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Yleiset ohjeet

Turvallisuus
Ennen kuin käytät Leica ICC50 -kameraa ensim-
mäistä kertaa, lue instrumentin mukana toim-
itettu esite "Turvallisuus". Se sisältää lisätietoja 
käsittelystä ja hoidosta.

Käyttö puhdastiloissa 
Leica ICC50 -kameraa voidaan käyttää puhdas-
tiloissa ongelmitta.

Puhdistus
 Ϙ Älä käytä sopimattomia puhdistusaineita, 

kemikaaleja tai puhdistustekniikoita.

 Ϙ Älä koskaan puhdista värillisiä pintoja 
ja kumiosilla varustettuja lisävarusteita 
kemikaaleilla. Se voi vaurioittaa pintoja, ja 
irtoavat hiukkaset voivat liata näytteet. 

 Ϙ Useimmiten voimme tarjota pyynnöstä 
erikoisratkaisuja. Muutamia tuotteita on 
mahdollista muokata. Voimme myös toim-
ittaa muita lisävarusteita puhdastiloissa 
käyttöä varten.  

Huoltotyöt 
 Ϙ Ainoastaan Leica Microsystemsin koulut-

tamat huoltoteknikot saavat suorittaa lait-
teen korjaustyöt. Ainoastaan alkuperäisten 
Leica Microsystems -varaosien käyttö on 
sallittua.

Käyttäjää koskevat vaatimukset
 Ϙ Huolehdi siitä, että ainoastaan valtuutettu 

ja koulutettu henkilökunta käyttää ja huol-
taa Leica-stereomikroskooppia ja huolehtii 
sen korjauksesta.
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Turvallisuus

Leica ICC50 -kameran mukana toimitetaan 
vuorovaikutteinen CD-ROM-levy, jossa on kaikki 
tarvittavat käyttöohjeet. Sitä on säilytettävä 
huolellisesti, ja sen on aina oltava järjestelmän 
käyttäjän käytettävissä. Voit ladata ja tulostaa 
käyttöohjeita ja päivityksiä myös kotisivuilta-
mme osoitteesta www.leica-microsystems.
com.

Tässä käyttöohjeessa kuvataan Leica DM -stere-
omikroskooppisarjan yksittäisten moduulien 
erityistoiminnot ja annetaan tärkeitä ohjeita 
moduulien turvallista käyttöä, kunnossapitoa 
ja lisävarusteita varten. 

Turvallisuus-kirjanen sisältää lisää turvallisuus-
tietoja, jotka koskevat stereomikroskoopin 
huoltotöitä, vaatimuksia ja käsittelyä, lisävar-
usteita ja sähkövarusteita sekä yleisiä turval-
lisuusohjeita.

Voit yhdistellä yksittäisen järjestelmän tuot-
teita ulkoisten toimittajien tuotteisiin (esim. 
kylmävalolähteisiin). Lue toimittajan käyttöohje 
ja turvallisuusvaatimukset.

Lue edellä luetellut käyttöohjeet ennen instru-
menttien asennusta, käynnistämistä ja käyt-
töä. Huomioi erityisesti turvallisuutta koskevat 
ohjeet.

Käyttäjän on noudatettava näissä käyt-
töohjeissa annettuja ohjeita ja varoituksia, jotta 
laite säilyttäisi alkuperäisen tilansa ja sen käyttö 
olisi vaaratonta.

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

Vaarakohteesta ilmoittava varoitus

• Näet tämän symbolin käyttöohjeen 
kohdissa, jotka on ehdottomasti 

luettava ja joita on noudatettava. Laiminlyön-
nistä voi aiheutua seuraavia:

 Ϙ henkilövahingot

 Ϙ toimintahäiriöt tai instrumenttien vahin-
goittuminen.

Vaarallista sähköjännitettä koskeva 
varoitus

 Näet tämän symbolin käyttöohjeen 
kohdissa, jotka on ehdottomasti 

luettava. Laiminlyönnistä voi aiheutua seuraa-
via: 

 Ϙ henkilövahingot

 Ϙ toimintahäiriöt tai instrumenttien vahin-
goittuminen.

Kuumista pinnoista ilmoittava varoitus

 Tämä symboli varoittaa kuumista 
pinnoista, esim. hehkulampuista. 

