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Üldisi juhiseid

Ohutuseeskiri
Enne Leica ICC50 kaamera esmakordset kasu-
tuselevõttu lugege palun läbi seadmega kaasas 
olev brošüür "Ohutuseeskiri". See sisaldab täien-
davat teavet käsitsemise ja hoolduse kohta.

Kasutamine tolmu- ja bakterivabades 
ruumides 
Leica ICC50 kaamerat võib ohutult kasutada 
tolmu- ja bakterivabades ruumides.

Puhastamine
 Ϙ Ärge kasutage puhastamiseks ebasobivaid 

puhastusvahendeid, kemikaale ega meeto-
deid.

 Ϙ Ärge kunagi kasutage värviliste pindade 
või kummiga kaetud osadega tarvikute 
puhastamiseks kemikaale. See võib pindu 
kahjustada ja proovidele võib sattuda 
mahahõõrutud puru. 

 Ϙ Enamikul juhtudest võime tellimise peale 
pakkuda erilisi puhastuslahuseid. Mõnin-
gaid tooteid on võimalik muuta ning me 
võime pakkuda tolmu- ja bakterivabades 
ruumides kasutamiseks teisi tarvikuid.  

Hooldus 
 Ϙ Remonditöid tohivad teostada üksnes Leica 

väljaõppega tehnikud. Kasutada tohib 
ainult Leica Microsystemsi originaalvaru-
osi.

Seadme eest vastutava isiku ülesanded
 Ϙ Veenduge, et Leica stereomikroskoopi 

kasutab, hooldab ja parandab ainult voli-
tatud ja vastava väljaõppega personal.
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Ohutuseeskiri

Leica ICC50 kaameraga on kaasas interaktiivne 
CD-ROM koos kõigi vajalike kasutusjuhen-
ditega. Hoidke seda turvalises kohas ja kasuta-
jale vabalt kättesaadaval. Kasutusjuhendeid 
uuendatakse ning need on allalaadimiseks 
ja väljatrükkimiseks kättesaadavad ka meie 
veebilehel www.leica-microsystems.com.

See kasutusjuhend kirjeldab Leica DM stereo-
mikroskoopide seeria moodulite funktsioone 
ja sisaldab olulist teavet seadmete ohutu 
käsitsemise ja hooldamise ning lisaseadmete 
kohta. 

Brošüür "Ohutuseeskiri" sisaldab täiendavat 
teavet stereomikroskoobi, tarvikute ja elek-
triliste tarvikute hooldustööde, nõuete ja 
käsitsemise kohta ning samuti üldisi ohutus-
nõudeid.

Võite kombineerida mikroskoobisüsteemi 
kuuluvaid tooteid välistarnijate toodetega 
(külmvalguse allikad jne). Palun lugege kasu-
tusjuhendit ja tarnija ohutuseeskirju.

Tutvuge ülalloetletud kasutusjuhenditega enne 
seadmete paigaldamist, käsitsemist või kasu-
tamist. Eelkõige pöörake tähelepanu kõigile 
ohutusjuhenditele.

Et säilitada seadme esialgne seisund ja tagada 
ohutu kasutamine, peab kasutaja järgima neis 
juhendeis sisalduvaid eeskirju ja hoiatusi.

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

Hoiatus ohu eest

• See sümbol tähistab eriti olulist teavet, 
mida tuleb kindlasti lugeda ja järgida. 

Mittejärgimine võib põhjustada

 Ϙ ohtu töötajatele

 Ϙ tõrkeid või seadmete kahjustusi

Ohtliku elektripinge hoiatus

 See sümbol tähistab eriti tähtsat teavet, 
mille mittejärgimine võib põhjustada 

 Ϙ ohtu töötajatele

 Ϙ tõrkeid või seadmete kahjustusi

Oht kuumade pindade tõttu

 See sümbol hoiatab kuumade pindade, 
nt elektripirnide eest. 

Oluline teave

 See sümbol tähistab lisateavet, mis on 
mõeldud selguse toomiseks.
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Ohutusnõuded

Kirjeldus
Üksikmoodulid vastavad Leica ICC50 kaamera 
kõrgeimatele vaatlus- ja salvestusnõuetele.

