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Všeobecné pokyny

Bezpečnostní koncepce
Před prvním použitím digitální kamery Leica 
ICC50 si, prosím, přečtěte brožuru „Bezpečnostní 
koncepce“, kterou jste s  přístrojem dostali. 
Obsahuje doplňující informace o  zacházení 
s přístrojem a jeho ošetřování.

Použití v čistých místnostech 
Digitální kameru Leica ICC50 lze v čistých míst-
nostech používat bez problémů.

Čistění
 Ϙ Nepoužívejte nevhodná čistidla, chemikálie 

ani čisticí techniky.

 Ϙ K  čistění barevných povrchů 
nebo  příslušenství s  pryžovanými díly 
nikdy nepoužívejte chemikálie. Mohly by 
poškodit povrchy a  vzorky by mohly být 
kontaminovány odřenými částicemi. 

 Ϙ Ve většině případů můžeme na vyžádání 
dodat speciální roztoky. Některé výrobky 
lze modifikovat, nebo můžeme pro použití 
v  čistých místnostech nabídnout jiné 
příslušenství.  

Údržba 
 Ϙ Opravy smějí provádět pouze servisní tech-

nici vyškolení u  firmy Leica Microsystems. 
Smějí se používat pouze originální náhradní 
díly Leica Microsystems.

Povinnosti osoby za přístroj zodpovědné
 Ϙ Zajistěte, aby stereomikroskop Leica byl 

provozován, udržován a  opravován jen 
autorizovanými a vyškolenými pracovníky.
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Bezpečnostní koncepce

Digitální kamera Leica ICC50 zahrnuje 
interaktivní CD-ROM se všemi relevant-
ními uživatelskými příručkami. Uložte jej na 
bezpečném místě, ale tak, aby jej uživatel měl 
vždy pohotově. Uživatelské příručky a  jejich 
aktualizace si také můžete stáhnout z  našich 
webových stránek na adrese www.leica-micro-
systems.com.

Tento provozní návod popisuje speciální 
funkce jednotlivých modulů stereomikroskopů 
Leica řady DM a  obsahuje důležité pokyny 
ohledně jejich provozní bezpečnosti, údržby 
a příslušenství. 

Brožura „Bezpečnostní koncepce“ obsahuje 
přídavné bezpečnostní pokyny s  ohledem 
na servisní práce, potřeby a  zacházení se 
stereomikroskopem, s  mechanickým a  elek-
trickým příslušenstvím a  rovněž všeobecné 
bezpečnostní pokyny.

Můžete kombinovat jednotlivé komponenty 
systému s  komponentami od externích 
dodavatelů (např. zdroje studeného světla 
atd.). Přečtěte si, prosím, uživatelskou příručku 
a bezpečnostní pokyny dodavatele.

Před instalací, ovládáním nebo používáním 
přístrojů si přečtěte výše uvedené uživatelské 
příručky. Zvlášť, prosím, dodržujte všechny 
bezpečnostní pokyny.

Abyste přístroj udrželi v původním stavu a zajis-
tili jeho bezpečnou činnost, musíte se řídit 
pokyny a  dbát varování obsažených v  těchto 
uživatelských příručkách.

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


Příručka k digitální kameře Leica ICC50  6

Použité symboly

Výstraha před nebezpečím

• Tento symbol označuje zvlášť důležité 
pokyny, které musíte přečíst a  jimiž se 

musíte řídit. Zanedbání může způsobit následu-
jící:

 Ϙ Riziko úrazu

 Ϙ Poruchy funkce nebo poškození přístroje

Výstraha před nebezpečným elektrickým 
napětím

 Tento symbol označuje zvlášť důležité 
pokyny, jejich zanedbání může 

způsobit následující: 

 Ϙ Riziko úrazu

 Ϙ Poruchy funkce nebo poškození přístroje

Výstraha před horkým povrchem

 Tento symbol varuje před dotýkáním se 
horkých povrchů, např. žárovek. 

Důležité informace

 Tento symbol upozorňuje na důležité 
vysvětlující informace, které jsou 

podstatné pro pochopení.
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Bezpečnostní předpisy

Popis
Samostatné moduly splňují nejvyšší nároky na 
pozorování a dokumentaci s použitím digitální 
kamery Leica ICC50.

