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Általános instrukciók

Biztonsági előírások
Kérjük, hogy a Leica ICC50 kamera első 
használata előtt feltétlenül olvassa el a 
hozzá mellékelt, "Biztonsági előírások" című 
ismertetőt, mely számos további, a mikroszkóp 
kezelésével és karbantartásával kapcsolatos 
információt tartalmaz.

Használat tisztaszobákban 
A Leica ICC50 kamera tisztaszobában korlátozás 
nélkül használható.

Tisztítás
 Ϙ Ne használjon nem megfelelő tisztító- és 

vegyszereket, illetve tisztítási eljárásokat.

 Ϙ Soha ne tisztítsa vegyszerrel a festett felül-
eteket és gumit tartalmazó alkatrészeket. Ez 
ugyanis a felület károsodásához vezethet, 
és a leváló anyagdarabok a vizsgált mintát 
beszennyezhetik. 

 Ϙ Igény esetén a legtöbb esetben tudunk 
megfelelő tisztítófolyadékot biztosítani. 
Egyes termékek átalakíthatók a tisztaszobai 
használathoz, illetve tudunk ajánlani ehhez 
szükséges tartozékokat.  

Szerviz 
 Ϙ A műszer javítását csak a Leica Microsys-

tems által erre képesített szerelő végezheti. 
Csak eredeti Leica Microsystems alkatrészek 
használhatók fel.

A készülék üzemeltetőjének kötelességei
 Ϙ Ellenőrizze, hogy a Leica sztereomikro-

szkópot csak arra jogosult és képesített 
személyzet használja, működtesse, vagy 
javítsa.
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Biztonsági előírások

A Leica ICC50 kamerához mellékelt inter-
aktív CD-ROM a szükséges felhasználói 
kézikönyveket is tartalmazza. Tartsa biztonsá-
gos és a felhasználók számára hozzáférhető 
helyen. A felhasználói kézikönyv és a különféle 
egyéb frissítések honlapunkról, a következő 
webcímről tölthetők le, illetve nyomtathatók ki: 
www.leica-microsystems.com.

A kézikönyv ismerteti a Leica M-sorozatú sztere-
omikroszkópok különálló moduljainak speciális 
funkcióit, valamint fontos információkat tartal-
maz a biztonságos működéssel, a használattal 
és a tartozékokkal kapcsolatban. 

A "Biztonsági előírások" című ismertető az álta-
lános biztonsági utasításokon túl kiegészítő 
tudnivalókat is tartalmaz a sztereomikrosz-
kóp, valamint tartozékainak és elektromos 
kiegészítőinek javításával, kezelésével és 
használatával kapcsolatban.

A rendszerrel kapcsolatos leírásokhoz hozzáad-
hatja a külső szállítók (például fényforrás stb.) 
által mellékelt ismertetőket is. Kérjük, olvassa el 
a szállító által mellékelt kézikönyvet és bizton-
sági előírásokat.

Az üzembe helyezés és a használatbavétel előtt 
olvassa el a felhasználói kézikönyvet. Különösen 
ügyeljen a biztonsági előírások betartására.

Ahhoz, hogy a műszert biztonságo-
san működtesse és eredeti állapotában 
megőrizhesse, a felhasználónak követnie kell 
a kézikönyvben ismertetett utasításokat és 
biztonsági előírásokat.

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

Biztonsági előírások

• Ez a jel a különösen fontos elolvasandó 
és betartandó információkat jelöli. Figy-

elmen kívül hagyása:

 Ϙ személyi veszélyeztetéssel, valamint

 Ϙ a műszer hibás működésével, illetve 
károsodásával járhat.

Figyelmeztetés áramütés veszélyére

 Ez a jel a különösen fontos információkat 
jelöli, figyelmen kívül hagyása: 

 Ϙ személyi veszélyeztetéssel, valamint

 Ϙ a műszer hibás működésével, illetve 
károsodásával járhat.

Magas hőmérsékletű felületek

 Ez a jel figyelmeztet arra, hogy forró 
felülethez, például felhevült izzóhoz 

érhet hozzá. 

Fontos információk

 A megértést segítő kiegészítő 
információkat, magyarázatokat jelöli.
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Biztonsági fogalmak

Leírás
A különálló modulok megfelelnek a Leica ICC50 
kamerával végzett megfigyelések és dokumen-
tációs munkák során szükséges legmagasabb 
követelményeknek.

