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Γενικές οδηγίες

Αρχές ασφαλείας
Προτού χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφική 
μηχανή Leica ICC50 για πρώτη φορά, διαβάσετε 
το φυλλάδιο "Αρχές ασφάλειας" που συνοδεύει 
το όργανο. Περιέχει πρόσθετες πληροφορίες 
σχετικά με το χειρισμό και τη φροντίδα του.

Χρήση σε 
θαλάμους ελέγχου ατμόσφαιρας 
Η φωτογραφική μηχανή Leica ICC50 μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σε θαλάμους ελέγχου 
ατμόσφαιρας χωρίς κανένα πρόβλημα.

Καθαρισμός
 Ϙ Μην χρησιμοποιείτε ακατάλληλα 

καθαριστικά μέσα ή χημικά ή μεθόδους 
καθαρισμού.

 Ϙ Μην χρησιμοποιήσετε σε καμία περίπτωση 
χημικά για να καθαρίσετε έγχρωμες 
επιφάνειες ή εξαρτήματα με μέρη από 
καουτσούκ. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να 
βλάψει τις επιφάνειες και τα δείγματα 
θα μπορούσαν να επιμολυνθούν από τα 
ξέσματα των υλικών. 

 Ϙ Στις περισσότερες περιπτώσεις μπορούμε 
να παράσχουμε ειδικές λύσεις κατά 
παραγγελία. Ορισμένα προϊόντα επιδέχονται 
τροποποιήσεις. Επίσης διαθέτουμε άλλα 
εξαρτήματα για χρήση σε θαλάμους 
ελέγχου ατμόσφαιρας.  

Εργασίες συντήρησης 
 Ϙ Η διενέργεια επισκευών επιτρέπεται μόνο 

από τεχνικούς επισκευών που έχουν 
εκπαιδευτεί από τη Leica Microsystems. 
Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο 
γνήσια ανταλλακτικά της Leica Microsys-
tems.

Απαιτήσεις από τον υπεύθυνο
 Ϙ • Διασφαλίστε πως το στερεοσκοπικό 

μικροσκόπιο της Leica χρησιμοποιείται, 
συντηρείται και επισκευάζεται μόνο 
από εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο 
προσωπικό.
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Αρχές ασφαλείας

Η μονάδα φωτογραφικής μηχανής Leica ICC50 
συνοδεύεται από ένα διαδραστικό δίσκο 
CD-ROM με όλα τα σχετικά εγχειρίδια οδηγιών 
χρήσης. Ο δίσκος αυτός πρέπει να φυλάσσεται 
επιμελώς και να είναι πάντα διαθέσιμος 
στο χρήστη. Εγχειρίδια οδηγιών χρήσης και 
ενημερώσεις διατίθενται επίσης για καταβίβαση 
και εκτύπωση στην ιστοσελίδα μας: www.leica-
microsystems.com.

Στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης 
περιγράφονται οι ειδικές λειτουργίες των 
επιμέρους μονάδων της σειράς στερεοσκοπικής 
μικροσκοπίας DΜ της Leica και περιέχονται 
σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την 
ασφάλεια κατά τη λειτουργία τους, τη 
συντήρησή τους καθώς και για τα προαιρετικά 
εξαρτήματα. 

Το φυλλάδιο "Αρχές ασφάλειας" περιέχει 
πρόσθετες πληροφορίες ασφάλειας σχετικά με 
τις εργασίες επισκευών, τις απαιτήσεις και το 
χειρισμό του στερεοσκοπικού μικροσκοπίου, 
τα προαιρετικά εξαρτήματα και τα προαιρετικά 

ηλεκτρικά εξαρτήματα, καθώς και γενικές 
οδηγίες ασφάλειας.

Μπορείτε να συνδυάσετε επιμέρους προϊόντα 
του συστήματος με είδη από εξωτερικούς 
προμηθευτές (π.χ. πηγές ψυχρού φωτός κ.λπ.). 
Παρακαλείστε να διαβάσετε το εγχειρίδιο 
οδηγιών χρήσης και τις απαιτήσεις ασφάλειας 
του εκάστοτε κατασκευαστή.

Πριν από την εγκατάσταση, τη λειτουργία ή τη 
χρήση των οργάνων, διαβάστε τα εγχειρίδια 
οδηγιών χρήσης που αναφέρονται παραπάνω. 
Λάβετε ιδιαιτέρως υπόψη όλους τους κανόνες 
ασφαλείας.