Určené použití
 Ϙ Viz brožuru „Bezpečnostní koncepce“

Použití v rozporu se zamýšleným účelem
 Ϙ Viz brožuru „Bezpečnostní koncepce“

Přístroje a příslušenství popsané v tomto návodu 
k obsluze byly testovány z hlediska bezpečnosti 
a potenciálních rizik. Kdykoliv se jedná o změnu 
nebo modifikaci přístroje, nebo o  jeho spojení 
se součástmi od jiných výrobců, které jde nad 
rámec této příručky, je nutné si vyžádat souhlas 
příslušné pobočky firmy Leica Microsystems.

Nepovolené změny přístroje nebo jeho nesch-
válené použití ruší veškerá práva na jakékoliv 
záruky!

Pracoviště
 Ϙ Viz brožuru „Bezpečnostní koncepce“

 Ϙ Elektrické součásti situujte tak, 
aby byly ve vzdálenosti alespoň  
10 cm od stěn a hořlavých předmětů.

 Ϙ Zajistěte, aby na pracovišti nedocházelo 
k  velkému kolísání teplot, aby přístroj 
nestál na přímém slunečním světle a  aby 
nedocházelo k vibracím. Takové podmínky 
by mohly zkreslit výsledky měření a mikro-
grafická zobrazení.

 Ϙ Jednotlivé součásti vyžadují v  teplém 
a  v  teplém a  vlhkém klimatu speciální 
ošetřování, aby nevznikaly plísně.

Požadavky na majitele/operátora
 Ϙ Viz brožuru „Bezpečnostní koncepce“

Zajistěte, aby:
 Ϙ Digitální kamera Leica ICC50 byla provozo-

vána, udržována a opravována jen autorizo-
vanými a vyškolenými pracovníky.

 Ϙ Všichni uživatelé přečetli tuto uživatelskou 
příručku a  zvlášť  bezpečnostní pokyny, 
porozuměli jí a řídili se podle ní.



Příručka k digitální kameře Leica ICC50  8

Bezpečnostní předpisy (pokračování)

Opravy, servis
 Ϙ Viz brožuru „Bezpečnostní koncepce“

 Ϙ Smějí se používat pouze originální náhradní 
díly Leica Microsystems.

 Ϙ Před otevřením přístroje vypněte napájení 
a odpojte hlavní síťový kabel.

 Ϙ Při dotyku částí pod napětím může dojít 
k úrazu elektrickým proudem.

Přeprava
 Ϙ Pro zasílání a  přepravu samostatných 

modulů digitální kamery Leica ICC50 
používejte originální obaly.

 Ϙ Aby nedošlo k  poškození přístroje vibra-
cemi, odmontujte všechny pohyblivé části, 
které (podle uživatelské příručky) smí záka-
zník montovat a  demontovat, a  zabalte je 
zvlášť.

Instalace do zařízení cizích výrobců
 Ϙ Viz brožuru „Bezpečnostní koncepce“

Likvidace
 Ϙ Viz brožuru „Bezpečnostní koncepce“

Právní předpisy
 Ϙ Viz brožuru „Bezpečnostní koncepce“

Prohlášení o shodě s EU
 Ϙ Viz brožuru „Bezpečnostní koncepce“

Zdravotní rizika
Pracoviště vybavená stereomikroskopy 
usnadňují a zlepšují zkoumání vzorků, ale kladou 
také velké nároky na oči a  svalstvo uživatele. 
V závislosti na době trvání nepřerušené činnosti 
se mohou vyskytnout astenopie (zraková 
ochablost) a  muskuloskeletární potíže. Proto 
je nutno přijmout vhodná opatření k  omezení 
pracovní zátěže:

 Ϙ Optimální uspořádání pracoviště, úprava 
pracovní náplně a  postupu práce (častá 
změna úloh).

 Ϙ Důkladné zaškolení personálu s  ohledem 
na ergonomii a organizaci práce.

Ergonomický návrh a  konstrukce 
stereomikroskopů Leica řady DM mají za cíl 
snížení námahy uživatele na minimum.
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Digitální kamera Leica ICC50
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Děkujeme, že jste si koupili modul digitální 
kamery Leica ICC50 od firmy Leica Microsys-
tems. Jedinečné návrhové prvky z  něj činí 
skutečně univerzální, vysoce kvalitní digitální 
kameru pro účely vzdělávání a  další rutinní 
aplikace.

