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Generel vejledning

Sikkerhedskoncept
Før du bruger dit Leica ICC50 første gang, skal 
du læse folderen "Sikkerhedskoncept", der 
følger med instrumentet. Den indeholder flere 
oplysninger om håndtering og pleje.

Anvendelse i rene rum 
Leica ICC50 kameraet kan bruges i rene rum 
uden problemer.

Rengøring
 Ϙ Må ikke uegnede rengøringsmidler, kemi-

kalier eller teknikker til rengøring.

 Ϙ Rengør aldrig farvede overflader og tilbe-
hør med gummierede dele med kemika-
lier. Dette kan beskadige overfladerne, og 
prøver kan blive forurenede af afskrabede 
partikler. 

 Ϙ I de fleste tilfælde kan gi tilbyde specielle 
løsninger efter anmodning. Nogle produk-
ter kan modificeres, og vi kan tilbyde andet 
tilbehør til brug i rene rum.  

Servicearbejde 
 Ϙ Reparationer må kun udføres af servicet-

eknikere, der er uddannet af Leica Micro-
systems. Der må kun anvendes originale 
reservedele fra Leica Microsystems.

Krav til den driftsansvarlige
 Ϙ Sørg for, at Leica stereomikroskoper kun 

betjenes, vedligeholdes og repareres af 
autoriseret og uddannet personale.
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Sikkerhedskoncept

Leica ICC50 kameraet leveres med en interaktiv 
CD-ROM med alle relevante brugsanvisninger. 
Den skal opbevares omhyggeligt og være til 
rådighed for brugeren. Brugsanvisninger og 
opdateringer kan også downloades fra vores 
hjemmeside www.leica-microsystems.com.

Denne brugsanvisning beskriver de specielle 
funktioner i de enkelte moduler i Leica 
DM-stereomikroskopserien, og indeholder 
vigtige instruktioner vedr. driftssikkerhed, 
vedligeholdelse og tilbehør. 

Brochuren "Sikkerhedskoncept" indeholder 
ekstra sikkerhedsoplysninger vedrørende 
servicearbejde, krav og håndtering af stereo-
mikroskop, tilbehør og elektriske tilbehørsdele 
samt generelle sikkerhedsanvisninger.

Du kan kombinere enkelte systemenheder med 
enheder fra eksterne leverandører (f.eks. kold-
lyskilder etc.) Indholdsfortegnelse

Side Overhold specielt alle sikkerhedsfor-
skrifter.

For at opretholde den tilstand, som udstyret 
er i ved levering, og sikre en risikofri drift skal 
du overholde de anvisninger og advarsler, der 
findes i disse brugsanvisninger.

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

Advarsel om et farligt sted

• Dette symbol står ud for anvisninger, 
som altid skal læses og overholdes. 

Overholdes dette ikke, kan det resultere i 
følgende:

 Ϙ Fare for personer

 Ϙ Funktionsfejl eller beskadigede instru-
menter

Advarsel om farlig elektrisk spænding

 Dette symbol viser særligt vigtige oply-
sninger, som, hvis de ikke overholdes, 

kan resultere i følgende: 

 Ϙ Fare for personer

 Ϙ Funktionsfejl eller beskadigede instru-
menter

Advarsel mod en varm overflade

 Dette symbol advarer om varme steder, 
der kan berøres, f.eks. pærer. 

Vigtig information

 Dette symbol står ved supplerende infor-
mationer eller forklaringer, som bidrager 

til forståelsen.
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Sikkerhedsforskrifter

Beskrivelse
De enkelte moduler lever op til de største krav 
til observation og dokumentation i forbindelse 
med Leica ICC50 kameraet.

Tiltænkt anvendelse
 Ϙ Se folderen "Sikkerhedskoncept"

Ikke-formålsmæssig anvendelse
 Ϙ Se folderen "Sikkerhedskoncept"

De apparater hhv. tilbehørskomponenter, som 
er beskrevet i brugsanvisningen, er kontrolleret 
med henblik på sikkerhed eller mulige risici. 
Kontakt den ansvarlige Leica-repræsentant, 
når apparatet ændres, modificeres eller bruges 
sammen med ikke-Leica-komponenter, som 
ikke er dækket af denne brugsanvisning.

Ved uautoriserede indgreb i apparatet eller 
ved ikke-formålsmæssig anvendelse bortfalder 
ethvert garantikrav.

Anvendelsessted
 Ϙ Se folderen "Sikkerhedskoncept"

 Ϙ Opsæt de elektriske komponenter mindst  
10 cm fra vægge og brændbare genstande.