Αποσκοπώντας στην καλή 
διατήρηση της συσκευής και  
τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας της, ο 
χρήστης πρέπει να λάβει υπόψη του τις υποδείξεις 
και τις προειδοποιητικές παρατηρήσεις που 
περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών 
χρήσης.

http://www.leica-microsystems.com
http://www.leica-microsystems.com
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Σύμβολα που χρησιμοποιούνται

Προειδοποίηση κινδύνου

• Το σύμβολο αυτό επισημαίνει 
πληροφορίες που πρέπει να διαβαστούν 

και να τηρούνται. Η μη συμμόρφωση μπορεί να 
επιφέρει τα εξής:

 Ϙ Κίνδυνο για το προσωπικό

 Ϙ Δυσλειτουργίες ή ζημιές των οργάνων

Προειδοποίηση για επικίνδυνη ηλεκτρική 
τάση

 Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ιδιαίτερα 
σημαντικές πληροφορίες που, εάν 

δεν τηρηθούν, μπορούν να προκαλέσουν τα 
ακόλουθα: 

 Ϙ Κίνδυνο για το προσωπικό

 Ϙ Δυσλειτουργίες ή ζημιές των οργάνων

Προειδοποίηση για πολύ θερμή επιφάνεια

 Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί να 
μην ακουμπήσετε ζεστές επιφάνειες, π.χ. 

λαμπτήρες πυράκτωσης. 

Σημαντικές πληροφορίες

 Το σύμβολο αυτό επισημαίνει πρόσθετες 
πληροφορίες ή επεξηγήσεις, οι οποίες 

συμβάλλουν στην κατανόηση των οδηγιών.
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Κανονισμοί ασφαλείας

Περιγραφή
Οι επιμέρους μονάδες πληρούν τις πιο υψηλές 
απαιτήσεις παρατήρησης και τεκμηρίωσης της 
φωτογραφικής μηχανής Leica ICC50.

Ενδεδειγμένη χρήση
 Ϙ Βλ. φυλλάδιο “Αρχές ασφάλειας”

Μη ενδεδειγμένη χρήση
 Ϙ Βλ. φυλλάδιο “Αρχές ασφάλειας”

Οι συσκευές καθώς και τα προαιρετικά και μη 
εξαρτήματα που περιγράφονται στο εγχειρίδιο 
οδηγιών χρήσης έχουν ελεγχθεί ως προς 
την ασφάλεια ή πιθανούς κινδύνους. Πριν 
από οποιαδήποτε επέμβαση στη συσκευή, 
μετατροπή ή λειτουργία της με εξαρτήματα 
άλλου κατασκευαστή που δεν εμπίπτουν στα 
πλαίσια του παρόντος εγχειριδίου, πρέπει να 
συμβουλεύεστε τον αρμόδιο αντιπρόσωπο της 
Leica.

Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης επέμβασης 

στη συσκευή ή μη ενδεδειγμένης χρήσης, 
αποσβέννυται οποιαδήποτε αξίωση απορρέει 
από την εγγύηση.

Τοποθεσία χρήσης
 Ϙ Βλ. φυλλάδιο “Αρχές ασφάλειας”

 Ϙ Εγκαταστήστε τα ηλεκτρικά 
μέρη σε απόσταση τουλάχιστον  
10 cm από τοίχους και εύφλεκτα 
αντικείμενα.

 Ϙ Αποφύγετε μεγάλες θερμοκρασιακές 
διακυμάνσεις, άμεσο ηλιακό φως και 
δονήσεις. Εξαιτίας αυτών, οι μετρήσεις ή οι 
φωτογραφίες από τη μικροφωτογράφηση 
μπορεί να εμπεριέχουν σφάλματα.

 Ϙ Σε θερμές και θερμές-υγρές κλιματικές 
ζώνες, τα επιμέρους εξαρτήματα απαιτούν 
ιδιαίτερη φροντίδα για την αποφυγή 
σχηματισμού μυκήτων.

Απαιτήσεις από τον ιδιοκτήτη/χειριστή
 Ϙ Βλ. φυλλάδιο “Αρχές ασφάλειας”

Διασφαλίστε πως:
 Ϙ Η φωτογραφική μηχανή Leica ICC50 

χρησιμοποιείται, συντηρείται και 
επισκευάζεται μόνο από εξουσιοδοτημένο 
και εκπαιδευμένο προσωπικό.