• Tento přístroj se smí používat jen tak, jak 
je popsáno.

Úvod
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 Ϙ Z  přepravní krabice opatrně vyjměte 
všechny součásti.

 Ϙ Krabice obsahuje modul kamery, CD 
s grafickým softwarem a kabel USB.

 Ϙ Jestliže jste si objednali soupravu pro 
samostatné používání digitální kamery 
Leica ICC50 bez počítače, dostali jste 
v soupravě také napájecí zdroj, videokabel 
a  paměťovou kartu SD (Secure Digital) do 
digitálních kamer.

 Ϙ Nevyhazujte, prosím, žádný z těchto obalů. 
Měly by se, v případě potřeby, znovu využít 
pro bezpečné uskladnění a  transport 
přístroje.

Vybalení
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Připravit se!
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Použité nástroje
 Ϙ Inbusový klíč

 Do konektoru paměťové karty SD neza-

souvejte nic, s  výjimkou této karty – 
nebezpečí zkratu a  úrazu elektrickým prou-
dem!

 Modul digitální kamery Leica ICC50 se 
montuje mezi stojan mikroskopu a  jeho 

okulárový tubus.

Příprava k použití
1. Je-li okulárový tubus mikroskopu namon-

tován, sejměte jej.

Nasazení digitální kamery Leica ICC50 na stojan 
mikroskopu:

2. Inbusovým klíčem, který byl dodán 
s  mikroskopem, uvolněte stavěcí šroub 
(umístěn na stojanu nahoře). 

3. Do držáku stojanu vložte rybinovou vložku 
(viz spodní strana digitální kamery Leica 
ICC50).

4. Pevně, avšak bez násilí, utáhněte stavěcí 
šroub. 

Příprava k použití



Příručka k digitální kameře Leica ICC50  14

Příprava k použití (pokrač.)

5. Na digitální kameru Leica ICC50 nasaďte 
okulárový tubus mikroskopu a  stavěcím 
šroubem umístěným na levé straně modulu 
kamery jej upevněte.
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Pozor!
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 Pokyny pro instalaci a používání grafick-
ého softwaru v počítačovém režimu jsou 

na disku CD ROM s  tímto softwarem, který se 
dodává s kamerou ICC50.

 10× zvětšující okuláry mají pevné 
kruhové zorné pole o  průměru 18 mm 

nebo 20 mm. Zorné pole kamery Leica ICC50 
je však obdélníkové, s  úhlopříčkou 16.4 mm, 
aby se zajistilo stejné pole digitálního snímku.  
V důsledku toho je snímací pole kamery menší 
než pole předmětu pozorovatelné okuláry.

Instalace a zapojení
1. Vložte dodané CD do počítače a  řiďte se 

pokyny pro nahrání softwaru.

2. Kabel USB zapojte jedním koncem do 
portu USB na digitální kameře Leica ICC50 
a druhým koncem do počítače.

 Digitální kamera Leica ICC50 je nyní 
napájena přes kabel USB z počítače. Když 

se napájení digitální kamery Leica ICC50 zapne, 
indikace kontrolky LED na kameře se rychle 
změní ze žluté na červenou a zelenou. Když je 
indikace LED na kameře zelená, můžete spustit 
software a prohlížet si, pořizovat nebo promítat 
snímky.

4. Řiďte se pokyny softwaru ohledně 
nastavení a pořizování snímků.

5. Používáte-li projektor, připojte jej k počítači 
kabelem, který byl dodán s projektorem.

 Snímek nelze projektorem promítat, 
dokud se živý snímek neobjeví na 

počítači.

Zapojení a činnost kamery s počítačem s operačním systémem Windows
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 Aby bylo možné pracovat v  tomto 
režimu, musíte mít v  kameře zasunutou 

paměťovou kartu SD s  volnou pamětí. Je-li 
paměťová karta SD plná, kontrolka LED na digi-
tální kameře Leica ICC50 zůstane svítit červeně 
a vy nebudete moci žádné další snímky ukládat.

 Chcete-li pracovat v  tomto režimu, 
nesmíte být současně připojeni k počítači. 

Když je digitální kamera Leica ICC50 připojena 
k počítači, nelze snímky ukládat na paměťovou 
kartu SD.