Sihipärane kasutus
 Ϙ Vt brošüüri "Ohutuseeskiri"

Mittesihipärane kasutus
 Ϙ Vt brošüüri "Ohutuseeskiri"

Seadet ja selle kasutusjuhendis kirjeldatud 
lisaseadmeid on turvalisuse ja potentsiaalsete 
ohtude suhtes testitud. Enne seadme muut-
mist, modifitseerimist või teiste firmade tood-
etud komponentidega kasutamist tuleb juhul, 
kui selliseid tegevusi ei ole kirjeldatud kasu-
tusjuhendis, konsulteerida vastutava Leica 
filiaaliga.

Volitamata muudatuste tegemine instrumendi 
juures või ebasihipärane kasutamine tühistab 
kõik õigused ja garantiinõuded!

Kasutuskoht
 Ϙ Vt brošüüri "Ohutuseeskiri"

 Ϙ Paigaldage elektrilised komponen-
did seintest ja kergestisüt-
tivatest esemetest vähemalt 
10 cm kaugusele.

 Ϙ Vältige suuri temperatuurikõikumisi, otsest 
päikesevalgust ja vibratsiooni. Need tingi-
mused võivad moonutada mõõtmistul-
emusi ja mikrograafilisi pilte.

 Ϙ Sooja ning sooja ja niiske kliimaga piirkon-
dades tuleb seadme detaile eriti põhjalikult 
hooldada, et vältida seente tekkimist sead-
mestikule.

Nõuded omanikule/töötajale
 Ϙ Vt brošüüri "Ohutuseeskiri"

Veenduge, et:
 Ϙ Leica ICC50 kaamerat võib kasutada, 

hooldada ja parandada ainult volitatud ja 
vastava väljaõppega personal.

 Ϙ Kõik kasutajad peavad olema lugenud ja 
mõistnud ning peavad järgima seda kasu-
tusjuhendit, eriti ohutusnõudeid.



Leica ICC50 kasutusjuhend 8

Ohutusnõuded (järg)

Remont, hooldustööd
 Ϙ Vt brošüüri "Ohutuseeskiri"

 Ϙ Kasutada tohib ainult Leica Microsystemsi 
originaalvaruosi.

 Ϙ Enne instrumentide avamist lülitage seade 
välja ja eemaldage kaabel elektrivõrgust.

 Ϙ Pinge all vooluringi puudutamine võib 
põhjustada vigastusi.

Transport
 Ϙ Leica ICC50 kaamera üksikmoodulite saat-

miseks ja transpordiks kasutage originaal-
pakendit.

 Ϙ Vibratsioonist tulenevate kahjustuste 
vältimiseks võtke lahti kõik liikuvad osad, 
mida kliendil on lubatud vastavalt kasu-
tusjuhendile kokku panna ja lahti võtta, ja 
pakkige need eraldi.

Ühendamine teise firma toodetega
 Ϙ Vt brošüüri "Ohutuseeskiri"

Jäätmekäitlus
 Ϙ Vt brošüüri "Ohutuseeskiri"

Õigusaktid
 Ϙ Vt brošüüri "Ohutuseeskiri"

EÜ vastavusdeklaratsioon
 Ϙ Vt brošüüri "Ohutuseeskiri"

Terviseriskid
Stereomikroskoopidega varustatud töökohad 
lihtsustavad ja parandavad vaatlustööd, kuid 
koormavad rohkem ka kasutaja silmi ja hoid-
elihaseid. Sõltuvalt katkestusteta töö kestusest 
võivad välja areneda astenoopia ja lihaskonna 
probleemid. Seetõttu tuleb tarvitusele võtta 
asjakohased meetmed töökoormuse vähen-
damiseks.

 Ϙ Töökoha, tööülesannete ja töövoo opti-
maalne korraldamine (ülesannete sage 
vaheldumine).

 Ϙ Töötajate põhjalik koolitus, kus käsitletakse 
ergonoomika ja töökorralduse aspekte.