Rendeltetésszerű használat
 Ϙ Lásd a “Biztonsági előírások” című 

ismertetőben

Nem rendeltetésszerű használat
 Ϙ Lásd a “Biztonsági előírások” című 

ismertetőben

A kézikönyvben ismertetett műszert és 
tartozékait biztonsági szempontból és a 
potenciális veszélyforrásokat figyelembe véve 
tesztelték. Az illetékes Leica leányvállalattal 
kapcsolatba kell lépni minden olyan esetben, 
amikor a műszert módosítják, vagy olyan, nem 
Leica alkatrészekkel építik egybe, amelyeket a 
kézikönyv nem tárgyal.

A műszer jogosulatlan módosítása, vagy nem 
rendeltetésszerű használata a garanciaigény 
teljes körű elvesztését vonja maga után.

A használat helye
 Ϙ Lásd a “Biztonsági előírások” című 

ismertetőben

 Ϙ Az elektromos egységeket a faltól 
és gyúlékony anyagoktól legalább  
10 cm távolságra kell elhelyezni.

 Ϙ A műszer elhelyezésekor a nagy 
hőingadozás, a direkt napsugárzás és 
a rezgés kerülendő. Ilyen körülmények 
között a mérés és a mikrografikus képalko-
tás hibás eredményt adhat.

 Ϙ A részegységek meleg és párás klímaövezet-
ben a gombásodás elkerülésére speciális 
bánásmódot igényelnek.

A műszert használókkal szemben támasz-
tott követelmények

 Ϙ Lásd a “Biztonsági előírások” című 
ismertetőben

Ellenőrizze, hogy
 Ϙ Ellenőrizze, hogy a Leica ICC50 kamerát 

csak arra jogosult és képesített személyzet 
használja, működtesse, vagy javítsa.

 Ϙ a műszert használó személyzet elolvasta-e, 
és megértette-e a biztonsági előírásokban 
és a kézikönyvben foglaltakat.
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Biztonsági előírások (folytatás)

Javítás, szerviz
 Ϙ Lásd a “Biztonsági előírások” című 

ismertetőben

 Ϙ Csak eredeti Leica Microsystems alkatrészek 
használhatók fel.

 Ϙ Az elektromos részegységek felnyitása előtt 
mindig áramtalanítsa a műszert!

 Ϙ A feszültség alatt álló részek érintése bale-
setveszélyes!

Szállítás
 Ϙ A Leica ICC50 kamera mozgatása és szállí-

tása során lehetőség szerint az eredeti 
csomagolást használja.

 Ϙ Annak érdekében, hogy a rázkódás során 
a műszer ne sérüljön meg, szereljen le 
minden (a kézikönyv alapján) a felhasználó 
által is leszerelhető részt, és csomagolja be 
őket külön-külön.

Egyéb gyártótól származó termékek felsz-
erelése

 Ϙ Lásd a “Biztonsági előírások” című 
ismertetőben

Hulladékkezelés
 Ϙ Lásd a “Biztonsági előírások” című 

ismertetőben

Jogi szabályzás
 Ϙ Lásd a “Biztonsági előírások” című 

ismertetőben

Európai Uniós előírásoknak való megfelelés
 Ϙ Lásd a “Biztonsági előírások” című 

ismertetőben

Egészségügyi figyelmeztetések
A munkahelyi sztereomikroszkópok segítik és 
megkönnyítik a vizuális vizsgálattal járó fela-
datokat, ugyanakkor magas követelményeket 
támasztanak a vizsgáló szemével és izom-
rendszerével szemben. A megszakítás nélküli 
munkavégzés hosszától függően astheniás 
zavar és izomfájdalom léphet fel. Ezek a 
következő elővigyázatossági rendszabályok 
betartásával megelőzhetők:

 Ϙ Megfelelően kialakított munkahely és 
munkafolyamat (az aktivitás gyakori változ-
tatása).

 Ϙ A személyzet részletes, az ergonómiának 
és a munkafolyamatok szervezésének a 
figyelembevételével készített utasításokkal 
való ellátása.

