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Bendrieji nurodymai

Saugos samprata
Prieš naudodami Leica ICC50 kamerą pirmąjį 
kartą, atidžiai perskaitykite su jūsų aparatu 
pateiktą „Saugos sampratą". Ten galite rasti 
papildomos informacijos apie prietaiso 
naudojimą bei priežiūrą.

Naudojimas švariose gamybinėse patal-
pose 
Leica ICC50 kamerą galima naudoti švariose 
gamybinėse patalpose.

Valymas
 Ϙ Nenaudokite valymo priemonių, chemikalų 

arba valymo įrangos.

 Ϙ Niekada nenaudokite chemikalų, skirtų 
valyti spalvotiems paviršiams ar kokių nors 
priedų, turinčių guminių detalių Tai gali 
pažeisti paviršių, o bandiniai gali susimaišyti 
su aštriomis dalelėmis. 

 Ϙ Jums paprašius, mes galime pateikti 
specialiai tam skirtus tirpalus. Kai kuriuos 
gaminius galime pakeisti ir pasiūlyti kitų 
priedų, skirtų naudoti švariose gamybinėse 
patalpose.  

Techninė priežiūra 
 Ϙ Taisyti turi tik „Leica Microsystems“ išmokyti 

techninės priežiūros specialistai. Naudokite 
tik originalias „Leica Microsystems“ atsar-
gines detales.

Prietaiso naudotojų atsakomybė
 Ϙ Tik kvalifikuoti ir įgalioti asmenys 

turi naudoti, prižiūrėti ir taisyti Leica 
stereomikroskopą.
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Saugos samprata

Su Leica ICC50 kamera pateikiamas kompak-
tinis diskas (CD-ROM), kuriame galima rasti 
reikiamas naudojimo instrukcijas. Saugokite 
šį diską saugioje ir naudotojui lengvai pasieki-
amoje vietoje. Naudojimo instrukcijas ir jų 
naujas versijas galite atsisiųsti iš mūsų interneto 
svetainėswww.leica-microsystems.com.

Šioje naudojimo instrukcijoje aprašytos ypatin-
gos individualaus Leica M stereomikroskopų 
serijos modulio funkcijos bei pateikiami nurody-
mai dėl saugaus prietaiso naudojimo, priežiūros 
ir priedų. 

„Saugos sampratoje" pateikiamos papildomos 
stereomikroskopo, jo priedų ir papildomų elek-
tros detalių saugaus naudojimo taisyklės bei 
priežiūros instrukcijos.

Jūs galite naudoti ne tik jūsų individualios 
sistemos detales, bet ir tas, kurios tinkamos kiti-
ems modeliams, pavyzdžiui, liuminescencinės 
šviesos šaltinius ir t. t. Atidžiai perskaitykite 
naudojimo instrukciją bei prieduose pateiktus 
saugumo reikalavimus.

Prieš prijungdami prietaisus arba prieš 
pradėdami jais naudotis, perskaitykite aukščiau 
nurodytas instrukcijas. Ypač svarbu laikytis visų 
saugos taisyklių.

Siekdamas išlaikyti prietaisą gamyklinės būklės 
ir užtikrinti saugų darbą, naudotojas privalo 
laikytis šioje naudojimo instrukcijoje pateiktų 
taisyklių ir įspėjimų.

http://www.leica-microsystems.com
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Naudojami simboliai

Įspėjimas apie pavojų

• Šiuo simboliu žymima ypač svarbi 
informacija, kurią būtina perskaityti ir 

įvykdyti. Jei nesilaikysite šios instrukcijos

 Ϙ Galite susižeisti

 Ϙ Prietaisas gali sugesti ar blogai veikti

Įspėjimas apie pavojingą elektros įtampą

 Šiuo simboliu žymima ypač svarbi infor-
macija. Jeigu nesilaikysite šios instrukci-

jos: 

 Ϙ Galite susižeisti

 Ϙ Prietaisas gali sugesti ar blogai veikti.