Leica DM stereomikroskoopide ergonoomiline 
kuju ja ülesehitus peaksid viima kasutaja lihasp-
inge miinimumini.
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Leica ICC50
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Täname Teid, et ostsite Leica Microsystemsi 
digitaalse kaameramooduli Leica ICC50. Leica 
ICC50 ainulaadsed kujunduselemendid teevad 
temast tõeliselt mitmekülgse ja kvaliteetse 
digitaalkaamera õppeotstarbeks ja muudeks 
lihtsamateks rakendusteks.

• Seadet tuleks kasutada ainult nii, nagu 
kasutusjuhendis kirjas.

Sissejuhatus



Leica ICC50 kasutusjuhend 11

 Ϙ Võtke kõik detailid ettevaatlikult pakendist 
välja.

 Ϙ Komplekti kuulub kaameramoodul, 
pilditöötlustarkvaraga CD-ROM ja USB-juhe.

 Ϙ Kui tellisite eraldiseisva komplekti Leica 
ICC50 kasutamiseks ilma arvutita, on 
komplektis ka toiteallikas, videojuhe ja 
SD-mälukaart.

 Ϙ Ärge visake pakkematerjali minema. See 
tuleks seadme turvaliseks säilitamiseks ja 
transpordiks igaks juhuks alles hoida.

Lahtipakkimine
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Tähelepanu!
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Vajalikud tööriistad
 Ϙ Kuuskantvõti

 Ärge asetage kaardi pesasse midagi 

muud peale SD-mälukaardi – lühiüh-
enduse ja elektrilöögi oht!

 Leica ICC50 kaameramoodul sobib 
mikroskoobi aluse ja tuubuse vahele.

Ettevalmistused kasutamiseks
1. Kui mikroskoobi tuubus on paigaldatud, 

eemaldage see.

Kinnitage Leica ICC50 mikroskoobi aluse külge:

2. Keerake aluse peal olev fikseerimiskruvi 
mikroskoobiga kaasas oleva kuuskant-
võtme abil pisut lahti. 

3. Asetage tapp (Leica ICC50 all) aluse sisse.

4. Keerake fikseerimiskruvi kõvasti kinni, kuid 
ärge pingutage ülemäära. 

Ettevalmistused kasutamiseks
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Ettevalmistused kasutamiseks (järg)

5. Ühendage mikroskoobi tuubus Leica ICC50 
mooduliga fikseerimiskruvi abil, mis asub 
Leica ICC50 kaameramooduli vasakul küljel.
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Valmis olla!
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 Arvuti jaoks on juhised paigalduse ja 
kaasasoleva tarkvaraga kasutamise kohta 

CD-ROM-il, mis sisaldub ICC50 komplektis.

 10× okulaaridel on fikseeritud ringiku-
juline vaateväli läbimõõduga 18 või 20 

millimeetrit. Leica ICC50 vaateväli on aga nelja-
kandiline ning selle diagonaal on 16.4 mm, mis 
tagab digitaalkujutise ühtlase taseme.  Selle 
tulemusel on kaamera pildiväli väiksem kui 
okulaaridest nähtav prooviobjekti väli.

Paigaldamine ja ühendamine
1. Sisestage CD-ROM ja järgige tarkvara 

installeerimise juhiseid.

2. Ühendage Leica ICC50 USB-juhe kaamera 
USB-pesaga ja kinnitage juhtme teine ots 
arvuti külge.

 Leica ICC50 saab nüüd USB-juhtme 
kaudu arvutist toidet. Kui kaamera sisse 

lülitatakse, muutub LED-märgutuli Leica ICC50 
seadmel kiiresti kollasest punaseks ja seejärel 
roheliseks. Kui LED-tuli on roheline, võite 
tarkvara käivitada ning pilte vaadata, teha või 
projitseerida.

4. Järgige programmi juhiseid pildi tegemise 
ja seadete kohta.

5. Kui kasutate projektorit, ühendage arvuti ja 
projektor viimasega kaasas olnud juhtme 
abil.

 Pilti ei saa projektoris näha enne, kui 
arvutisse ilmub reaalajas kujutis.