 Ϙ Undgå store temperatursvingninger, 
direkte sollys og rystelser. Målinger eller 
mikrofotografiske optagelser kan ødelæg-
ges gennem sådanne forhold.

 Ϙ I varme og fugtigvarme klimazoner kræver 
de enkelte komponenter særlig pleje for at 
forhindre, at der dannes svamp.

Krav til ejer/fører
 Ϙ Se folderen "Sikkerhedskoncept"

Du skal sikre dig, at:
 Ϙ Leica ICC50 kameraet må kun betjenes, 

vedligeholdes og repareres af autoriseret 
og uddannet personale.

 Ϙ Alle førere har læst og forstået denne 
brugsanvisning og især alle sikkerhedsfor-
skrifter, og at disse også følges.
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Sikkerhedsforskrifter (fortsat)

Reparation, service
 Ϙ Se folderen "Sikkerhedskoncept"

 Ϙ Der må kun anvendes originale reservedele 
fra Leica Microsystems.

 Ϙ Slå strømmen fra, og træk stikkene ud af 
stikdåserne, før apparaterne åbnes.

 Ϙ Der kan opstå personskader ved berøring af 
strømkredsen, når der er spænding på den.

Transport
 Ϙ Brug den originale emballage til forsend-

else eller transport af de enkelte moduler 
til ICC50 kameraet.

 Ϙ For at undgå beskadigelser forårsaget af 
rystelser skal alle bevægelige komponen-
ter, som kunden (ifølge brugsanvisningen) 
selv kan montere og afmontere, afmonteres 
og pakkes separat.

Montering i produkter fra andre producen-
ter

 Ϙ Se folderen "Sikkerhedskoncept"

Bortskaffelse
 Ϙ Se folderen "Sikkerhedskoncept"

Lovbestemmelser
 Ϙ Se folderen "Sikkerhedskoncept"

EF-overensstemmelseserklæring
 Ϙ Se folderen "Sikkerhedskoncept"

Sundhedsfarer
Arbejdspladser med stereomikroskoper letter 
og forbedrer observationsarbejdet, men de 
stiller også store krav til brugerens synsorganer 
og muskulatur. Afhængigt af hvor lang tid der 
arbejdes uden pauser, kan der forekomme prob-
lemer med astenopi og knogler og muskler. Der 
skal derfor træffes de nødvendige foranstalt-
ninger for at mindske arbejdsbelastningen:

 Ϙ Optimal indretning af arbejdspladsen og 
tilrettelæggelse af arbejdsindholdet og 
arbejdsprocessen (hyppige skift i arbejdets 
art).

 Ϙ Grundig vejledning af personalet, hvor det 
tages hensyn til ergonomiske aspekter og 
arbejdets organisering.

Det ergonomiske design og konstruktion af 
Leica stereomikroskopserien er beregnet til at 
minimere den fysiske belastning for brugeren.
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Leica ICC50
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Vi takker for dit køb af et Leica ICC50 digitalkam-
eramodul fra Leica Microsystems. Leica ICC50’s 
eksklusive designfunktioner gør enheden til et 
meget alsidigt digitalkamera af høj kvalitet til 
uddannelsesbrug og til udførelse af rutineop-
gaver.

• Dette instrument må kun bruges som 
beskrevet.

Introduktion
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 Ϙ Tag forsigtigt komponenterne ud af 
emballagen.

 Ϙ Indholdet består af kameramodul, cd med 
billedsoftware samt USB-kabel.

 Ϙ Hvis du bestilte stand-alone-sættet til 
betjening af Leica ICC50 uden en computer, 
har du også modtaget en strømforsyning, 
et videokabel og et SD-hukommelseskort.

 Ϙ Du må ikke smide emballagematerialer 
ud. De skal bruges til sikker opbevaring og 
transport af instrumentet, hvis der skulle 
blive behov for dette.

Udpakning
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Klar!
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Anvendt værktøj
 Ϙ Indstiksnøgle

 Undlad at sætte andet end SD-kortet 

ind i kortholderen – risiko for kortslut-
ning og elektrisk stød!

 Leica ICC50-kameramodulet passer 
mellem mikroskopholderen og mikros-

kopets observationsrør.

Klargøring til brug
1. Hvis mikroskopets observationsrør er 

monteret, skal du fjerne det.

Fastgør Leica ICC50 til mikroskopholderen:

2. Løsn sætskruen (oven på stativet) med den 
indstiksnøgle, der følger med mikroskopet. 

3. Sæt svalehalen (se undersiden af Leica 
ICC50) ind i holderstøtten.

4. Spænd sætskruen godt uden at bruge for 
mange kræfter. 

Klargøring til brug
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Klargøring til brug (forts.)