 Ϙ Όλοι ο χειριστές έχουν διαβάσει, κατανοήσει 
και τηρούν το παρόν εγχειρίδιο χρήσης και 
ειδικά τις οδηγίες ασφάλειας.
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Κανονισμοί ασφαλείας (συνέχεια)

Εργασίες επισκευής και συντήρησης
 Ϙ Βλ. φυλλάδιο “Αρχές ασφάλειας”

 Ϙ Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο 
γνήσια ανταλλακτικά της Leica Microsys-
tems.

 Ϙ Πριν ανοίξετε τα όργανα, διακόψτε την 
παροχή ρεύματος και τραβήξτε το καλώδιο 
τροφοδοσίας από την πρίζα.

 Ϙ Αν αγγίξετε το υπό τάση κύκλωμα, ενδέχεται 
να τραυματιστείτε.

Μεταφορά
 Ϙ Χρησιμοποιήστε την αρχική συσκευασία 

για τη μεταφορά και την αποστολή των 
επιμέρους μονάδων της φωτογραφικής 
μηχανής Leica ICC50.

 Ϙ Προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ζημίες 
από δονήσεις, αποσυναρμολογήστε και 
συσκευάστε ξεχωριστά όλα τα κινητά μέρη 

που μπορούν, σύμφωνα με το εγχειρίδιο 
οδηγιών χρήσης, να συναρμολογηθούν και 
να αποσυναρμολογηθούν από τον ίδιο τον 
πελάτη.

Εγκατάσταση σε προϊόντα άλλου 
κατασκευαστή

 Ϙ Βλ. φυλλάδιο “Αρχές ασφάλειας”

Απόρριψη
 Ϙ Βλ. φυλλάδιο “Αρχές ασφάλειας”

Νομικές διατάξεις
 Ϙ Βλ. φυλλάδιο “Αρχές ασφάλειας”

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ
 Ϙ Βλ. φυλλάδιο “Αρχές ασφάλειας”

Κίνδυνοι για την υγεία
Οι θέσεις εργασίας με στερεοσκοπικά 
μικροσκόπια διευκολύνουν και βελτιώνουν την 
παρατήρηση, θέτουν όμως ιδιαίτερες απαιτήσεις 
για την όραση και τη μυϊκή δύναμη του χρήστη. 
Ανάλογα με τη διάρκεια της μη διακοπτόμενης 
εργασίας, ενδέχεται να αισθανθείτε ενοχλήσεις 
εξασθένησης της οπτικής οξύτητας και 
μυοσκελετικά προβλήματα. Για το λόγο αυτό, 
θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για τη μείωση του 
φόρτου εργασίας:

 Ϙ Βέλτιστη διαμόρφωση του χώρου 
εργασίας, της φύσης των εργασιών 
και της ροής εργασιών (συχνή εναλλαγή 
δραστηριοτήτων).

 Ϙ Λεπτομερής καθοδήγηση του προσωπικού 
με τη λήψη εργονομικών και οργανωτικών 
μέτρων.

Τα προϊόντα της σειράς στερεοσκοπικής 
μικροσκοπίας DM της Leica έχουν σχεδιαστεί 
και κατασκευαστεί με εργονομικό τρόπο για τη 
μείωση της κόπωσης του χρήστη στο ελάχιστο.



Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica ICC50  9

Leica ICC50
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Σας ευχαριστούμε που αποκτήσατε τη μονάδα 
ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής ICC50 από τη 
Leica Microsystems. Τα ξεχωριστά σχεδιαστικά 
χαρακτηριστικά του Leica ICC50 το καθιστούν 
μία υψηλής ποιότητας ψηφιακή φωτογραφική 
μηχανή με πολλές δυνατότητες για εκπαιδευτικές 
και άλλες εφαρμογές ρουτίνας.

• Αυτό το όργανο θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με τον 

τρόπο που περιγράφεται.

Εισαγωγή
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 Ϙ Αφαιρέστε προσεκτικά τα εξαρτήματα από 
το κουτί συσκευασίας.

 Ϙ Τα περιεχόμενα περιλαμβάνουν τη 
μονάδα φωτογραφικής μηχανής, ένα CD 
με λογισμικό απεικόνισης και ένα καλώδιο 
USB.

 Ϙ Εάν παραγγείλατε ένα μεμονωμένο κιτ 
για τη λειτουργία του Leica ICC50 χωρίς 
ηλεκτρονικό υπολογιστή, θα έχετε λάβει 
και ένα καλώδιο τροφοδοσίας, ένα καλώδιο 
βίντεο και μία κάρτα μνήμης SD.