Tärkeä tieto

 Tämä symboli tarkoittaa kohtia, joissa 
annetaan ymmärtämistä helpottavia 

lisätietoja tai selityksiä.
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Turvallisuusmääräykset

Kuvaus
Leica ICC50 -kameran yksittäiset moduulit täyt-
tävät korkeimmat tarkastelulle ja dokumentoin-
nille asetetut vaatimukset.

Käyttötarkoitus
 Ϙ Ks. Turvallisuus-kirjanen.

Käyttötarkoituksen vastainen käyttö
 Ϙ Ks. Turvallisuus-kirjanen.

Käyttöohjeessa kuvatut laitteet tai lisäkompo-
nentit on testattu turvallisuuden ja mahdollis-
ten vaarojen varalta. Jos laitteeseen halutaan 
suorittaa toimenpiteitä tai muutoksia tai sitä 
halutaan yhdistellä muihin kuin Leican valmist-
amiin komponentteihin, joista ei ole mainin-
taa käyttöohjeessa, on otettava yhteys Leican 
edustajaan.

Takuu raukeaa, jos laitteeseen suoritetaan 
luvaton toimenpide tai sitä ei käytetä käyt-
tötarkoituksen mukaisesti.

Käyttöpaikka
 Ϙ Ks. Turvallisuus-kirjanen.

 Ϙ Sijoita sähköiset komponentit vähintään 
10 cm:n etäisyydelle seinistä ja palavista 
kohteista.

 Ϙ Suuria lämpötilanmuutoksia, suoraa aurin-
gonvaloa ja tönäisyjä on vältettävä. Ne 
voivat häiritä mittauksia tai mikrovaloku-
vausta.

 Ϙ Yksittäisten komponenttien hoidossa on 
oltava huolellinen lämpimillä ja kostean-
lämpimillä ilmastovyöhykkeillä, jotta niihin 
ei pääsisi muodostumaan sienikasvustoa.

Omistajaa/käyttäjää koskevat vaatimukset
 Ϙ Ks. Turvallisuus-kirjanen.

Varmista, että
 Ϙ ainoastaan valtuutettu ja koulutettu 

henkilökunta käyttää, huoltaa ja korjaa 
Leica ICC50 -kameraa

 Ϙ kaikki laitetta käyttävät henkilöt ovat 
lukeneet käyttöohjeen ja erityisesti turval-
lisuusmääräykset ja ymmärtäneet niissä 
annetut ohjeet ja myös noudattavat niitä.
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Turvallisuusmääräykset (jatkuu)

Korjaus, huoltotyöt
 Ϙ Ks. Turvallisuus-kirjanen.

 Ϙ Ainoastaan alkuperäisten Leica Microsys-
tems -varaosien käyttö on sallittua.

 Ϙ Katkaise virta ja irrota verkkokaapeli pistor-
asiasta ennen laitteen avaamista.

 Ϙ Jännitteisen virtapiirin koskettaminen on 
vaarallista.

Kuljetus
 Ϙ Lähetä ja kuljeta Leica ICC50 -kameran 

yksittäiset komponentit alkuperäisissä 
pakkauksissaan.

 Ϙ Pura kaikki käyttöohjeessa asennettaviksi 
ja purettaviksi kuvatut liikkuvat kompo-
nentit ja pakkaa ne erikseen, jotta välttäisit 
tärähdysten aiheuttamat viat.

Asennus vieraisiin tuotteisiin
 Ϙ Ks. Turvallisuus-kirjanen.

Hävittäminen
 Ϙ Ks. Turvallisuus-kirjanen.

Lakisääteiset vaatimukset
 Ϙ Ks. Turvallisuus-kirjanen.

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
 Ϙ Ks. Turvallisuus-kirjanen.

Terveysriskit
Stereomikroskoopeilla varustetut työskentely-
paikat helpottavat ja parantavat tarkastelua, 
mutta mikroskoopit myös rasittavat käyttäjän 
silmiä ja lihaksia. Keskeytymättömän työsken-
telyn kestosta riippuen voi seurata silmien 
väsymystä tai tuki- ja liikuntaelimistön vaivoja. 
Rasituksen vähentämiseksi on ryhdyttävä sovel-
tuviin toimenpiteisiin:

 Ϙ työskentelypaikan, työn sisällön ja töiden 
vaiheiden paras mahdollinen toteutus 
(suoritettavien töiden tiheä vaihtuminen)

 Ϙ henkilökunnan perusteellinen opasta-
minen kiinnittäen erityistä huomiota 
ergonomisiin ja työskentelyn toteuttamista 
koskeviin näkökohtiin.