5. Fastgør mikroskopets observationsrør 
til Leica ICC50 ved hjælp af sætskruen, 
der sidder på venstre side af Leica ICC50-
kameramodulet.



Leica ICC50 Manual 15

Parat!
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 Vejledningen til installation og brug 
af den medfølgende software på en 

computer fremgår af cd-rom'en, der følger med 
ICC50.

 10× okularer har et fast cirkulært synsfelt 
med en diameter på 18 mm eller 20 mm. 

Leica ICC50’s synsfelt er dog rektangulært med 
en diagonal på 16.4 mm, der sikrer et jævnt felt 
på digitalbilleder.  Som følge heraf er kameraets 
billedfelt mindre end objektfeltet set gennem 
okularerne.

Installation og tilslutning
1. Sæt den medfølgende cd i computeren, og 

følg anvisningerne til indlæsning af soft-
waren.

2. Sæt Leica ICC50’s USB-kabel i kameraets 
USB-port, og sæt den anden ende af kablet 
i computeren.

 Leica ICC50 drives nu fra computeren via 
USB-kablet. Når kameraet tændes, skifter 

LED-signalet, der sidder på Leica ICC50, hurtigt 
fra gult til rødt til grønt. Når LED-signalet er 
grønt, kan du åbne softwaren og se, hente eller 
projicere billeder.

4. Følg softwareanvisningerne, når du 
indstiller og henter et billede.

5. Hvis du bruger en projektor, skal du slutte 
computeren til projektoren ved hjælp af 
kablet, der fulgte med projektoren.

 Et billede kan ikke ses gennem projekto-
ren, før livebilledet vises på computeren.

Tilslutning til og betjening af billeder ved hjælp af en Windows-baseret computer
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 For at kunne bruge denne funktion skal 
du have et SD-kort med ledig hukom-

melse. Hvis SD-hukommelseskortet er fuldt, 
forbliver Leica ICC50’s LED-signal rødt, og du 
kan ikke længere kunne hente billeder.

 Du kan ikke bruge denne funktion, hvis 
der samtidig er oprettet forbindelse til en 

computer. Hvis Leica ICC50-kameraet er sluttet 
til en computer, kan du ikke hente billeder på 
SD-hukommelseskortet.

Tilslutning af strømkabel
1. Sæt strømkablet i stikket på bagsiden af 

Leica ICC50, og sæt den anden ende i et 
strømudtag.

 Ϙ LEDS-signalet på Leica ICC50 skifter fra gult 
til rødt. 

Hentning af billeder uden en computer
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Hentning af billeder uden en computer (forts.)

2. Sæt SD-hukommelseskortet i åbningen på 
siden af Leica ICC50, indtil kortet klikker på 
plads.

Kameraets LED-signal skifter til grønt. Leica 
ICC50 er nu klar til at sende billeder til 
SD-hukommelseskortet.

Hentning af billeder

• Det er vigtigt, at du indstiller diopterne i 
mikroskopets okularer korrekt, så billederne 

på SD-hukommelseskortet er i fokus, når bill-
edet er i fokus gennem mikroskopets okularer. 
Se, hvordan du indstiller diopterne i brugsan-
visningen til mikroskopet. Du kan også bruge 
det analoge output og et analogt videodisplay 
(medfølger ikke) som fokuseringshjælp. Se, 
hvordan du indstiller den analoge videopsæt-
ning, i næste afsnit.

1. Du kan lagre et billede på SD-hukom-
melseskortet ved at trykke forsigtigt på den 
røde knap til billedhentning, der sidder på 
siden af Leica ICC50-kameraet.

 Ϙ Du hører et bip som tegn på, at du har tryk-
ket på knappen.

 Ϙ Kameraets LED-signal blinker grønt, mens 
billedet hentes.

 Ϙ Du hører endnu et bip, når Leica ICC50 har 
afsluttet hentningen af billedet.

2. Når du er færdig med at hente billeder, skal 
du skubbe SD-hukommelseskortet ind i 
porten, hvorefter det skubbes ud af porten. 
Du kan nu fjerne kortet og se billederne på 
computeren ved hjælp af en SD-hukom-
melseskortlæser.
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vil der dannes kondens i kortet, hvilket 
medfører en defekt. For at undgå kondens-
dannelse skal du putte hukommelseskortet 
i en forseglet plasticpose, før du flytter det 
til et andet temperaturområde, og du skal 
langsomt lade kortet tilpasse sig den nye 
temperatur.