 Ϙ Παρακαλείστε να μην απορρίψετε κανένα 
από τα υλικά συσκευασίας. Θα πρέπει 
να χρησιμοποιούνται για την ασφαλή 
αποθήκευση και μεταφορά του οργάνου, 
εάν χρειαστεί κάτι τέτοιο.

Αποσυσκευασία
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Ετοιμαστείτε!
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Εργαλεία που απαιτούνται
 Ϙ Κλειδί Allen

 Μην εισάγετε τίποτα εκτός από την 

κάρτα μνήμης στην υποδοχή της 

κάρτας – κίνδυνος βραχυκυκλώματος και 
ηλεκτροπληξίας!

 Η μονάδα φωτογραφικής μηχανής Leica 
ICC50 τοποθετείται ανάμεσα στη βάση 

του μικροσκοπίου και στον οπτικό σωλήνα του 
μικροσκοπίου.

Προετοιμασία για χρήση
1. Εάν ο οπτικός σωλήνας του μικροσκοπίου 

είναι τοποθετημένος, αφαιρέστε τον.

Προσαρτήστε το Leica ICC50 στη βάση του 
μικροσκοπίου:

2. Ξεβιδώστε ελαφρώς τον κοχλία ρύθμισης 
(βρίσκεται στο επάνω μέρος της βάσης) 
με το κλειδί Allen που λάβατε μαζί με το 

μικροσκόπιο. 

3. Εισαγάγετε την ψαλιδωτή ένωση (βλ. κάτω 
πλευρά του Leica ICC50) στο στήριγμα της 
βάσης.

4. Σφίξτε γερά τον κοχλία ρύθμισης χωρίς 
όμως να ασκήσετε δύναμη. 

Προετοιμασία για χρήση
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Προετοιμασία για χρήση (συνέχεια)

5. Προσαρτήστε τον οπτικό σωλήνα του 
μικροσκοπίου επάνω στο ICC50 με τη 
βοήθεια του κοχλία ρύθμισης, ο οποίος 
βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της 
μονάδας φωτογραφικής μηχανής Leica 
ICC50.
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Έτοιμοι για λειτουργία!
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 Για τον τρόπο λειτουργίας υπολογιστή 
(Computer Mode), στο CD-ROM που 

συνοδεύει το ICC50 θα βρείτε πληροφορίες σχετικά 
με την εγκατάσταση και τη χρήση του συνοδευτικού 
λογισμικού.

 Οι προσοφθάλμιοι φακοί 10× έχουν ένα 
σταθερό, κυκλικό οπτικό πεδίο διαμέτρου 

18 mm ή 20 mm. Το οπτικό πεδίο του Leica ICC50 
είναι όμως ορθογώνιο με διαγώνιο 16.4 mm για 
τη διασφάλιση ομοιογενούς πεδίου στην ψηφιακή 
εικόνα.  Ως εκ τούτου, το πεδίο απεικόνισης της 
φωτογραφικής μηχανής είναι μικρότερο από το 
αντικειμενικό πεδίο που βλέπετε μέσα από τους 
προσοφθάλμιους φακούς.

Εγκατάσταση και σύνδεση
1. Εισάγετε το παρεχόμενο CD στον υπολογιστή 

σας και ακολουθήστε τις οδηγίες φόρτωσης 
του λογισμικού.

2. Εισάγετε το καλώδιο USB του Leica ICC50 στη 

θύρα USB της φωτογραφικής μηχανής και 
συνδέστε το άλλο του άκρο στον υπολογιστή σας. 
 

 Το Leica ICC50 τροφοδοτείται τώρα από 
τον υπολογιστή σας μέσω του καλωδίου USB. 
Μόλις η φωτογραφική μηχανή τροφοδοτηθεί 
με ρεύμα, η ένδειξη LED που βρίσκεται στο 

Leica ICC50,θα αλλάξει γρήγορα το χρώμα της 
από κίτρινο σε κόκκινο και κατόπιν σε πράσινο. 
Όταν η ένδειξη LED γίνει πράσινη, μπορείτε 
να ανοίξετε το λογισμικό και να εμφανίσετε, 
να συλλάβετε ή να προβάλετε εικόνες. 
 
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες λογισμικού για το 
πως να προσαρμόσετε και να συλλάβετε μία 
εικόνα.

5. Εάν χρησιμοποιείτε προβολέα, συνδέστε 
τον υπολογιστή σας στον προβολέα 
χρησιμοποιώντας το καλώδιο που συνόδευε 
τον προβολέα σας.