Leica DM -stereomikroskooppisarjan ergono-
misen suunnittelun ja rakenteen tavoitteena on 
tehdä mikroskoopin käyttäjän työskentelystä 
mahdollisimman rasittamatonta.
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Leica ICC50
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Kiitos Leica ICC50 -digitaalikameramoduu-
lin hankinnasta Leica Microsystemsiltä. Leica 
ICC50:n ainutlaatuiset ominaisuudet tekevät 
kamerasta todella monikäyttöisen, laadukkaan 
digitaalikameran opetus- ja muihin rutiinisovel-
luksiin.

• Tätä laitetta saa käyttää ainoastaan 
tässä kuvatulla tavalla.

Johdanto
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 Ϙ Irrota osat varovasti pakkauslaatikosta.

 Ϙ Pakkaus sisältää kameramoduulin, 
kuvankäsittely-CD:n ja USB-kaapelin.

 Ϙ Jos olet tilannut erilliskäyttösarjan Leica 
ICC50:een ilman tietokonetta, mukana on 
myös verkkolaite, videokaapeli ja SD-muis-
tikortti.

 Ϙ Älä hävitä pakkausmateriaaleja. Käytä 
niitä laitteen turvalliseen säilyttämiseen ja 
kuljettamiseen tarvittaessa.

Pakkauksesta poistaminen
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Paikalla!
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Käytettävät työkalut
 Ϙ Koloavain

 Älä työnnä korttiaukkoon mitään 

muuta kuin SD-muistikortti – oiko-
sulku- ja sähköiskuvaara!

 Leica ICC50 -kameramoduuli asennetaan 
mikroskoopin jalustan ja mikroskoopin 

tarkastelutubuksen väliin.

Käytön valmistelu
1. Jos mikroskoopin tarkastelutubus on 

paikallaan, poista se.

Kiinnitä Leica ICC50 mikroskoopin jalustaan:

2. Löysää hieman säätöruuvia (jalustan 
päällä) mikroskoopin mukana toimitetulla 
koloavaimella. 

3. Aseta pyrstörengas (ks. Leica ICC50:n 
alapuoli) jalustan kannattimeen.

4. Kiristä säätöruuvi pakottamatta sitä. 

Käytön valmistelu
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Käytön valmistelu (jatkuu)

5. Kiinnitä mikroskoopin tarkastelutubus 
Leica ICC50:een säätöruuvilla, joka sijaitsee 
Leica ICC50 -kameramoduulin vasemmalla 
puolella.
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Valmiina!
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 Tietokonetilassa käytettävän ohjelmiston 
asennus- ja käyttöohjeet ovat ICC50:n 

mukana tulevalla CD-ROM-levyllä.

 10×-okulaarien näkökenttä on pyöreä ja 
kiinteä, läpimitaltaan 18 mm tai 20 mm. 

Leica ICC50:n näkökenttä on nelikulmainen, 
lävistäjältään 16.4 mm, jotta digitaalinen kuva 
on oikeasuhteinen.  Tämän tuloksena kameran 
kenttä on pienempi kuin okulaarista näkyvä.

Asennus ja liitäntä
1. Aseta mukana toimitettu CD tietokonee-

seen ja noudata ohjelmiston latausohjeita.

2. Työnnä Leica ICC50:n USB-kaapeli kameran 
USB-porttiin ja kiinnitä kaapelin toinen pää 
tietokoneeseen.

 Leica ICC50 saa nyt virran tietokoneelta 
USB-kaapelin kautta. Kun kameraan 

tulee virta, Leica ICC50:n päällä sijaitseva merk-
kivalo muuttuu keltaisesta punaiseksi ja edel-
leen vihreäksi. Kun merkkivalo on vihreä, voit 
käynnistää ohjelmiston ja katsoa, ottaa tai 
käsitellä kuvia.

4. Noudata ohjelmiston antamia ohjeita 
kuvan säätöä ja ottamista varten.

5. Jos käytät projektoria, kytke tietokoneesi 
projektoriin tämän mukana toimitetulla 
kaapelilla.

 Kuva ei näy projektorista, ennen kuin 
ajantasainen kuva näkyy tietokoneellasi.

Liittäminen Windows-tietokoneeseen ja kuvankäsittely
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 Jotta voit käyttää kameraa tässä tilassa, 
sinulla on oltava SD-muistikortti, jossa 

on vapaata muistitilaa. Jos SD-muistikortti 
on täynnä, Leica ICC50:n merkkivalo pysyy 
punaisena etkä pysty enää kuvaamaan.