Kaamera ühendamine ja kasutamine Windows operatsioonisüsteemiga arvutiga



Leica ICC50 kasutusjuhend 17

 Selle meetodi kasutamiseks peab Teil 
olema SD-mälukaart vaba mäluga. Kui 

SD-mälukaart on täis, põleb Leica ICC50 LED-
märgutuli punaselt ning edasine pildistamine 
pole võimalik.

 Seda režiimi kasutades ei saa Teie kaam-
era olla samaaegselt ühendatud arvutiga. 

Kui Leica ICC50 kaamera on ühendatud arvutiga, 
pole võimalik SD-mälukaardile pilte salvestada.

Toitejuhtme kinnitamine
1. Kinnitage toitejuhe pessa Leica ICC50 

tagaküljel ja selle teine ots sobivasse 
toiteallikasse.

 Ϙ LED-märgutuli Leica ICC50 seadmel värvub 
kollasest punaseks. 

Pildistamine ilma arvuti abita
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Pildistamine ilma arvuti abita (järg)

2. Sisestage SD-mälukaart pessa Leica ICC50 
küljel, kuni kaart kohale lukustub.

Kaamera LED-tuli värvub roheliseks. Leica ICC50 
on valmis tegema pilte SD-mälukaardile.

Pildistamine

• Äärmiselt oluline on seada õigeks 
mikroskoobi okulaaride dioptrid, taga-

maks, et pildid SD-mälukaardil on fookuses, 
kui kujutis mikroskoobi okulaarides on fookus-
tatud. Dioptrite reguleerimiseks lugege 
mikroskoobi kasutusjuhendit. Abiks fookusta-
mises võite kasutada ka analoogväljundit 
ja analoogekraani (ei sisaldu komplektis). 
Analoogvideo kasutamiseks lugege järgmist 
peatükki.

1. Pildistamiseks SD-mälukaardile vajutage 
õrnalt punast pildistamisnuppu, mis asub 
Leica ICC50 kaamera küljel.

 Ϙ Nupu allavajutamisel kuulete helisignaali.

 Ϙ Kaamera LED-tuli vilgub pildistamise ajal 
rohelisena.

 Ϙ Kui Leica ICC50 on pildi teinud, kuulete teist 
helisignaali.

2. Kui olete pildistamise lõpetanud, vajutage 
SD-mälukaarti sissepoole ja see plõksatab 
pesast välja. Võite kaardi eemaldada ja 
pilte arvutis vaadata, kasutades sobivat 
SD-mälukaardi lugejat.
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asetage mälukaart enne erineva temper-
atuuriga alasse viimist sulguriga kilekotti 
ning laske sellel aegamisi temperatuuriga 
kohaneda.

 Ϙ Kui mälukaardile on tekkinud kondensaat, 
hoidke seda toatemperatuuril, kuni veepi-
isad on loomulikul teel kuivanud.

 Ϙ Ärge kasutage ega hoidke mälukaarte 
kohtades, kus esineb palju tolmu või liiva, 
ega kohtades, kus on kõrge niiskus või 
kõrge temperatuur.

Kuidas kasutada SD-mälukaarte

 Ϙ Hoidke kaardi taga asuv kiip vaba mustus-
est, veest ja võõrkehadest. Ärge puudutage 
kiipi käte või metallesemetega.

 Ϙ Ärge eemaldage mälukaardilt originaalsilti 
ega katke seda mõne muu sildiga.

 Ϙ Mälukaardile kirjutades kasutage pehme 
otsaga kirjutusvahendit (näiteks vilt-
pliiatsit). Teravaotsalise kirjutusvahendi 
(näiteks pastapliiatsi) kasutamine võib 
mälukaarti kahjustada ja salvestatud 
andmed rikkuda.

 Ϙ Kuna elektrilised häired, staatiline elekter 
või kaamera või kaardi rike võib mälukaar-
dile salvestatud andmed osaliselt või täieli-
kult kustutada, on soovitatav teha olulistest 
andmetest varukoopia.