A Leica DM sztereomikroszkópok ergonomikus 
optikai koncepciója és felépítése a használat 
során fellépő kényelmetlenségeket a lehető 
legjobban mérsékli.
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Leica ICC50
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Köszönjük, hogy a Leica Microsystems Leica 
ICC50 típusú digitális kameraegységet válasz-
totta! A Leica ICC50-es modellt exkluzív szolgál-
tatásai és a kiegészítők széles palettája teszik 
mind az oktatás terén, mind az egyéb felhaszná-
lás során sokoldalúan használható, kiemelkedő 
minőségű digitális kamerává.

• Az egység csak rendeltetésszerűen 
használható.

Bevezető
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 Ϙ Óvatosan vegye ki a részegségeket a doboz-
ból.

 Ϙ A csomag a kameraegységen kívül egy 
USB-kábelt, valamint egy CD-t tartalmaz. Ez 
utóbbin a képek kezelésére való program 
található.

 Ϙ Ha az önállóan használható Leica ICC50 
csomagot rendelte meg, akkor a csomag 
tápkábelt, videokábelt és SD-kártyát is 
tartalmaz.

 Ϙ Kérjük, hogy a csomagolóanyagokat ne 
dobja ki. Szükség esetén ugyanis ezeket 
használhatja fel a műszer tárolására vagy 
szállítására.

Kicsomagolás
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Kezdjen hozzá!
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A szükséges szerszámok
 Ϙ Imbuszkulcs

 A kártyafoglalatba csak SD-kártyát 

dugjon – ellenkező esetben az áram-
köröket rövidre zárhatja, illetve áramütés veszé-
lye állhat fenn!

 A Leica ICC50 kameraegység a mikrosz-
kóp állványa és a tubus közé illeszthető 

be.

Előkészítés a használatra
1. Ha a tubust már az állványra rögzítette, 

akkor vegye le ismét.

Helyezze rá a Leica ICC50 egységet az 
állványra:

2. Óvatosan csavarja ki a rögzítőcsavarokat (az 
állvány tetején találhatók) a mikroszkóphoz 
mellékelt imbuszkulccsal. 

3. Illessze a rögzítővillát (a Leica ICC50 alsó 
részén található) az állvány tartójába.

4. Óvatosan, erőltetés nélkül húzza meg a 
rögzítőcsavart. 

Előkészítés a használatra



Leica ICC50 kézikönyv 14

Előkészítés a használatra (folyt.)

5. A rögzítőcsavarral rögzítse a tubust a Leica 
ICC50 egységhez. A csavar a Leica ICC50 
kameraegység bal oldalán található.
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Kapcsolja be!
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 A mellékelt program telepítését és 
használatát az ICC50 egységhez mellékelt 

CD-ROM-on található ismertető részletezi.

 A 10× szemlencse 18 vagy 20 mm 
átmérőjű, rögzített látótérrel rendelkezik. 

A Leica ICC50 látótere azonban az egyenletes 
digitális képalkotás érdekében egy 16.4 mm 
átlóhosszúságú négyzet.  Más szóval a kamera 
látótere kisebb, mint a szemlencsén keresztül 
látható látótér.

Telepítés és csatlakozás
1. Helyezze be a CD-t a számítógépbe, majd 

az utasításokat követve indítsa el a progra-
mot.

2. Csatlakoztassa a Leica ICC50 USB-kábelt a 
kamera USB-csatlakozójához, majd a másik 
végét a számítógéphez.

 A Leica ICC50 egységet ekkor a számító-
gép látja el árammal az USB-kábelen 

keresztül. Amint az ICC50 kamera áram alá 
kerül, az oldalán található LED sárgára, pirosra, 
majd zöldre vált. Ha a LED zöld színnel világít, 
akkor elindíthatja a programot, és megtekin-
theti, letöltheti és szerkesztheti a képeket.

4. A képek beállításával és lementésével kapc-
solatban kövesse a program utasításait.

5. Ha kivetítőt használ, akkor a kivetítőhöz 
mellékelt kábellel csatlakoztassa a kivetítőt 
a számítógéphez.

 A kivetítővel addig nem tud képet 
megjeleníteni, amíg az élő kép meg nem 

jelenik a számítógépen.