 Για να εμφανίσει ο προβολέας μία εικόνα, θα 
πρέπει να έχει εμφανιστεί στον υπολογιστή 

σας η ζωντανή εικόνα.

Σύνδεση και λειτουργία απεικόνισης με χρήση υπολογιστή με λογισμικό Windows
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 Για να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, 
θα πρέπει να διαθέτετε μία κάρτα μνήμης SD με 

ελεύθερο χώρο. Εάν η κάρτα μνήμης SD είναι πλήρης, η 
ένδειξη LED του Leica ICC50 θα παραμείνει κόκκινη και δεν θα 
είστε σε θέση να συλλάβετε καμία εικόνα πλέον.

 Για να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, 
δεν επιτρέπεται να είστε ταυτόχρονα συνδεδεμένος 

σε υπολογιστή. Εάν η φωτογραφική μηχανή Leica ICC50 είναι 
συνδεδεμένη με έναν υπολογιστή, δεν θα είστε σε θέση να 
συλλάβετε εικόνες σε κάρτα μνήμης SD.

Σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας
1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο βύσμα 

τροφοδοσίας που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του Leica 
ICC50 και συνδέστε το άλλο του άκρο σε μία κατάλληλη 
πρίζα.

 Ϙ Η ένδειξη LED του Leica ICC50 θα αλλάξει από κίτρινο σε 
κόκκινο χρώμα. 

Σύλληψη εικόνων χωρίς υπολογιστή
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Σύλληψη εικόνων χωρίς υπολογιστή (συνέχεια)

2. Εισάγετε την κάρτα μνήμης SD στην υποδοχή που 
βρίσκεται στο πλάι του Leica ICC50 έως ότου η κάρτα 
κλειδώσει στη θέση της.

Η ένδειξη LED της φωτογραφικής μηχανής θα γίνει πράσινη. 
Το Leica ICC50 είναι τώρα έτοιμο να συλλάβει εικόνες στην 
κάρτα μνήμης SD.

Σύλληψη εικόνας

• Η σωστή ρύθμιση των διοπτριών των προσοφθάλμιων 
φακών του μικροσκοπίου είναι ουσιώδους σημασίας 

για τη σύλληψη σωστά εστιασμένων εικόνων στην κάρτα 
μνήμης SD, όταν η εικόνα από τα προσοφθάλμια του 
μικροσκοπίου είναι σωστά εστιασμένη. Ανατρέξτε στο 
Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του μικροσκοπίου για τη σωστή 
ρύθμιση των διοπτριών. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε 
την αναλογική έξοδο και μία αναλογική οθόνη βίντεο (δεν 
παρέχεται) ως βοήθημα εστίασης. Βλ. την επόμενη ενότητα 
για τις σωστές ρυθμίσεις αναλογικού βίντεο.

1. Για να συλλάβετε μία εικόνα στην κάρτα μνήμης SD, 
πιέστε ελαφρά το κόκκινο κουμπί σύλληψης εικόνας, το 
οποίο βρίσκεται στο πλάι της φωτογραφικής μηχανής 
Leica ICC50.

 Ϙ Θα ακούσετε ένα σύντομο ήχο (μπιπ) που επιβεβαιώνει 
το πάτημα του κουμπιού.

 Ϙ Η ένδειξη LED της φωτογραφικής μηχανής αναβοσβήνει 
με πράσινο χρώμα κατά τη σύλληψη της εικόνας.

 Ϙ Θα ακούσετε ακόμη έναν σύντομο ήχο, μόλις το Leica 
ICC50 ολοκληρώσει τη σύλληψη της εικόνας.

2. Όταν ολοκληρώσετε τη σύλληψη των εικόνων, πατήστε 
την κάρτα μνήμης SD μέσα στην υποδοχή για να 
εξαχθεί αυτόματα. Μπορείτε τώρα να την αφαιρέσετε 
και να εμφανίσετε τις εικόνες στον υπολογιστή σας 
χρησιμοποιώντας μία κατάλληλη συσκευή ανάγνωσης 
καρτών SD.
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στατικό ηλεκτρισμό, δυσλειτουργία της 
φωτογραφικής μηχανής ή της κάρτας.

 Ϙ Η έκθεση της κάρτας μνήμης σε ταχείες 
και ακραίες εναλλαγές θερμοκρασία 
θα προκαλέσει το σχηματισμό νερού 
συμπύκνωσης μέσα στην κάρτα και 
θα οδηγήσει σε δυσλειτουργία. Για 
να αποφύγετε το σχηματισμό νερού 
συμπύκνωσης, τοποθετήστε την κάρτα 
μνήμης σε στεγανή πλαστική σακούλα 
προτού τη μεταφέρετε σε διαφορετική 
θερμοκρασιακή ζώνη και αφήστε την να 
προσαρμοστεί αργά στη νέα θερμοκρασία.