Připojení síťového kabelu
1. Síťový kabel zapojte do síťové zdířky na 

zadní straně digitální kamery Leica ICC50 
a  druhým koncem do vhodné síťové zásu-
vky.

 Ϙ Indikace kontrolky LED na digitální kameře 
Leica ICC50 se změní ze žluté na červenou. 

Pořizování snímků bez počítače
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Pořizování snímků bez počítače (pokrač.)

2. Zasuňte paměťovou kartu SD do konek-
toru na boční straně digitální kamery Leica 
ICC50, až slyšitelně zaskočí.

Indikace kontrolky LED na kameře se změní na 
zelenou. Digitální kamera Leica ICC50 je nyní 
připravena ukládat snímky na paměťovou kartu 
SD.

Ukládání snímků

• Je bezpodmínečně důležité řádně 
nastavit dioptrie okulárů mikroskopu, 

aby se zajistilo, že snímky na paměťové kartě SD 
budou zaostřeny, když bude zaostřeno zobra-
zení v okulárech mikroskopu. Řádné dioptrické 
nastavení, viz Uživatelská příručka mikroskopu. 
Jako pomůcku pro zaostřování můžete také 
použít analogový výstup a  analogový video-
displej (není součástí dodávky). Řádné nastavení 
analogového videa, viz následující část.

1. Chcete-li uložit snímek na paměťovou kartu 
SD, lehce stiskněte červené tlačítko spouště, 
které je na boční straně digitální kamery 
Leica ICC50.

 Ϙ Zaslechnete zvukový signál potvrzující, že 
tlačítko bylo stisknuto.

 Ϙ Při snímání a  ukládání snímku bliká 
indikační kontrolka LED na kameře zeleně.

 Ϙ Další zvukový signál zaslechnete, když digi-
tální kamera Leica ICC50 ukládání snímku 
dokončí.

2. Když snímání snímků ukončíte, zatlačte 
paměťovou kartu SD hlouběji do konektoru 
a ta z něj pružně vyklouzne. Nyní ji můžete 
vyjmout a  vhodnou čtečkou paměťových 
karet SD si snímky prohlížet na počítači.
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 Ϙ Když na paměťovou kartu rychle působí 
velké teplotní rozdíly (např. při přenesení 
z  mrazu do tepla), dochází uvnitř karty ke 
kondenzaci, která způsobí její chybnou 
funkci. Aby ke kondenzaci nedocházelo, 
před přenesením do jiné teploty ukláde-
jte paměťovou kartu do utěsněného plas-
tového pouzdra a  pomalu ji nechte nové 
teplotě se přizpůsobit.

 Ϙ Dojde-li ke kondenzaci na paměťové kartě, 
uložte ji při pokojové teplotě, dokud se 
kapičky vody přirozeně neodpaří.

 Ϙ Paměťové karty 
nepoužívejte ani 
neukládejte na 
prašných nebo 
p í s e č n ý c h 
m í s t e c h , 
ani na místech 
s  vysokou vlhkostí 
a teplotou

Jak zacházet s paměťovou kartou SD

je upravovat.

 Ϙ Dbejte na to, aby svorky na zadní straně 
karty nepřišly do styku s nečistotou, vodou 
nebo cizími předměty. Nedotýkejte se jich 
rukama ani kovovými předměty.

 Ϙ Neodstraňujte s  paměťových karet orig-
inální nálepku ani ji nepřelepujte jinými 
nálepkami nebo štítky.

 Ϙ Při popisování paměťové karty používejte 
popisovač s  měkkým hrotem (např. fixu). 
Při použití popisovače s  ostrým hrotem 
(např. propisovací nebo obyčejné tužky) 
se paměťová karta může poškodit nebo se 
mohou porušit nahraná data.

 Ϙ Protože se některá nebo všechna data 
zaznamenaná na paměťové kartě mohou 
porušit nebo vymazat elektrickým šumem, 
elektrostatickým nábojem, chybnou funkcí 
kamery nebo karty, doporučuje se důležitá 
data zálohovat.

 Některé paměťové karty SD mohou mít 
klíč ochrany proti zápisu. Posunutí klíče 

dolů brání záznamu dat a  chrání data existu-
jící (např. snímky). Při záznamu na paměťovou 
kartu, při jejím mazání nebo formátování, 
posuňte klíč nahoru.