Csatlakozás egy Windows-alapú számítógéphez, és a képkezelő program használata
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 Ennek az üzemmódnak a használa-
tához egy olyan SD-kártyára lesz szük-

sége, melyen kellő nagyságú üres terület áll 
rendelkezésre. Ha az SD-kártya betelt, a Leica 
ICC50 egység LED-je pirosan világít. Ilyenkor 
nem fog tudni további fényképeket készíteni.

 Ezt az üzemmódot abban az esetben nem 
tudja használni, ha az egység számító-

géphez van csatlakoztatva. Ha a Leica ICC50 
kamera számítógéphez kapcsolódik, akkor nem 
fog tudni fényképeket készíteni az SD-kártyára.

A tápkábel csatlakoztatása
1. Csatlakoztassa a tápkábelt a Leica ICC50 

hátoldalán található csatlakozóba, majd 
egy megfelelő hálózati aljzatba.

 Ϙ Ekkor a Leica ICC50 LED-es állapotjelzője 
sárga színről pirosra vált. 

Fényképek készítése számítógép nélkül



Leica ICC50 kézikönyv 18

Fényképek készítése számítógép nélkül (folyt.)

2. Helyezze be az SD-kártyát a Leica ICC50 
oldalán található nyílásba, majd kattanásig 
tolja be.

A kamerán a LED színe ekkor zöldre vált. A Leica 
ICC50 ezzel készen áll arra, hogy a képeket a 
memóriakártyára mentse.

Fénykép készítése

• A mikroszkóp szemlencséjének 
megfelelő dioptriabeállítása kriti-

kus fontosságú, mivel ez garantálja, hogy a 
memóriakártyára írt kép is éles legyen, ha a 
szemlencsébe nézve éles képet lát. A megfelelő 
beállítás menetét a mikroszkóphoz mellékelt 
kézikönyvben találhatja meg. A fókuszáláshoz 
használhatja az analóg kimenetet és egy analóg 
kijelzőt is (nem tartozék). Az analóg videoegy-
ség beállítását a következő fejezet ismerteti.

1. Ha fényképet szeretne menteni az 
SD-kártyára, akkor óvatosan nyomja meg a 
Leica ICC50 egység oldalán található piros 
kioldógombot.

 Ϙ A lenyomáskor halk sípolást fog hallani.

 Ϙ A kép készítése során a LED zöld fénnyel 
villog.

 Ϙ A fénykép elkészültét a Leica ICC50 egy 
újabb sípolással jelzi.

2. Ha befejezte a fényképezést, nyomja 
enyhén befelé az SD-kártyát. Ekkor az ki 
fog csúszni a foglalatból. Egy megfelelő 
kártyaolvasóval ezután át tudja tenni a 
képeket egy számítógépre, és azon meg 
tudja őket tekinteni.
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sítja. Ennek megelőzése érdekében ilyen 
esetekben a kártyát egy zárt nejlonzac-
skóban szállítsa, és kibontás előtt hagy-
jon időt arra, hogy átvegye a környezet 
hőmérsékletét.

 Ϙ Ha a kártyán páralecsapódást észlel, tartsa 
addig szobahőmérsékleten, míg a nedves-
ség teljesen el nem párolog róla.

 Ϙ Na használja a memóriakártyát 
olyan helyeken, ahol por v a g y 
homok érheti, valamint ahol 
magas a páratartalom 
vagy a hőmérséklet.

Az SD-kártya használata

 Ϙ Ügyeljen rá, hogy a kártya hátoldalán talál-
ható érintkezők ne legyenek vizesek vagy 
piszkosak, illetve ne legyen rajtuk idegen 
tárgy. Az érintkezőket ne fogja meg kézzel 
vagy fém eszközökkel.

 Ϙ Ne vegye le a kártyán található címkét, és 
ne is ragasszon rá semmit.

 Ϙ Ha a kártyán lévő címkére írni szeretne, 
puha hegyű tollat (például alkoholos filcet) 
használjon. A hegyes tollak (pl. golyóstoll) 
vagy ceruzák a kártyát, s így a rajta talál-
ható adatokat is károsíthatják.

 Ϙ A kártyán lévő adatokról mindig készítsen 
biztonsági másolatot, mivel azokat az 
elektromos zaj, a statikus elektromo-
sság, valamint a kamera vagy a kártya 
működészavarai is károsíthatják.