 Tässä tilassa et voi olla samanaikaisesti 
kytkettynä tietokoneeseen. Jos Leica 

ICC50 -kamera on yhdistettynä tietokoneeseen, 
et voi tallentaa kuvia SD-muistikortille.

Virtakaapelin kytkeminen
1. Kytke virtakaapeli Leica ICC50:n takana 

olevaan virtaliittimeen ja toinen pää asian-
mukaiseen verkkopistorasiaan.

 Ϙ Leica ICC50:n päällä oleva merkkivalo 
muuttuu keltaisesta punaiseksi. 

Kuvien ottaminen ilman tietokonetta
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Kuvien ottaminen ilman tietokonetta (jatkuu)

2. Työnnä SD-muistikortti Leica ICC50:n sivulla 
olevaan aukkoon, kunnes kortti napsahtaa 
paikalleen.

Kameran merkkivalo muuttuu vihreäksi. 
Leica ICC50 on nyt valmis tallentamaan kuvia 
SD-muistikortille.

Kuvan ottaminen

• On ehdottoman tärkeää, että säädät 
mikroskoopin okulaarien dioptri-

asäädön, jotta SD-muistikortille tallentuvat 
kuvat ovat teräviä, kun kuvaa tarkastellaan 
mikroskoopin okulaarin kautta. Katso oikea 
dioptriasäätö mikroskoopin käyttöohjeesta. 
Voit käyttää myös analogista lähtösignaalia ja 
analogista videonäyttöä (ei kuulu toimituk-
seen) tarkennuksen apuna. Katso lisätietoja 
analogisen videon asianmukaisista asetuksista 
seuraavasta osiosta.

1. Tallenna kuva SD-muistikorttiin painamalla 
kevyesti punaista laukaisinta Leica ICC50 
-kameran sivulla.

 Ϙ Kuulet äänimerkin laukaisun merkiksi.

 Ϙ Kameran merkkivalo vilkkuu vihreänä 
kuvan tallentamisen ajan.

 Ϙ Kuulet toisen äänimerkin, kun Leica ICC50 
on tallentanut kuvan.

2. Kun lopetat kuvauksen, paina SD-muistiko-
rttia aukossa, jolloin se pomppaa ulos Voit 
poistaa kortin ja katsoa kuvia tietokoneel-
lasi sopivaa SD-muistikortin lukijaa käyt-
täen.
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minkä seurauksena voi tulla toimint-
ahäiriö. Tiviistymisen välttämiseksi aseta 
muistikortti tiiviiseen muovipussiin, ennen 
kuin siirrät sen eri lämpötilassa olevaan 
ympäristöön. Anna kortin totuttautua 
hitaasti uuteen lämpötilaan.

 Ϙ Jos muistikorttiin tiivistyy kosteutta, säilytä 
sitä huonelämpötilassa, kunnes vesipisarat 
ovat haihtuneet luonnollisella tavalla.

 Ϙ Älä käytä tai säilytä muistikort- t e j a 
paikassa, jossa ne voivat 
altistua pölylle, hiekalle, 
suurelle kosteudelle 
tai suurille 
lämpötiloille.

SD-muistikorttien käsittely

 Ϙ Älä päästä likaa, vettä tai vieraita esineitä 
kosketuksiin kortin takasivulla olevien liit-
timien kanssa. Älä kosketa liittimiä käsilläsi 
tai metalliesineillä.

 Ϙ Älä irrota muistikortin alkuperäistä etikettiä 
äläkä peitä sitä toisella etiketillä tai tarralla.

 Ϙ Kirjoita muistikortin päälle pehmeäkärkisellä 
kynällä (esim. huopakynällä). Teräväkärkisen 
kynän (esim. kuulakärkikynän) tai lyijykynän 
käyttö saattaa vaurioittaa muistikorttia tai 
tuhota tallennetut tiedot.

 Ϙ Koska jotkin tai kaikki muistikortille tall-
ennetut tiedot saattavat tuhoutua tai 
hävitä sähkökohinan, staattisen sähkön tai 
kameran tai kortin toimintahäiriön vuoksi, 
suosittelemme ottamaan varmuuskopiot 
tärkeistä tiedoista.