 Ϙ Εάν σχηματιστεί νερό συμπύκνωσης 
επάνω στην κάρτα μνήμης, φυλάξτε την 
σε θερμοκρασία δωματίου έως ότου τα 
σταγονίδια νερού εξατμιστούν με φυσικό 
τρόπο.

 Ϙ Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε κάρτες 
μνήμης σε θέσεις κοντά σε σκόνη ή άμμο ή 
σε θέσεις που υπόκεινται σε υψηλή υγρασία 
και υψηλές θερμοκρασίες

Χειρισμός καρτών μνήμης SD

 Ϙ Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε 
ή να τροποποιήσετε την κάρτα μνήμης.

 Ϙ Μην αφήσετε ακαθαρσίες, νερό ή 
αντικείμενα να έλθουν σε επαφή με τους 
ακροδέκτες στην πίσω πλευρά της κάρτας. 
Μην αγγίζετε τους ακροδέκτες με τα χέρια 
σας ή με μεταλλικά αντικείμενα.

 Ϙ Μην ξεκολλήσετε την αρχική ετικέτα της 
κάρτας μνήμης και μην την καλύψετε με 
άλλη ετικέτα ή αυτοκόλλητο.

 Ϙ Χρησιμοποιήστε στυλό/μαρκαδόρο με 
μαλακή μύτη (π.χ. με προσαρμοζόμενη μύτη) 
για να γράψετε επάνω στην κάρτα μνήμης. 
Η χρήση στυλό/μαρκαδόρου με σκληρή 
μύτη (π.χ. με σφαίρα) ή μολύβι μπορεί να 
προκαλέσει ζημιά στην κάρτα μνήμης ή να 
αλλοιώσει τα εγγεγραμένα δεδομένα.

 Ϙ Συνιστάται η λήψη εφεδρικού αντιγράφου 
των σημαντικών δεδομένων, διότι η 
κάρτα μνήμης ενδέχεται να αλλοιωθεί 
ή να διαγραφεί από ηλεκτρικό θόρυβο, 

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

prevents recording of data and protects existing 
data (e.g. images). Για να εγγράψετε δεδομένα 
στην κάρτα μνήμης, να διαγράψετε δεδομένα ή 
για να τη διαμορφώσετε, ολισθήστε τη γλωττίδα 
προς τα επάνω.

 
Βεβαιωθείτε πως ο προσανατολισμός της κάρτας 
μνήμης είναι σωστός, προτού την εισάγετε 
στην φωτογραφική μηχανή. Εάν ακουσίως 
την εισάγετε με την πίσω πλευρά, μπορεί να 
προκαλέσετε ζημιά της φωτογραφικής μηχανής.

Προφυλάξεις κατά το χειρισμό καρτών 
μνήμης SD:

 Ϙ Οι κάρτες μνήμης είναι ηλεκτρονικές 
συσκευές υψηλής ακρίβειας. Μην 
τις κάμπτετε, μην ασκείτε δύναμη  
επάνω τους και μην τις υποβάλλετε σε 
κραδασμούς και δονήσεις.
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1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο 
βύσμα τροφοδοσίας που βρίσκεται στην 
πίσω πλευρά του Leica ICC50 και συνδέστε 
το άλλο του άκρο σε μία κατάλληλη πρίζα.

2. Συνδέστε το καλώδιο βίντεο στο σύνδεσμο 
“Video” στην πίσω πλευρά του Leica ICC50 
και το άλλο άκρο στο σύνδεσμο “Compos-
ite Video In” της αναλογικής συσκευής σας 
(προβολέας, οθόνη, συσκευή εγγραφής 
κτλ.).

Και τα δύο καλώδια έχουν τώρα συνδεθεί στην 
πίσω πλευρά του Leica ICC50.

Αλλαγή του προτύπου βίντεο

 Σε περίπτωση διαστρεβλωμένης 
εικόνας ή πλήρους απουσίας εικόνας 

στην αναλογική συσκευή, ίσως χρειάζεται να 
αλλάξετε τη ρύθμιση βίντεο σε διαφορετικό 
Διεθνές Πρότυπο.

1. Εισάγετε προσεκτικά ένα μυτερό 
αντικείμενο, όπως τη μύτη ενός στυλό στην 
οπή επαναφοράς “NTSC/PAL” του Leica 
ICC50.