 Ϙ Ha a kártyát két erősen eltérő hőmérsékletű 
hely között gyorsan viszi át, akkor a kártyán 
pára csapódhat le, mely a működését káro-

 Egyes SD-kártyák mechanikai írásvé-
delemmel rendelkeznek. A védőfület 

lefelé húzva megakadályozhatja, hogy a 
kártyára adatokat írjanak (lásd a képen). Ezzel a 
kártyán lévő képeket is megvédi. Ha a kártyára 
ismét írni akar, vagy ha a képek közül törölni 
szeretne, esetleg a teljes kártyát le szeretné 
formázni, akkor tolja felfelé a védőfület.

 
Mindig ellenőrizze, hogy a kártya megfelelően 
van-e a kamerába becsúsztatva. A fordítva bera-
kott memóriakártya a kamerát károsíthatja.

Ezekre ügyeljen az SD-kártyák használata 
során:

 Ϙ A memóriakártyák igen precíz elektronikus 
eszközök. Ne hajlítsa meg őket, és ne tegye 
ki őket erőbehatásnak vagy rázkódásnak.

 Ϙ Ne szedje szét, és ne módosítsa a memóri-
akártyákat.
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1. Csatlakoztassa a tápkábelt a Leica ICC50 
hátoldalán található csatlakozóba, majd 
egy megfelelő hálózati aljzatba.

2. Csatlakoztassa a videokábelt a Leica 
ICC50 hátoldalán található, “Video” feli-
ratú aljzatba, majd egy megfelelő analóg 
egység (kivetítő, monitor, felvevő stb.) 
“Composite Video In” csatlakozójába.

Mindkét kábel csatlakoztatva van az ICC50 
egységbe.

A videoszabvány módosítása

 Ha az analóg eszközön nem jelenik meg 
kép, vagy a kép torz, akkor lehetséges, 

hogy egy másik videoszabványt kell beállíta-
nia.

1. Egy hegyes tárgyat (például golyóstollat) 
óvatosan dugjon be a Leica ICC50 “NTSC/
PAL” feliratú nyílásába.

Ekkor a két elérhető szabvány között váltogatva 
állítsa be a megfelelőt.

Analóg videoegység használata számítógép nélkül
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Új fehéregyensúly beállítása az ICC50 egységen

Ha lenyomja és 10 másodpercnél tovább 
nyomva tartja a vörösexpozíció gombot, úgy 
a kamera visszaállítja az alapértékeket, és új 
fehéregyensúlyt generál.

Ezalatt nem lehet minta a mikroszkóp sugárme-
netében, illetve a normál megvilágítás kell aktív 
legyen!

Célszerű minden olyan esetben új fehéregy-
ensúlyt beállítani, amikor megváltoztatja a 
megvilágítás színhőmérsékletét. Ez különösen 
akkor fontos, ha halogénizzót használ, melynél 
váltani lehet az alacsony intenzitású sárga, és 
a magasabb intenzitású kék fény között. Az új 
fehéregyensúly generálásával mindkét megvi-
lágítás esetén semleges háttér állítható be.
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Használat!



Leica ICC50 kézikönyv 23

Ezután már csak annyi teendője maradt, hogy 
beállítja a mikroszkópot, fényképeket készít és 
élvezi a látványt...

Kezdés... Bekapcsolás... Használat!



Leica ICC50 kézikönyv 24

Ápolás, tisztítás
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Általános
 Ϙ A kitűnő optikai teljesítmény feltétele, hogy 

az optikai részegységeket tisztán tartsa. 

 Ϙ Amennyiben nem használja, mindig takarja 
le a mellékelt porvédővel a Leica ICC50 
kamerát.

 Ϙ Ha bármely optikai rész poros vagy piszkos 
lesz, fecskendővel fújja le vagy teveszőr 
ecsettel seperje le róla a port.

 Ϙ Az optikai felületekről a szennyeződést 
puha, nem szöszölődő ruhával, a 
szemüvegekhez való törlőkendővel vagy 
vattatamponnal törölje le. Ennek során 
metanolt vagy normál ablaktisztítót is 
használhat. Ne használjon etil-alkoholt!

 Ϙ Ne használjon nagyobb mennyiségű oldósz-
ert!  A ruhát, törlőkendőt vagy vattatam-
pont csak annyira nedvesítse be, hogy az 
oldószer lencse körül ne folyhasson ki!