 
Než do kamery zasunete paměťovou kartu, 
přesvědčte se, že je správně orientovaná. 
Kdybyste ji tam nedopatřením zasouvali 
obráceně, kamera by se mohla poškodit.

Varovná upozornění pro zacházení 
s paměťovými kartami SD:

 Ϙ Paměťové karty jsou vysoce přesné 
elektronické součásti. Neohýbe-
jte je, nepůsobte na ně silou, 
 ani je nevystavujte nárazům nebo 
vibracím.

 Ϙ Nesnažte se paměťové karty rozebírat, ani 
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1. Síťový kabel zapojte do síťové zdířky na 
zadní straně digitální kamery Leica ICC50 
a  druhým koncem do vhodné síťové zásu-
vky.

2. Videokabel zapojte do konektoru „Video“ 
na zadní straně digitální kamery Leica ICC50 
a druhým koncem do konektoru „Compos-
ite Video In“ analogového přístroje (projek-
tor, monitor, rekordér atd.).

Oba kabely jsou nyní zapojeny na zadní straně 
digitální kamery Leica ICC50.

Změna standardu videa

 Je-li snímek zkreslený nebo nezobrazuje-
li se na analogovém zařízení vůbec, může 

to znamenat, že musíte změnit nastavení videa 
na jiný mezinárodní standard.

1. Opatrně zasuňte špičatý předmět, jako je 
hrot kuličkového pera, do resetovacího 
otvoru „NTSC/PAL“ digitální kamery Leica 
ICC50.

Nyní můžete přepínat mezi těmito dvěma 
mezinárodními standardy, abyste si zvolili ten 
správný.

Použití analogového videa bez počítače
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Nastavení nového vyvážení bílé u kamery ICC50

Pokud stisknete a  podržíte tlačítko červeného 
osvitu na déle než 10 sekund, kamera se nastaví 
na počáteční nastavení a  vytvoří se nové 
vyvážení bílé.

Když kameru resetujete, přesvědčte se, že je 
dostupné standardní osvětlení a v optické dráze 
není žádný vzorek.

Doporučuje se nastavovat nové vyvážení bílé 
pokaždé, když změníte typ osvětlení nebo 
jeho barevnou teplotu. Zvlášť je to potřeba, 
když pracujete s  halogenovým světlem, které 
lze měnit od žlutého - s  nízkou intenzitou, po 
modré - s  intenzitou vysokou. Při nastavení 
nového vyvážení bílé se vygeneruje neutrální 
pozadí pro obě tato osvětlení.
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Teď!
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Nyní už jen stačí řádně nastavit mikroskop, 
dělat a ukládat snímky a užívat si to!

Připravit se! Pozor! Teď!
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Ošetřování a čistění
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Všeobecně
 Ϙ Udržování všech optických součástí 

v čistotě je důležité pro zachování dobrých 
optických vlastností přístroje. 

 Ϙ Když se přístroj s  digitální kamerou Leica 
ICC50 právě nepoužívá, vždy jej přikryjte 
plastovým protiprachovým krytem (dodává 
se s mikroskopem).

 Ϙ Když se některý optický povrch značně 
zapráší nebo zašpiní, zkuste jej nejdřív 
vyčistit odfouknutím nečistoty, např. 
injekční stříkačkou, nebo jejím smetením 
štětcem z velbloudí srsti, než se jej pokusíte 
otřít.

 Ϙ Optické povrchy by se měly čistit hadříky 
nepouštějícími vlas, speciálními papírovými 
utěrkami na optické plochy nebo vatovými 
tampony navlhčenými metanolem nebo 
běžnými čističi skla. Nepoužívejte líh.

 Ϙ Je důležité nepoužívat příliš rozpouštědla.  
Hadříky nepouštějící vlas, speciální 
papírové utěrky na optické plochy nebo 
vatové tampony by měly být navlhčené 
rozpouštědlem, ale právě jen navlhčené, ne 
tak mokré, že by rozpouštědlo prosakovalo 
kolem čočky.

Elektrické hledisko

 Riziko úrazu elektrickým proudem. 

Odstranění krytů digitální kamery Leica 

ICC50 nebo soupravy pro samostatné používání 

umožňuje přístup k  nebezpečným napětím, 

která by při dotyku mohla způsobit úraz elek-

trickým proudem nebo smrt. Ohledně tech-

nického servisu se, prosím, obraťte na autorizo-

vaného prodejce firmy Leica Microsystems.