Pavojus dėl įkaitusio paviršiaus

 Šis simbolis įspėja apie apčiuopiamas 
įkaitusias dalis, pavyzdžiui, elektros 

lemputes. 

Svarbi informacija

 Šiuo simboliu žymima papildoma infor-
macija, išsamiau paaiškinanti tam tikrus 

dalykus.
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Saugos reikalavimai

Aprašymas
Individualūs moduliai atitinka aukščiausius 
Leica ICC50 stebėjimo ir dokumentavimo reika-
lavimus.

Naudojimas pagal paskirtį
 Ϙ Žiūrėti „Saugos sampratą"

Naudojimas ne pagal paskirtį
 Ϙ Žiūrėti „Saugos sampratą"

Buvo patikrinti šioje naudojimo instrukcijoje 
aprašytų prietaisų ir priedų saugumas bei kelia-
mas pavojus. Norint prietaise ką nors keisti arba 
naudoti jį su kita, šioje instrukcijoje neaprašyta 
ne Leica įranga, reikia kreiptis į atsakingą Leica 
atstovybę.

Atlikus neleistinus prietaiso pakeitimus ar jį 
netinkamai naudojant, garantija nebegalioja!

Naudojimo vieta

 Ϙ Žiūrėti „Saugos sampratą"

 Ϙ Įrenkite elektros įtaisus mažiausiai  
10 cm atstumu nuo sienų ir degių objektų.

 Ϙ Venkite didelių temperatūros svyravimų, 
tiesioginės saulės šviesos ir vibravimų. 
Tokiose sąlygose atlikti  matavimai ir gauti 
mikrografiniai vaizdai gali būti neteisingi.

 Ϙ Šiltose ar šiltose ir drėgnose klimato 
vietovėse kai kurie komponentai turi būti 
ypač kruopščiai prižiūrimi, siekiant juos 
apsaugoti nuo įvairių grybelių įsiveisimo.

Reikalavimai savininkui / naudotojui
 Ϙ Žiūrėti „Saugos sampratą"

Įsitikinkite, ar:
 Ϙ Leica ICC50 kamera yra naudojama, 

prižiūrima ir taisoma tik kvalifikuotų ir 
įgaliotų asmenų.

 Ϙ Visi naudotojai perskaitė, suprato ir 
laikosi šios naudojimo instrukcijos, o ypač 
saugumo reikalavimų.
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Saugos reikalavimai (tęsinys)

Remontas, techninė priežiūra
 Ϙ Žiūrėti „Saugos sampratą"

 Ϙ Naudokite tik originalias „Leica Microsys-
tems“ atsargines detales.

 Ϙ Prieš atidarydami prietaiso dalis, išjunkite 
elektros energijos tiekimą ir iš kištukinio 
lizdo ištraukite maitinimo laidus.

 Ϙ Prisilietę prie tekančios elektros srovės, 
galite susižeisti.

Gabenimas
 Ϙ Gabendami ar transportuodami Leica ICC50 

kamerą, naudokite originalią pakuotę.

 Ϙ Siekdami apsaugoti nuo smūgių, pagal 
naudojimo instrukciją nuimkite ir specialiai 
supakuokite visas judančias detales, kurias 
patys pritvirtinote.

Jungimas prie kitų įrenginių
 Ϙ Žiūrėti „Saugos sampratą"

Utilizavimas
 Ϙ Žiūrėti „Saugos sampratą"

Teisiniai reikalavimai
 Ϙ Žiūrėti „Saugos sampratą"

EB atitikties deklaracija
 Ϙ Žiūrėti „Saugos sampratą"

Pavojus sveikatai
Su stereomikroskopais yra žymiai lengviau 
apžiūrėti objektus, tačiau kartu tenka didelis 
krūvis naudotojo akims ir raumenims. Priklau-
somai nuo nepertraukiamo darbo trukmės 
gali atsirasti astenopija ir raumenų skeleto 
sutrikimų. Todėl privaloma imtis tinkamų 
priemonių mažinant darbo krūvį:

 Ϙ Optimaliai parengti darbo vietą, užduotis ir 
darbo eigą (dažnai keisti užduotis).