 Ϙ Mälukaardi kiire liigutamine äärmuslike 
temperatuuride vahel põhjustab kaardi 
sees õhu kondenseerumist ning võib seda 
kahjustada. Kondensatsiooni vältimiseks 

 Mõnel SD-mälukaardil võib olla kirju-
tuskaitse. Kaitselüliti nihutamine 

allapoole takistab andmete salvestamist ja 
kaitseb olemasolevaid andmeid (näiteks pilte). 
Mälukaardile salvestades, andmeid kustuta-
des või kaarti formaatides nihutage kaitselüliti 
üles.

 
Enne mälukaardi kaamerasse sisestamist veen-
duge, et see on õigetpidi. Tagurpidi sisestamine 
võib kaamerat kahjustada.

Ettevaatusabinõud SD-mälukaartide 
käsitsemisel:

 Ϙ Mälukaardid on peenelektroonilised 
seadmed. Ärge painutage ega suruge neid 
jõuga ning vältige lööke ja vibratsiooni.

 Ϙ Ärge võtke mälukaarti koost lahti ega 
muutke selle ehitust.
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1. Kinnitage toitejuhe pessa Leica ICC50 
kaamera tagaküljel ja selle teine ots sobi-
vasse toiteallikasse.

2. Ühendage videojuhtme üks ots pesaga 
"Video" Leica ICC50 tagaküljel ja teine ots 
analoogseadme (projektor, kuvar, salves-
tusseade vms) "Video In" pesaga.

Mõlemad juhtmed on nüüd ühendatud Leica 
ICC50 tagaküljel.

Video standardi muutmine

 Kui kujutis on moonutatud või ei ilmu 
analoogseadme ekraanile, võib osutuda 

vajalikuks valida video seadete hulgast muu 
rahvusvaheline standard.

1. Torgake ettevaatlikult mõni terav ese, nagu 
näiteks pastapliiats Leica ICC50 kaamera 
"NTSC/PAL" lähtestusavasse.

Nüüd võite valida kahe rahvusvahelise stan-
dardi hulgast õige.

Analoogvideo kasutamine arvuti abita
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Uue valgebalansi valimine ICC50 kaameraga

Kui vajutate särinupule ja hoiate seda rohkem 
kui 10 sekundit all, siis nullitakse kaamera ja 
luuakse uus valgebalanss.

Veenduge, et kaamerat lähtestades ei oleks 
valgusjoas proovi ning et valitud on standard-
valgustus.

Soovitatav on määrata uus valgebalanss 
iga kord, kui muudate valgustuse tüüpi või 
värvitemperatuuri. See on eriti oluline juhul, kui 
töötate halogeenvalgusega, mida saab regu-
leerida madala intensiivsusega kollasest valgus-
est kuni kõrge intensiivsusega sinise valguseni. 
Uus valgebalanss loob mõlema valguse jaoks 
neutraalse tausta.
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Läks!
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Nüüd jääb Teil üle vaid mikroskoop töökorda 
seada, pildistada ja nautida!

Tähelepanu! Valmis olla! Läks!
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Hooldus ja puhastamine
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Üldist
 Ϙ Kõigi optikadetailide puhtus on oluline 

optika töökindluse säilitamiseks. 

 Ϙ Mikroskoop koos Leica ICC50 kaameraga 
tuleks pärast kasutamist alati kaasasoleva 
kilest tolmukaitsega kinni katta.

 Ϙ Kui mõnele optilisele pinnale koguneb 
tolmu või mustust, puhastage see enne 
pühkimist süstlaga või pehme harjaga.

 Ϙ Optilisi pindu tuleks pühkida udemete-
vaba riide, läätsede puhastamise lapi või 
vatitükiga, mida on immutatud metano-
olis või klaasipesuvedelikus. Ärge kasutage 
piiritust.

 Ϙ Väga oluline on vältida lahustite liigset 
kasutamist.  Udemevaba riie, läätsede 
puhastuslapp või vatitükk tuleks teha 
lahustiga niiskeks, kuid mitte nii märjaks, et 
lahusti valguks läätse ümber.