Elektromos tudnivalók

 Áramütés veszélye. A Leica ICC50 

kamera vagy az önállóan használható 

csomag burkolatának megbontása során élet-

veszélyes elektromos feszültséggel érintkezhet, 

mely sérülést vagy halált is okozhat. Kérjük, 

hogy technikai segítségért lépjen kapcsolatba a 

Leica Microsystems értékesítőivel.

Ápolás, tisztítás
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Specifikáció
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A Leica ICC50 kameraegység

Leica ICC50 digitális kamera
 Ϙ Tömeg 700 g (csak a kamera)
 Ϙ Expozíciós idő: 2 msec – 2 sec
 Ϙ Élőkép a számítógépen: 15 fps (1024×768 pixel)
 Ϙ A teljes látótér lementése: 2048 × 1536 pixel, 3.1 megapixel
 Ϙ Érzékelőlapka mérete: 6.55 mm × 4.92 mm
 Ϙ Pixelméret: 3.2 μm × 3.2 μm

Érzékelőlapka
 Ϙ A lapka típusa: Micron 1/2" CMOS
 Ϙ Nagyítási tényező 1× – 20×
 Ϙ Színmélység: 24-bit
 Ϙ Formátumok: JPEG / TIFF/ BMP

Szoftver
Operációs rendszer: Windows XP, Windows Vista
Leica szoftver:  LAS EZ (PC), 

Mechanikai és optikai csatlakozók
 Ϙ Szabvány Leica rögzítővillával a tubus és az állvány közé rögzíthető
 Ϙ Központtól való eltérés a rögzítővilla csúcsán az aljához képest < 0.4 

mm
 Ϙ Fénymegosztás: 50% optikai tubus/ 50% kamera
 Ϙ Tükröződés-, por- és szennyeződésmentes prizma
 Ϙ A videó belső nagyítása: 0.5×
 Ϙ Az érzékelő központozása az optikai tengelyhez képest: ±- 0.1 mm
 Ϙ Az érzékelőlapka vízszintes/függőleges pozícionálása: ±1 fok

Elektromos csatlakozók
 Ϙ Kompatibilitás USB 2.0 mini aljzat
 Ϙ Analóg videoaljzat (RCA-csatlakozó), PAL vagy NTSC kompozit 

videojellel
 Ϙ Rejtett kapcsoló a PAL és az NTSC videomódok közti váltáshoz
 Ϙ 2 színes LED, tápellátás: zöld / felvétel: piros
 Ϙ Integrált SD-aljzat (Secure Digital)
 Ϙ Kioldógomb fényképezéshez
 Ϙ Reset (alapbeállítás) funkció, ha a kioldógombot 5 másodpercnél 

tovább lenyomva tartja
 Ϙ Fogyasztás: 4 W
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A Leica ICC50 kameraegység (folyt.)

Egyéb
 Ϙ Tápellátás: USB 2.0-kábelen keresztül
 Ϙ Külső tápkábel külön kapható
 Ϙ Működési hőmérséklet-tartomány: +5°C – 50°C, 10 – 90%-os páratar-

talom mellett
 Ϙ Javasolt számítógép-összeállítás: 
 Ϙ Intel Pentium 4 vagy DuoCore, 2 GHz, 1 GB RAM
 Ϙ 24 bites videokártya, 1024 × 768, CD-ROM-meghajtó
 Ϙ A CE megfelelőségi nyilatkozat elérhető
 Ϙ cUL

Alkalmazott szabványok
 Ϙ EMI/RFIEN55011-B EN50082-1
 Ϙ EMC61000-3-261000-3-3

Tápfeszültség és frekvenciatartomány
 Ϙ Bemenet: 5 VDC/500 mA
 Ϙ Ha önállóan használható csomaggal rendelkezik: 

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

A működéshez szükséges környezeti feltételek
 Ϙ Tengerszint feletti magasság: 2000 m alatt
 Ϙ Csak beltéri használatra alkalmas.
 Ϙ Hőmérséklet: 5 °C és 40 °C között
 Ϙ Elektromos kategória: II 

(túlfeszültség-védelmi kategória)
 Ϙ Szennyezési fok: 2
 Ϙ Maximális relatív páratartalom: 80% (31 °C-ig), 50%-ig lineárisan 

csökken a 40 °C hőmérséklet eléréséig.
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