 Ϙ Mokyti personalą, atkreipiant dėmesį į 
ergonomijos ir darbo organizavimo aspek-
tus.

Ergonomiškas „Leica M“ stereomikroskopų seri-
jos modelių dizainas ir konstrukcija sukurta taip, 
kad palengvintų naudotojo darbą.
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Leica ICC50
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Dėkojame, kad iš „Leica Microsystems" įsigijote 
skaitmeninį Leica ICC50 kameros modelį. Dėl 
išskirtinių Leica ICC50 konstrukcijos ypatybių 
bei priedų gausos jis yra ypač įvairiapusiškas, 
aukštos kokybės prietaisas, tinkamas naudoti 
moksliniams bei nuolatiniams tikslams.

• Šis prietaisas turi būti naudojamas tik 
taip, kaip nurodyta instrukcijose.

Įžanga



Leica ICC50 naudojimo instrukcija 11

 Ϙ Iš įpakavimo dėžės atsargiai išimkite visas 
sudedamąsias dalis.

 Ϙ Pakuotėje turi būti kameros modelis, 
kompaktinis diskas su vaizdo įranga ir USB 
kabelis.

 Ϙ Jei užsisakėte autonominį rinkinį Leica 
ICC50 kameros valdymui nesinaudojant 
kompiuteriu, kartu turi būti pateikta ir 
maitinimo šaltinis, vaizdo kabelis ir SD 
atminties kortelė.

 Ϙ Neišmeskite pakuočių. Jų gali prireikti 
norint transportuoti ir saugiai laikyti 
prietaisą ateityje.

Išpakavimas
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Pasiruoškite!
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Naudojami įrankiai
 Ϙ „Allen“ raktas

  Į kortelės angą nedėkite nieko, išskyrus SD 

kortelę – trumpojo jungimo arba elektros 
smūgio pavojus!

  Leica ICC50 kameros modulis turi būti 
įdėtas tarp mikroskopo pagrindo ir mikros-

kopo okuliarų vamzdžio.

Pasiruošimas naudoti
1. Jeigu mikroskopo okuliarų vamzdis yra prit-

virtintas, jį nuimkite.

Leica ICC50 prijunkite prie mikroskopo stovo:

2. Su pateiktu „Allen" raktu šiek tiek atlais-
vinkite varžtą, esantį stovo viršuje. 

3. Pritvirtinkite siejiklio plokštelę (žiūrėkite 
Leica ICC50 apatinėje dalyje) prie stovo 
atramos.

4. Tvirtai prisukite varžtą nenaudodami jėgos. 

Pasiruošimas naudoti
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Pasiruošimas naudoti (tęsinys)

5. Pritvirtinkite mikroskopo okuliarų vamzdį 
ant Leica ICC50 kameros naudodami 
veržtuvą, kurį galite rasti kairėje Leica ICC50 
modulio pusėje.
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Pasiruoškite naudoti!
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 Norėdami dirbti kompiuterio režimu, 
instrukcijas, kaip įdiegti ir naudotis 

įranga, rasite interaktyviame kompaktiniame 
diske (CD ROM), kuris pateiktas kartu su ICC50.

 10× okuliarai turi regėjimo lauką, kurio 
diametras yra 18 mm arba 20 mm. 

Tačiau, siekiant užtikrinti skaitmeninio vaizdo 
vienodumą, Leica ICC50 kameros regėjimo 
laukas yra stačiakampis, kurio įstrižainės 
matmenys yra 16.4 mm.  Taigi kameros vaizdo 
laukas yra mažesnis negu objekto vaizdo laukas, 
matomas pro okuliarus.

Įranga ir prijungimas
1. Norėdami įkelti įrangą, įdėkite pateiktą 

diską ir laikykitės instrukcijų.