 Ϙ Jos muistikortti siirretään nopeasti äärim-
mäisestä lämpötilasta vastakkaiseen 
lämpötilaan, korttiin tiivistyy kosteutta, 

 Joissakin SD-muistikorteissa saattaa 
olla kirjoitussuojakytkin. Kun kytkin 

liu'utetaan alas, tietojen tallennus on estetty ja 
olemassa olevat tiedot (esim. kuvat) on suojattu. 
Kun kortille tallennetaan tai siltä poistetaan 
tietoja tai se formatoidaan, liu'uta kytkin ylös.

 
Tarkista, että muistikortti on oikein päin, ennen 
kuin asetat sen kameraan. Kortti saattaa vaurio-
ittaa kameraa, jos se asetetaan vahingossa 
takaperin.

SD-muistikortin käsittelyyn liittyviä muis-
tutuksia:

 Ϙ Muistikortit ovat tarkkuustekniikkaa 
sisältäviä elektronisia laitteita. Älä taita 
kortteja äläkä käsittele niitä liian voimallis-
esti tai altista niitä iskuille tai tärinälle.

 Ϙ Älä pura muistikorttia äläkä muuta sen 
rakennetta.
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1. Kytke virtakaapeli Leica ICC50 -kameran 
takana olevaan virtaliittimeen ja toinen pää 
asianmukaiseen verkkopistorasiaan.

2. Kiinnitä videokaapeli Leica ICC50:n takana 
olevaan Video-liittimeen ja toinen pää anal-
ogisen toistolaitteen (projektorin, monito-
rin, kuvanauhurin jne.) Composite Video In 
-liittimeen.

Kumpikin kaapeli on nyt kiinnitetty Leica 
ICC50:n takasivuun.

Videostandardin vaihto

 Jos analogisen laitteesi kuva on 
vääristynyt tai et näe kuvaa lainkaan, voit 

ehkä joutua vaihtamaan kansainvälisen video-
standardin asetuksen toiseksi.

1. Työnnä terävä esine, kuten kuulakärkikynä, 
varovasti Leica ICC50:n NTSC/PAL-nollau-
saukkoon.

Voit valita kahdesta kansainvälisestä videostan-
dardista oikean.

Analogisen videolähdön käyttö ilman tietokonetta
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Uuden valkotasapainoasetuksen säätäminen ICC50:lle

Jos painat punaisen laukaisimen pohjaan ja 
pidät sitä pohjassa yli 10 sekuntia, kamera 
nollautuu ja suorittaa uuden valkotasapaino-
asetuksen määrityksen.

Varmista, ettei havainnointiradalla ole näytettä 
ja että valaistus on normaali, kun nollaat 
kameran.

Suosittelemme määrittämään uuden valkotasa-
painoasetuksen aina, kun muutat valaistuksen 
tyyppiä tai värilämpötilaa. Tämä on tärkeää 
erityisesti silloin, kun käytät halogeenivaloa, 
jota voidaan säätää pienen tehon keltaisesta 
sävystä suuren tehon siniseen sävyyn. Uusi 
valkotasapainoasetus varmistaa luonnollisen 
taustan kummassakin valaistuksessa.
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Nyt!
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Nyt tarvitsee enää vain säätää mikroskooppi, 
ottaa kuvia ja hyödyntää ne!

Paikalla! Valmiina! Nyt!
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Hoito ja puhdistus
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Yleistä
 Ϙ Kaikkien optisten komponenttien 

pitäminen puhtaana on tärkeää hyvän 
suorituskyvyn säilyttämiseksi. 

 Ϙ Peitä mikroskooppi ja siihen asennettu 
Leica ICC50 -kamera muovisella pölysuo-
jalla (toimitettu mikroskoopin mukana), 
kun laite ei ole käytössä.

 Ϙ Jos jokin optinen pinta likaantuu pahasti 
pölystä tai muuten, puhdista se ensin 
puhaltamalla ruiskulla tai harjaamalla 
kamelinkarvaharjalla, ennen kuin pyyhit 
sen puhtaaksi.

 Ϙ Optiset pinnat on puhdistettava metano-
liin tai kaupasta saatavaan lasinpuhdistu-
saineeseen kastetulla nukkaamattomalla 
kankaalla, linssinpuhdistuskankaalla tai 
vanutupolla. Älä käytä alkoholia.

 Ϙ On tärkeää välttää liiallista liuottimien käyt-
töä.  Nukkaamaton kangas, linssinpuhdis-
tuskangas tai vanutuppo on kostutettava 
liuottimella, mutta liuotin ei saa valua lins-
sin ympärille.