 Ϙ Hvis der dannes kondens på hukommelses-
kortet, skal du opbevare det ved stuetem-
peratur, indtil vanddråberne er fordampet 
naturligt.

 Ϙ Undlad at anvende eller opbe-
vare hukommelseskort 
på steder med støv 
eller sand, eller på 
steder med høj 
luftfugtighed 
og høj temper-
atur

Håndtering af SD hukommelseskort

 Ϙ Pas på, at der ikke kommer smuds, vand 
eller fremmedlegemer i kontakt med termi-
nalerne på bagsiden af kortet. Berør ikke 
terminalerne med hænderne eller meta-
lobjekter.

 Ϙ Tag ikke det originale mærkat af hukom-
melseskortet. Sæt ikke et andet mærkat 
eller mærke på kortet.

 Ϙ Brug en pen med en blød spids (f.eks. en 
filtpen), når du skriver på kortet. Hvis du 
bruger en spids pen (f.eks. en kuglepen) 
eller en blyant, kan det ødelægge kortet 
eller de lagrede data.

 Ϙ Da nogle af eller alle data lagret på hukom-
melseskortet kan blive ødelagt eller slettet 
af elektrisk støj, statisk elektricitet, et defekt 
kamera eller kort, anbefaler vi, at du laver 
en sikkerhedskopi af vigtige data.

 Ϙ Hvis man flytter et hukommelseskort 
hurtigt mellem ekstreme temperaturer, 

 Some SD memory cards may have a 
write-protect tab. Sliding the tab down-

ward prevents recording of data and protects 
existing data (e.g. images). Når du vil optage 
på, slette fra eller formatere hukommelsesko-
rtet, skal du skyde fligen opad.

 
Se efter, at hukommelseskortet vender rigtigt, 
før du sætter det ind i kameraet. Det kan beska-
dige kameraet, hvis det ved et uheld sættes 
omvendt ind.

Vær forsigtig, når du håndterer SD-hukom-
melseskort:

 Ϙ Hukommelseskort er meget præcise elek-
troniske enheder. Undlad at bøje kortet, at 
trykke for hårdt på kortet eller at udsætte 
det for stød eller rystelser.

 Ϙ Forsøg ikke at adskille eller ændre hukom-
melseskortet.
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1. Sæt strømkablet i stikket på bagsiden af 
Leica ICC50 kameraet, og sæt den anden 
ende i et strømudtag.

2. Sæt videokablet i stikket "Video" på 
bagsiden af Leica ICC50 og den anden 
ende i stikket "Composite Video In" på den 
analoge enhed (projektor, monitor, optager 
etc.).

Begge kabler er nu tilsluttet på bagsiden af 
Leica ICC50.

Ændring af videostandard

 Hvis du ser et forvrænget billedet eller 
ikke ser et billede på den analoge enhed, 

skal du muligvis ændre videoindstillingen til en 
anden international standard.

1. Sæt forsigtig en spids genstand som for 
eksempel en kuglepen ind i hullet “NTSC/
PAL” på Leica ICC50 for at nulstille.

Du kan nu skifte mellem de to internationale 
standarder og vælge den rigtige.

Brug af analog video uden en computer
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Indstilling af ny hvidbalance for ICC50

Hvis du holder den røde eksponeringsknap 
inde i mere end 10 sekunder, nulstilles kamer-
aet, og der oprettes en ny hvidbalance.

Sørg for, at der ikke er prøver i strålegangen, og 
at der er almindelig belysning, når du nulstiller 
kameraet.

Det anbefales at indstille en ny hvidbalance, 
hver gang du ændrer type eller farvetempera-
tur på belysningen. Det er især nødvendigt, hvis 
du arbejder med halogenlys, der kan ændres fra 
gult med lav intensitet til blåt med høj intens-
itet. Den nye hvidbalanceindstilling skaber en 
neutral baggrund for begge belysninger.
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Start!
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Du skal nu indtilles mikroskopet, hente billed-
erne, og nyde det!

Klar! Parat! Start!
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Pleje og rengøring
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Generel
 Ϙ Det er vigtigt at holde alle optiske kompo-

nenter rene, så den optiske ydelse forbliver 
god. 

 Ϙ Dæk altid mikroskopet med Leica ICC50-
kameraet med et støvdæksel i plast (følger 
med mikroskopet), når instrumentet ikke er 
i brug.

 Ϙ Hvis en optisk overflade tildækkes med støv 
eller snavs, skal overfladen rengøres ved at 
blæse den af med en kanyle eller børste 
den af med en børste af kamelhår, før du 
forsøger at tørre overfladen af.