2. Įkiškite Leica ICC50 kameros USB kabelį į 
kameros USB prievadą, o kitą kabelio galą 
prijukite prie savo kompiuterio.

  Dabar Leica ICC50 yra prijungta prie jūsų 
kompiuterio per USB kabelį. Kamerai 

esant įjungtai, lemputės, esančios Leica ICC50 
kameroje, spalva greitai pasikeis iš geltonos į 
raudoną, o vėliau į žalią. Kai lemputė yra žalios 
spalvos, jūs galite pradėti naudoti įrangą, 
peržiūrėti, gauti ar projektuoti vaizdus. 

4. Norėdami koreguoti ir fiksuoti vaizdą, sekite 
su įranga pateiktas instrukcijas.

5. Jeigu norite naudoti projektorių, prijunk-
ite savo kompiuterį prie projektoriaus per 
kabelį, pateiktą kartu su projektoriumi.

 Neatsiradus vaizdui jūsų kompiuterio 
ekrane, vaizdo projektoriuje neįmanoma 

pamatyti.

Prijungimas ir vaizdų įrenginio valdymas naudojantis „Windows" kompiuteriu
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 Norint dirbti šiuo režimu, turite turėti 
SD kortelę, kurioje yra laisvos atminties. 

Jeigu SD kortelės atmintis yra užpildyta, Leica 
ICC50 degs raudona lemputė ir jūs negalėsite 
užfiksuoti jokio vaizdo.

 Norėdami dirbti šiuo režimu, negalite 
būti prijungę kompiuterio tuo pat metu. 

Jeigu Leica ICC50 kamera yra prijungta prie 
kompiuterio, jūs negalėsite įrašyti vaizdų į SD 
atminties kortelę..

Maitinimo laido prijungimas
1. Prijunkite maitinimo laidą prie maitin-

imo lizdo, esančio Leica ICC50 kameros 
užpakalinėje dalyje, o kitą galą įkiškite į 
elektros lizdą.

 Ϙ Lemputės, esančios Leica ICC50 kameroje, 
spalva pasikeis iš geltonos į raudoną. 

Vaizdų fiksavimas nesinaudojant kompiuteriu
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Vaizdų įrašymas nesinaudojant kompiuteriu (tęsinys)

2. Įdėkite SD atminties kortelę į angą, esančią 
Leica ICC50 kameros šone, kad ji tinkamai 
užsifiksuotų.

Kameros lemputės spalva taps žalia. Dabar jau 
galite įrašyti vaizdus į atminties kortelę su Leica 
ICC50 kamera.

Vaizdo įrašymas

• Siekiant užtikrinti, kad vaizdai SD 
atminties kortelėje būtų aktyvinti, 

vaizdams esant mikroskopo okuliarų stebėjimo 
srityje, yra labai svarbu tinkamai sureguliuoti 
okuliarų dioptrijas. Norėdami tinkamai suregu-
liuoti dioptrijas, naudokitės naudojimo instruk-
cijoje esančiais nurodymais. Siekiant geriau 
užfiksuoti vaizdą, galima naudoti analoginę 
išvestį ir analoginį vaizdo ekraną (su įranga 
nepateikiama). Norėdami prijungti vaizdo 
įrangą, žiūrėkite kitą skyrių.

1. Norėdami įrašyti vaizdą į SD atminties 
kortelę, švelniai spustelėkite raudoną 
vaizdo fiksavimo mygtuką, esantį Leica 

ICC50 kameros šone.

 Ϙ Kaip patvirtinimą, kad mygtukas buvo 
paspaustas, išgirsite pyptelėjimą.

 Ϙ Įrašant vaizdą, kameros lemputė degs 
žaliai.

 Ϙ Leica ICC50 užbaigus vaizdo įrašymą, jūs 
dar kartą išgirsite pyptelėjimą.