Ošetřování a čistění
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Specifikace
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Modul digitální kamery Leica ICC50

Digitální kamera ICC50
 Ϙ Hmotnost 700 g (samotná kamera)
 Ϙ Expoziční doba 2 ms–2 s
 Ϙ Dynamické (živé) zobrazení na monitoru počítače až 15 snímků/s 

(fps) (1 024×768 pixel)
 Ϙ Statický snímek s formátem senzoru plného kinofilmového políčka 

(Full frame) 2 048 × 1 536 pixel, 3.1 Mpixel
 Ϙ Velikost senzoru: 6.55 mm × 4.92 mm
 Ϙ Velikost pixelu: 3.2 μm × 3.2 μm

Senzor
 Ϙ Typ senzoru: Micron 1/2" CMOS
 Ϙ Zisk 1×–20×
 Ϙ Barevná hloubka 24 bit
 Ϙ Datový formát JPEG / TIFF/ BMP

Software
Operační systémy: Windows XP, Windows Vista
Software firmy Leica:  LAS EZ software (PC), 

Mechanické a optické rozhraní
 Ϙ Uchycení mezi okulárovým tubusem a stojanem standardní rybino-

vou vložkou Leica
 Ϙ Mimostřednost horní a dolní rybinové vložky < 0.4 mm

 Ϙ Rozdělení světla optika 50 %/kamera 50 %
 Ϙ Na hranolu nejsou pozorovatelné žádné odrazy, prach nebo nečistoty
 Ϙ Zvětšení interního videa 0.5×
 Ϙ Senzor je vystředěn vzhledem k optické ose s odchylkou ± 0.1 mm
 Ϙ Senzor horizontálně/vertikálně seřízen ±1°

Elektronické rozhraní
 Ϙ Kompatibilita: miniaturní dutinkový konektor USB 2.0
 Ϙ Port analogového videa (konektor RCA) s kompozitním vide-

osignálem PAL nebo NTSC
 Ϙ Přepínač ovládaný hrotem (pinhole switch) pro volbu video režimu 

PAL nebo NTSC
 Ϙ 2barevná kontrolka LED pro indikaci zapnutí (zelená)/nahrávání 

(červená)
 Ϙ Integrovaná konektorová pozice (slot) pro paměťovou kartu SD 

(Secure Digital)
 Ϙ Spoušť záznamu pro pořizování snímků
 Ϙ Funkce resetování při přidržení spouště záznamu déle než 

5 sekund
 Ϙ Příkon 4 W
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Modul digitální kamery Leica ICC50 (pokrač.)

Ostatní
 Ϙ Napájení přes port USB 2.0
 Ϙ Doplňkový externí napájecí zdroj
 Ϙ Rozsah provozních teplot (prostředí) +5 °C – 50 °C, vlhkost 10 – 90 %
 Ϙ Doporučená konfigurace počítače: 
 Ϙ Intel Pentium 4 nebo DuoCore, 2 GHz, 1 GB RAM
 Ϙ Grafika 24 bit, 1024 × 768, mechanika CD-ROM
 Ϙ K dispozici ES prohlášení o shodě (CE Conformity Declaration)
 Ϙ Vyhovuje standardu cUL

Schválené standardy
 Ϙ EMI/RFIEN55011-B EN50082-1
 Ϙ EMC61000-3-261000-3-3

Rozsah napájecího napětí a frekvence
 Ϙ Vstup: 5 V ss/500 mA
 Ϙ U soupravy pro samostatné používání: 

Vstup: 100-240 V st, 50/60 Hz, 0.5 A 
Výstup: 5 V ss, 2.4 A, 12 W max.

Rozsah podmínek prostředí
 Ϙ Nadmořská výška až 2 000 m
 Ϙ Jen pro použití v uzavřených prostorách
 Ϙ Teploty 5 °C až 40 °C
 Ϙ Instalační kategorie II 

(kategorie přepětí)
 Ϙ Stupeň znečistění 2
 Ϙ Maximální relativní vlhkost 80 % při teplotě až 31 °C; lineárně 

klesající na relativní vlhkost 50 % při 40 °C.
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