2

Uso Somente para uso interno

Categoria de instalação II (categoria de sobretensão)

Altitude de operação 0 m a 2.000 m (0 pés a 6.561 pés)
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LED de status multicolorido

Modo Color Descrição

Modo 
reiniciar

vermelho A câmera liga.

verde, piscando 
(aplicativo)

A câmera está inicializando.

azul, piscando 
(retrocesso)

A câmera está inicializando.

Modo 
autônomo

verde, sólido O aplicativo foi iniciado.

vermelho, sólido Fonte de alimentação insuficiente. 
As portas USB estão desligadas.

 X Conecte a fonte de alimenta-
ção correta à conexão da fonte 
de alimentação (USB Tipo C).

laranja, piscando 
brevemente

Uma imagem é capturada.

laranja, piscando Um vídeo é gravado.

Modo Color Descrição

Modo 
computador

verde, sólido No modo computador, o LED de 
status está sempre verde, indepen-
dentemente do status da câmera.

laranja, sólido Apenas conexão USB 2.0. O 
funcionamento não é possível.

Diversos

Características Valor

Fonte de alimentação Energia fornecida através do USB 
a partir do computador (modo 
computador / modo LAS-X) ou 
por fonte de alimentação externa 
(modo de autonomia)

Configuração mínima do compu-
tador

Consulte o software usado

Dados técnicos (Continuação)
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Fonte de alimentação (opcional)

Características Valor

Fabricante Sinpro Electronics Co., Ltd., 18F, 
NO.80, Minzu 1st Rd., Sanmin 
District, Kaohsiung City 807, 
Taiwan

Identificação do modelo SPU25A-102

Tensão de entrada 90–264 V AC

Frequência de entrada 47–63 Hz

Tensão de saída 5 V DC

Corrente de saída máx. 3,3 A

Potência de saída máx. 16,5 W

Eficiência ativa média 82,5%

Eficiência a carga elevada (10 %) 79,5%

Consumo de energia sem carga 0,014 W

Dados técnicos (Continuação)
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Desenhos Dimensionais
66

7

3.
2

74

54.7 57.4

371-32UN

30

ON/OFF SS HDMI

SPEED

Ø

Ø

Dimensões em mm



05
/2

02
1 

· 1
0I

DC
27

06
0P

T 
· ©

 2
02

1 
pe

la
 L

ei
ca

 M
ic

ro
sy

st
em

s 
Gm

bH
.

Su
je

ito
 a

 m
od

ifi
ca

çõ
es

. L
EI

CA
 e

 L
ei

ca
 L

og
o 

sã
o 

m
ar

ca
s 

co
m

er
ci

ai
s 

re
gi

st
ad

as
 d

a 
Le

ic
a 

M
ic

ro
sy

st
em

s 
IR

 G
m

bH
.

www.leica-microsystems.com

Leica Microsystems (Schweiz) AG · Max-Schmidheiny-Strasse 201 · 9435 Heerbrugg, Suíça

T +41 71 726 34 34 · F +41 71 726 34 44

CONECTE-SE

CONNOSCO!
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