2. Kai baigsite įrašyti vaizdus, spustelėkite SD 
atminties kortelę ir ji bus išstumta iš angos. 
Dabar galite ją išimti ir peržiūrėti vaizdus 
savo kompiuteryje naudodami atitinkamą 
SD atminties kortelių skaitytuvą.
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gali atsirasti kondensatas ir kortelė gali 
blogai veikti. Norėdami kortelę pernešti iš 
vienokios temperatūros į kitokią ir išvengti 
kondensato kaupimosi, kortelę laikykite 
sandariame plastikiniame krepšyje; 
tokiu būdu, kortelė lėtai prisitaikys prie 
temperatūros pokyčių.

 Ϙ Jei kondensatas susikaupia, palaikykite 
kortelę kambario temperatūroje, kol 
vandens lašeliai išgaruoja natūraliai.

 Ϙ Nenaudokite ir nelaikykite 
atminties kortelių viet-
ose, kuriose yra 
dulkių ir smėlio ar 
esant didelei 
d r ė g m e i 
b e i 
a u k š t a i 
temperatūrai

SD atminties kortelių priežiūra

 Ϙ Neleiskite patekti purvui, vandeniui ar 
pašalinėms dalelėms į terminalus, esančius 
užpakalinėje kortelės dalyje. Nelieskite 
kortelės terminalų rankomis ar metaliniais 
daiktais.

 Ϙ Nenulupkite originalios atminties kortelės 
etiketės ir neuždenkite jos kita etikete ar 
lipduku.

 Ϙ Norėdami rašyti ant kortelės, naudokite 
minkštą rašiklį, pavyzdžiui, flomasterį. 
Naudodami aštrų rašiklį, pavyzdžiui, 
tušinuką ar pieštuką, galite sugadinti 
atminties kortelę ar iškraipyti įrašytus 
duomenis.

 Ϙ Rekomenduojama padaryti atsarginę 
kopiją, kadangi įrašyti duomenys gali būti 
iškraipyti dėl elektros triukšmo, statinės 
elektros, kameros ar kortelės blogo 
veikimo.

 Ϙ Dėl didelių ir staigių temperatūros pokyčių 

 Kai kurios SD atminties kortelės turi 
apsaugos nuo įrašymo jungiklį. Įstumiant 

jungiklį žemyn, galima apsaugoti nuo duomenų 
įrašymo ir išsaugoti jau esančius duomenis, 
pavyzdžiui, paveikslėlius. Įrašant, trinant arba 
formatuojant, stumtelėkite jungiklį aukštyn.

 
Prieš įstatydami kortelę į kamerą, įsitikinkite, 
kad ji yra tinkamai sureguliuota. Įdėjus kortelę į 
kamerą atbulai, galima sugadinti kamerą.

Įspėjimai dėl SD atminties kortelių 
priežiūros:

 Ϙ Atminties kortelės yra aukšto tikslumo 
elektros įrenginiai. Nelankstykite jų, nenau-
dokite jėgos, nelaikykite jų ten, kur jos 
galėtų būti pažeistos smūgių ar vibracijos.

 Ϙ Nebandykite išardyti ar pakeisti atminties 
kortelių.
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1. Prijunkite maitinimo laidą prie maitin-
imo lizdo, esančio Leica ICC50 kameros 
užpakalinėje dalyje, o kitą galą įkiškite į 
elektros lizdą.

2. Prijunkite vaizdo kabelį prie „Video" 
jungties, esančios Leica ICC50 kameros 
užpakalinėje dalyje, o kitą galą prijunkite 
prie savo analoginio įrenginio (projektori-
aus, monitoriaus, įrašymo įrenginio ir t. t.) 
„Composite Video In" jungties.

Dabar abu kabeliai turi būti įjungti Leica ICC50 
kameros užpakalinėje dalyje.

Vaizdo nustatymų keitimas

 Jeigu vaizdas yra iškraipytas arba 
visiškai jo nematote savo analoginiame 

įrenginyje, gali reikšti, kad turėsite pakeisti savo 
vaizdo įrenginio nustatymus, kad atitiktų kitokį 
tarptautinį standartą.