Elektrialased nõuded

 Elektrilöögi oht. Leica ICC50 kaamera või 

eraldi kaamerakomplekti katteplaatide 

eemaldamine toob nähtavale pinge all olevad 

detailid, mille puudutamine võib põhjustada 

kehavigastusi või surma. Tehnohoolduse asjus 

pöörduge Leica Microsystemsi volitatud edasi-

müüja poole.

Hooldus ja puhastamine
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Tehnilised andmed
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Leica ICC50 kaameramoodul

Digitaalkaamera ICC50
 Ϙ Kaal 700 g (ainult kaamera)
 Ϙ Säritusaeg 2 msek–2 sek
 Ϙ Otsepilt arvuti ekraanil kuni 15 kaadrit sekundis (1024 × 768 pikslit)
 Ϙ Täismõõdus pilt 2048 × 1536 pikslit, 3.1 megapikslit
 Ϙ Anduri suurus: 6.55 mm × 4.92 mm
 Ϙ Piksli suurus: 3.2 μm × 3.2 μm

Andur
 Ϙ Anduri tüüp: Micron 1/2" CMOS
 Ϙ Võimendus 1×–20×
 Ϙ Värvisügavus 24 bitti
 Ϙ Faili tüüp JPEG / TIFF/ BMP

Tarkvara
Operatsioonisüsteemid: Windows XP, Windows Vista
Leica tarkvara:  LAS EZ tarkvara (PC), 

Mehaanilised ja optilised liidesed
 Ϙ Sobib tuubuse ja aluse vahele Leica tapi abil
 Ϙ Keskme nihe tapi ülaservast alaservani < 0.4 mm
 Ϙ Valguse levik: optika 50% / kaamera 50%
 Ϙ Prismal pole näha peegeldusi, tolmu ega mustust
 Ϙ Videopildi sisemine suurendus 0.5×
 Ϙ Andur tsentreeritud optilisele teljele ±- 0.1mm
 Ϙ Andur on horisontaal-/vertikaalsihis ±1 kraad

Elektroonikaliidesed
 Ϙ Ühilduvus: USB 2.0 pesa
 Ϙ Analoogvideo RCA adapter PAL- või NTSC-liitvideosignaaliga
 Ϙ PAL- või NTSC-videorežiimi valiku lüliti
 Ϙ Kahevärviline LED ooterežiimiks (roheline) ja salvestamiseks 

(punane)
 Ϙ Sisseehitatud ava SD (Secure Digital) mälukaardile
 Ϙ Salvestusnupp pildistamiseks
 Ϙ Lähtestamise võimalus, vajutades salvestusnuppu kauem kui 5 

sekundit
 Ϙ Energiatarve 4 W
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Leica ICC50 kaameramoodul (järg)

Muu
 Ϙ Toide USB 2.0 juhtme kaudu
 Ϙ Lisavarustuses väline toiteallikas
 Ϙ Kasutustemperatuur +5°C kuni +50°C Niiskus 10–90%
 Ϙ Soovituslikud nõuded arvutile: 
 Ϙ Intel Pentium 4 või DuoCore, 2GHz, 1GB RAM
 Ϙ 24-bitine värvisügavus, 1024 × 768, CD-ROM seade
 Ϙ EÜ vastavusdeklaratsioon saadaval
 Ϙ cUL standard

Heakskiidetud standardid
 Ϙ EMI/RFIEN55011-B EN50082-1
 Ϙ EMC61000-3-261000-3-3

Toitepinge ja toitesagedus
 Ϙ Sisend: 5 V DC / 500 mA
 Ϙ Eraldi komplekti kasutades: 

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

Keskkonnatingimused
 Ϙ Kõrgus kuni 2000 m
 Ϙ Kasutamiseks ainult siseruumides
 Ϙ Temperatuur 5°C kuni 40°C
 Ϙ Paigalduskategooria II 

(ülepinge)
 Ϙ Saasteaste 2
 Ϙ Maksimaalne suhteline niiskus 80% temperatuuril kuni 31°C 

lineaarse vähenemisega 50%-lise suhtelise niiskuseni 40°C juures.
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