Sähköstä

 Sähköiskun vaara. Leica ICC50 -kameran 

tai erilliskäyttösarjan kansien poista-

minen altistaa sinut vaaralliselle jännitteelle, 

johon koskettaminen voi aiheuttaa vamman 

tai kuoleman. Jos tarvitset teknistä huoltoa, 

ota yhteys valtuutettuun Leica Microsystems 

-jälleenmyyjään.

Hoito ja puhdistus
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Tekniset tiedot
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Leica ICC50 -kameramoduuli

Digitaalikamera ICC50
 Ϙ Paino 700 g (pelkkä kamera)
 Ϙ Valotusaika 2 ms – 2 s
 Ϙ Suoraa kuvaa tietokoneen näytössä jopa nopeudella 15 kuvaa/s (1 

024 × 768 pikseliä)
 Ϙ Tallennetun kuvan tarkkuus koko näytössä 2 048 × 1 536 pikseliä, 3.1 

megapikseliä
 Ϙ Kennon koko: 6.55 × 4.92 mm
 Ϙ Pikselikoko: 3.2 × 3.2 μm

Kenno
 Ϙ Kennotyyppi: Micron 1/2" CMOS
 Ϙ Herkkyysvahvistus 1×–20×
 Ϙ Värisyvyys 24 bittiä
 Ϙ Tietomuoto JPEG/TIFF/BMP

Ohjelmisto
Käyttöjärjestelmät: Windows XP, Windows Vista
Leica-ohjelmisto:  LAS EZ -ohjelmisto (PC) 

Mekaaniset ja optiset liitännät
 Ϙ Tarkastelutubuksen ja jalustan välinen liitäntä vakiomallisella Leica-

pyrstörenkaalla
 Ϙ Keskipoikkeama pyrstörenkaan yläpäästä alapäähän <0.4mm
 Ϙ Valon jakautuminen: optinen 50 % / kamera 50 %
 Ϙ Prismassa ei näy heijastumia, pölyä eikä epäpuhtauksia
 Ϙ Sisäinen videosuurennus 0.5×
 Ϙ Kenno keskitetty optiselle akselille ±- 0.1 mm
 Ϙ Kennon vaaka-/pystysuuntainen kohdistus ±1 aste

Elektroniset liitännät
 Ϙ Yhteensopivuus: USB 2.0 -miniliitin, naaras
 Ϙ Analoginen videoportti (RCA-liitin), PAL- tai NTSC-komposiittivideo-

signaali
 Ϙ Neulanreikäkytkin, josta valitaan PAL- tai NTSC-videotila
 Ϙ Kaksivärinen merkkivalo: virta päällä (vihreä) / tallennus (punainen)
 Ϙ SD-muistikorttipaikka (Secure Digital)
 Ϙ Kuvantallennuskytkin
 Ϙ Nollaustoiminto, kun tallennuskytkintä painetaan yli 5 sekuntia
 Ϙ Virrankulutus 4 W
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Leica ICC50 -kameramoduuli (jatkuu)

Muuta
 Ϙ Virransyöttö USB 2.0:n kautta
 Ϙ Ulkoinen virtalähde lisävarusteena
 Ϙ Käyttölämpötila-alue +5 °C - 50 °C, kosteus 10–90 %
 Ϙ Suositeltava tietokonekokoonpano: 
 Ϙ Intel Pentium 4 tai DuoCore, 2 GHz, 1 Gt RAM
 Ϙ 24 bitin grafiikka, 1 024 × 768, CD-ROM-asema
 Ϙ EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
 Ϙ cUL

Hyväksytyt standardit
 Ϙ EMI/RFIEN55011-B EN50082-1
 Ϙ EMC61000-3-261000-3-3

Käyttöjännite ja -taajuus
 Ϙ Tulo: 5 V DC / 500 mA
 Ϙ Erilliskäyttösarjaa käytettäessä: 

Tulo: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.5 A 
Lähtö: 5 VDC, 2.4 A, 12 W maks.

Käyttöolosuhteet
 Ϙ Korkeus merenpinnasta enintään 2 000 m
 Ϙ Vain sisäkäyttöön
 Ϙ Lämpötila 5–40 °C
 Ϙ Asennusluokka II 

(ylijänniteluokka)
 Ϙ Suojausaste 2
 Ϙ Suurin suhteellinen ilmankosteus 80 % 31 °C:seen asti; vähenee 

lineaarisesti 50 %:n suhteelliseen kosteuteen 40 °C:n lämpötilassa.
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