1. Smailiu daiktu, pavyzdžiui, tušinuku, 
paspauskite Leica ICC50 kameros „NTSC/
PAL parametrų nustatymo skylutę.

Dabar jūs galite rinktis iš dviejų tarptautinių 
standartų ir nustatyti vieną iš jų.

Analoginis vaizdo įrenginio naudojimas neprijungus kompiuterio



Leica ICC50 naudojimo instrukcija 21

Baltos spalvos balanso nustatymas ICC50 kameroje

Jei nuspausite ir palaikysite raudoną išlaikymo 
mygtuką ilgiau nei 10 sekundžių, kamera nusta-
toma iš naujo ir nustatomas naujas baltos spal-
vos balansas.

Nustatydami kamerą iš naujo, įsitikinkite, kad 
šviesos spindulio kelyje nėra jokio mėginio ir 
veikia standartinis apšvietimas.

Baltos spalvos balansą rekomenduojama 
įjungti kiekvieną kartą, keičiant apšvietimo tipą 
ar spalvos temperatūrą. Tai yra ypač svarbu, 
kai dirbate halogeninės lempos šviesoje, kuri 
gali būti perjungiama iš žemo intensyvumo 
geltonos spalvos į aukšto intensyvumo mėlyną. 
Naujas baltos spalvos balanso nustatymas 
sukurs neutralų foną abiejų tipų apšvietimui.
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Pirmyn!
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Dabar lieka tik teisingai prijungti mikroskopą, 
įrašyti vaizdą ir mėgautis!

Pasiruošt! Dėmesio! Įjunkite! Pirmyn!
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Priežiūra ir valymas
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Bendrieji principai
 Ϙ Norint užtikrinti efektyvų prietaiso veikimą, 

visi optiniai komponentus turi būti švarūs. 

 Ϙ Kai mikroskopas nenaudojamas, ant jo ir 
Leica ICC50 kameros turi būti uždėtas plas-
tikinis apdangalas, saugantis nuo dulkių (jis 
pateikimas kartu su mikroskopu).

 Ϙ Jei bet kuris nors optinio prietaiso paviršius 
yra padengtas dulkėmis ar nešvarumais, 
prieš kruopščiai nuvalant paviršius iki galo, 
jie turi būti nupūsti specialiu pūstuvu arba 
nuvalyti šepetėliu, pagamintu iš kupranu-
gario plaukų.

 Ϙ Optiniai paviršiai turi būti valomi audiniu 
be pūkelių, lęšiams skirtu valyti audiniu ar 
medvilnės tamponu, sudrėkintais metano-
liu ar tiesiog langų stiklų valikliu. Alkoholio 
nenaudokite.

 Ϙ Venkite per didelio tirpiklių naudojimo.  
Audinys be pūkelių, lęšiams skirtas valyti 
audinys ar medvilnės tamponas turi būti 
sudrėkinti tirpikliu, tačiau negali būti tokie 
šlapi, jog skystis kauptųsi apie lęšius.

Elektros svarba

  Elektros smūgio rizika. Atidengus Leica 

ICC50 kameros ir autonominio rinkinio 

gaubtus, kyla aukštos įtampos pavojus; prisili-

etimas gali baigtis sužeidimais ar mirtimi. 

Dėl techninės prietaiso priežiūros kreipkitės į 

įgaliotą „Leica Microsystems" platintoją.