 Ϙ Optiske overflader skal rengøres med en 
fnugfri klud, linsestof eller vatrondel, der 
er fugtet med metanol eller et almindeligt 
vinduespudsemiddel. Brug ikke alkohol.

 Ϙ Det er meget vigtigt, at du ikke bruger 
kraftige rengøringsmidler.  Den fnugfrie 
klud, linsestof eller vatrondel skal fugtes 
med opløsningsmiddel, men ikke være så 
våd, at opløsningsmidlet siver ud omkring 
linsen.

Elektriske forhold

 Risiko for elektrisk stød. Hvis man fjerner 

dækslerne fra Leica ICC50-kameraet 

eller stand-alone-sættet, er der adgang til 

spændingsførende dele, som kan være dødbrin-

gende eller forårsage alvorlig personskade, hvis 

man berører dem. Kontakt en autoriseret Leica 

Microsystems-forhandler for at få teknisk assis-

tance.

Pleje og rengøring
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Specifikationer
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Leica ICC50 kameramodul

Digitalkamera ICC50
 Ϙ Vægt 700 g (kun kamera)
 Ϙ Eksponeringstid 2 msek – 2 sek
 Ϙ Levende billede på computerskærm op til 15 fps (1024×768 pixel)
 Ϙ Full frame hentet billede 2048 × 1536 pixels, 3.1 Mpixel
 Ϙ Sensor-størrelse: 6.55 mm × 4.92 mm
 Ϙ Pixel-størrelse: 3.2 μm × 3.2 μm

Sensor
 Ϙ Sensortype: Micron 1/2" CMOS
 Ϙ Forstærkning 1× – 20×
 Ϙ Farvedybde 24-bit
 Ϙ Dataformat JPEG / TIFF/ BMP

Software
Styresystemer: Windows XP, Windows Vista
Leica software:  LAS EZ software (PC), 

Mekaniske og optiske interfaces
 Ϙ Passer mellem observationsrør og holder via standard Leica svalehale
 Ϙ Center offset fra toppen af svalehale til bunden < 0.4 mm
 Ϙ Lysdistribution optisk 50% / kamera 50%
 Ϙ Ingen refleksioner, intet støv eller ingen urenheder ses på prismet
 Ϙ Intern billedforstørrelse 0.5×
 Ϙ Sensor centreret til optisk akse ± 0.1 mm.
 Ϙ Sensor justeret vandret / lodret ±1 grad

Elektroniske interfaces
 Ϙ Kompatibilitet: USB 2.0 mini-stik hun
 Ϙ Analog video port (RCA-konnektor) med sammensat videosignal PAL 

eller NTSC
 Ϙ Pinhole-kontakt til valg mellem PAL eller NTSC video-tilstand
 Ϙ 2 farvet LED for tændt strøm (grøn) / optagelse (rød)
 Ϙ Integreret slot SD (Secure Digital)
 Ϙ Optagekontakt til billedoptagelse
 Ϙ Nulstillingsfunktion, hvis man trykker op optageknappen i mere end 

5 sekunder
 Ϙ Strømforbrug 4 W
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Leica ICC50 kameramodul (forts.)

Anden
 Ϙ Strømforsyning via USB 2.0
 Ϙ Ekstern strømforsyning som ekstraudstyr
 Ϙ Driftstemperaturområde +5°C – 50°C luftfugtighed 10 – 90%
 Ϙ Anbefalet computer-konfiguration: 
 Ϙ Intel Pentium 4 eller DuoCore, 2GHz, 1GB RAM
 Ϙ 24 bit grafik, 1024 × 768, CD-ROM drev
 Ϙ EF-overensstemmelseserklæring forefindes
 Ϙ cUL

Godkendte standarder
 Ϙ EMI/RFIEN55011-B EN50082-1
 Ϙ EMC61000-3-261000-3-3

Netspænding og netfrekvens
 Ϙ Input: 5VDC/500 mA
 Ϙ Ved brug som stand-alone-sæt: 

Input: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.5 A 
udgang: 5 VDC, 2.4 A, 12 W max.

Miljømæssige betingelser
 Ϙ Højde op til 2000 m
 Ϙ Kunden til indendørs brug
 Ϙ Temperaturer 5 °C til 40 °C
 Ϙ Installationskategori II 

(overspændingskategori)
 Ϙ Forureningsgrad 2
 Ϙ Maks. relativ fugtighed 80% for temperaturer op til 31 °C; reducer 

lineært til 50 % relativ fugtighed ved 40 °C.
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