Μπορείτε τώρα να εναλλάξετε μεταξύ των δύο 
Διεθνών Προτύπων και να διαλέξετε το σωστό 
για την περίπτωσή σας.

Χρήση αναλογικού βίντεο χωρίς υπολογιστή
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Ρύθμιση νέας ισορροπίας λευκού για το ICC50

Εάν πατήσετε παρατεταμένα το κόκκινο πλήκτρο 
έκθεσης για πάνω από 10 δευτερόλπετα, 
η φωτογραφική μηχανή επαναφέρεται και 
παράγεται μία νέα ισορροπία λευκού.

Βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχει κάποιο δείγμα 
στη διαδρομή των ακτίνων και πως ο τυπικός 
φωτισμός είναι διαθέσιμος κατά την επαναφορά 
της φωτογραφικής μηχανής.

Η εκ νέου ρύθμιση της ισορροπίας λευκού 
συνιστάται κάθε φορά που αλλάζετε τον τύπο ή 
τη θερμοκρασία χρώματος του φωτισμού. Αυτό 
είναι ιδιαίτερα απαραίτητο όταν εργάζεστε με 
φως αλογόνου, το οποίο μπορείτε να αλλάξετε 
από κίτρινο φως χαμηλής έντασης σε μπλε φως 
υψηλής έντασης. Η νέα ισορροπία λευκού θα 
παράξει ένα ουδέτερο φόντο και για τους δύο 
φωτισμούς.
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Ξεκινήστε!
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Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε τώρα είναι 
να ρυθμίσετε σωστά το μικροσκόπιό σας, να 
συλλάβετε εικόνες και να τις απολαύσετε!

Ετοιμαστείτε! Θέστε σε λειτουργία! Ξεκινήστε!
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Φροντίδα και καθαρισμός
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Γενικά
 Ϙ Για τη διατήρηση καλής οπτικής απόδοσης 

σημαντικό να διατηρείτε όλα τα οπτικά 
εξαρτήματα καθαρά. 

 Ϙ Καλύπτετε πάντοτε το μικροσκόπιο με 
προσαρτημένο Leica ICC50 με το πλαστικό 
κάλυμμα κατά της σκόνης (παρέχεται με το 
μικροσκόπιο), όταν δεν χρησιμοποιείτε το 
όργανο.

 Ϙ Εάν κάποια οπτική επιφάνεια επικαλυφθεί 
με πολλή σκόνη ή ακαθαρσίες θα πρέπει 
να καθαριστεί ψεκάζοντας αέρα από μία 
σύριγγα ή σκουπίζοντάς την με βούρτσα 
από τρίχες καμήλας, προτού επιχειρήσετε 
να σκουπίσετε την επιφάνεια για να την 
καθαρίσετε.

 Ϙ Οι οπτικές επιφάνειες θα πρέπει να 
καθαρίζονται με ένα πανί που δεν αφήνει 
χνούδι, πανάκι καθαρισμού φακών ή μία 
μπατονέτα νοτισμένη με μεθανόλη ή ένα 
καθαριστικό γυαλιού του εμπορίου. Μην 

χρησιμοποιείτε αλκοόλη.

 Ϙ Είναι σημαντικό να αποφύγετε την 
υπερβολική χρήση διαλύτη.  Το πανί που 
δεν αφήνει χνούδι, το πανάκι καθαρισμού 
φακών και η μπατονέτα θα πρέπει να 
νοτιστούν με διαλυτικό, αλλά όχι σε βαθμό 
που το διαλυτικό να απλώνεται επάνω στο 
φακό.

Ηλεκτρισμός

 Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Η αφαίρεση 

των καλυμμάτων της φωτογραφικής 

μηχανής Leica ICC50 ή του μεμονωμένου κιτ 

θα σας εκθέσει σε επικίνδυνες τάσεις, οι οποίες 

σε περίπτωση επαφής μπορούν να επιφέρουν 

σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Επικοινωνήστε 

με εξουσιοδοτημένο έμπορο της Leica Microsys-

tems για τεχνική εξυπηρέτηση.