Priežiūra ir valymas
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Patikslinimai
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Leica ICC50 kameros modulis

Skaitmeninė kamera ICC50
 Ϙ Svoris 700 g (tik kamera)
 Ϙ Išlaikymo trukmė 2 msek. – 2 sek.
 Ϙ Gyvas vaizdas ekrane iki 15 fps (1024×768 pikselių)
 Ϙ Pilna vaizdų įrašymo sistema 2048 × 1536 pikselių, 3.1 Megapikselio
 Ϙ Daviklio dydis: 6.55 mm × 4.92 mm
 Ϙ Pikselių dydis: 3.2 μm × 3.2 μm

Daviklis
 Ϙ Daviklio tipas: „Micron 1/2" CMOS
 Ϙ Geba 1× – 20×
 Ϙ Spalvų raiška 24-bit
 Ϙ Duomenų formatas JPEG / TIFF/ BMP

Programinė įranga
Valdymo sistemos: Windows XP, Windows Vista
Leica programinė įranga:  LAS EZ programinė įranga (kompiuteris), 

Mechaninės ir optinės sąsajos
 Ϙ Įrengta tarp okuliarų vamzdžio ir stovo per standartinę Leica siejiklio 

plokštelę.
 Ϙ Viršutinės siejiklio plokštelės centrinis poslinkis į apačią < 0.4mm
 Ϙ Šviesos paskirstymas optinis 50 % / kameros 50 %
 Ϙ Ant prizmės nėra atspindžių, dulkių ar nešvarumų.
 Ϙ Vidinis vaizdo didinimas 0.5×
 Ϙ Jutiklis centruojamas pagal optinę ašį ±- 0.1 mm
 Ϙ Horizontaliai / vertikaliai sulygiuotas daviklis ±1 laipsnis

Elektros sąsajos
 Ϙ Suderinamumas: USB jungtis 2.0 mini kištukas moteriškas tipas
 Ϙ Analoginis vaizdo prievadas (RCA-jungtis) su sudėtiniu vaizdo signalu 

PAL arba NTSC
 Ϙ Parametrų nustatymo skylutė režimo PAL arba NTSC pasirinkimui
 Ϙ 2 spalvų lemputė - įjungta (žalia) / įrašinėjama (raudona)
 Ϙ Integruota SD kortelės anga (Saugi skaitmeninė)
 Ϙ Įrašymo įjungimas vaizdų fiksavimui
 Ϙ Atkūrimo galimybė palaikius įrašymo įjungimo mygtuką daugiau 

negu 5 sekundes
 Ϙ Energijos sunaudojimas 4 W
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Leica ICC50 kameros modulis (tęsinys)

Kita
 Ϙ Energijos šaltinis per USB jungtį 2.0
 Ϙ Išorinis pasirenkamas energijos šaltinis
 Ϙ Valdymo temperatūros svyravimai nuo +5°C iki 50°C Drėgmė 10–90 

%
 Ϙ Rekomenduojam kompiuterio konfigūracija: 
 Ϙ Intel Pentium 4 arba DuoCore, 2GHz, 1GB RAM
 Ϙ 24 bitų grafika 768 × 1024, kompaktinių diskų įrenginys (CD-ROM)
 Ϙ pateikta EB atitikties deklaracija
 Ϙ cUL

Patvirtinti standartai
 Ϙ EMI/RFIEN55011-B EN50082-1
 Ϙ EMC61000-3-261000-3-3

Maitinimo įtampa ir dažnių diapazonas
 Ϙ Įėjimo įtampa 5V/500mAmp
 Ϙ Jeigu naudojate autonominį rinkinį: 

Įėjimo įtampa 100–240 VAC, 50/60 Hz, 0.5 A 
išvestis: 5 VDC, 2.4 A, 12 W maks.

Aplinkos sąlygų kitimas
 Ϙ Aukštis virš jūros lygio iki 2000 m
 Ϙ Galima naudoti tik uždarose patalpose
 Ϙ Temperatūra: nuo 5 °C iki 40 °C
 Ϙ Įrengimo kategorija II 

(viršįtampio kategorija)
 Ϙ Taršos laipsnis 2
 Ϙ Maksimali santykinė drėgmė 80 % esant iki 31 °C temperatūrai; 

Linijiškumo mažėjimas iki 50 % santykinės drėgmės esant 40 °C.
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