Φροντίδα και καθαρισμός
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
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Leica ICC50 Μονάδα φωτογραφικής μηχανής

Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ICC50
 Ϙ Βάρος 700 g (μόνο φωτ. μηχανή)
 Ϙ Χρόνος έκθεσης 2 msec – 2 sec
 Ϙ Ζωντανή εικόνα στην οθόνη του υπολογιστή έως 15 fps (1024×768 

Pixel)
 Ϙ Εικόνα σύλληψης πλήρους πλαισίου 2048 × 1536 pixels, 3.1 Mpixel
 Ϙ Διαστάσεις αισθητήρα: 6.55mm × 4.92mm
 Ϙ Διαστάσεις εικονοστοιχείου (pixel): 3.2μm × 3.2μm

Αισθητήρας
 Ϙ Τύπος αισθητήρα: Micron 1/2" CMOS
 Ϙ Απολαβή 1× – 20×
 Ϙ Βάθος χρώματος 24-bit
 Ϙ Μορφή δεδομένων JPEG / TIFF/ BMP

Λογισμικό
Λειτουργικά συστήματα: Windows XP, Windows Vista
Λογισμικό Leica:  LAS EZ software (PC), 

Μηχανικές και οπτικές επιφάνειες
 Ϙ Τοποθετείται μεταξύ του οπτικού σωλήνα και της βάσης με τη 

βοήθεια της ψαλιδωτής ένωσης Standard Leica
 Ϙ Μετατόπιση από το κέντρο της άνω ψαλιδωτής ένωσης προς τον 

πυθμένα < 0.4mm

 Ϙ Κατανομή φωτός οπτική 50% / φωτ. μηχανή 50%
 Ϙ Ανακλάσεις, σκόνη ή ακαθαρσίες δεν είναι ορατές στο πρίσμα
 Ϙ Εσωτερική μεγέθυνση βίντεο 0.5×
 Ϙ Αισθητήρας επικεντρωμένος στον οπτικό άξονα ±- 0.1mm
 Ϙ Οριζόντια/κάθετη ευθυγράμμιση αισθητήρα ±1 μοίρα

Ηλεκτρονικές διεπαφές
 Ϙ Συμβατότητα: Μίνι θηλυκό βύσμα USB 2.0
 Ϙ Αναλογική θύρα βίντεο (σύνδεσμος RCA) με σύνθετο σήμα PAL ή 

NTSC
 Ϙ Διακόπτης οπής καρφίτσας για την επιλογή μεταξύ λειτουργίας 

βίντεο PAL ή NTSC
 Ϙ Λυχνία LED 2 χρωμάτων για ενεργοποίηση (πράσινο) / εγγραφή 

(κόκκινο)
 Ϙ Ενσωματωμένη υποδοχή SD (Secure Digital)
 Ϙ Διακόπτης εγγραφής για σύλληψη εικόνας
 Ϙ Χαρακτηριστικό επαναφοράς κατά το πάτημα του διακόπτη 

εγγραφής 
για πάνω από 5 δευτερόλεπτα

 Ϙ Κατανάλωση 4 W
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Leica ICC50 Μονάδα φωτογραφικής μηχανής (συνέχεια)

Άλλα χαρακτηριστικά
 Ϙ Τροφοδοσία μέσω USB 2.0
 Ϙ Προαιρετική εξωτερική τροφοδοσία
 Ϙ Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας +5°C – 50°C Υγρασία 10 – 90%
 Ϙ Συνιστώμενη διαμόρφωση υπολογιστή: 
 Ϙ Intel Pentium 4 ή DuoCore, 2GHz, 1GB RAM
 Ϙ 24 bit γραφικά, 1024 × 768, CD-ROM drive
 Ϙ Διαθέσιμη δήλωση συμμόρφωσης CE
 Ϙ cUL

Εγκεκριμένα πρότυπα
 Ϙ EMI/RFIEN55011-B EN50082-1
 Ϙ EMC61000-3-261000-3-3

Τάση τροφοδοσίας και εύρος συχνότητας τροφοδοσίας
 Ϙ Είσοδος: 5VDC/500mA
 Ϙ Εάν χρησιμοποιείτε το μεμονωμένο κιτ: 

Είσοδος: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.5 A 
Έξοδος: 5 VDC, 2.4 A, έως 12 W.

Εύρος περιβαλλοντικών συνθηκών
 Ϙ Υψόμετρο έως 2000m
 Ϙ Χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους
 Ϙ Θερμοκρασίες 5 °C έως 40 °C
 Ϙ Κατηγορία εγκατάστασης II 

(Κατηγορία υπερτάσεων)
 Ϙ Βαθμός ρύπανσης 2
 Ϙ Μέγιστη σχετική υγρασία 80% για θερμοκρασίες έως και 31 °C, 

γραμμική ελάττωση έως 50%, σχετική υγρασία στους 40 °C.
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