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Vispārīgi norādījumi

Drošības pamatprincipi
Pirms pirmās Leica ICC50 kameras lietošanas, 
lūdzu, izlasiet brošūru "Drošības pamatprin-
cipi", kas iekļauta instrumenta komplektā. Tajā 
atrodama papildinformācija par izmantošanu 
un apkopi.

Izmantošana tīrās telpās 
Ja Leica ICC50 kameru izmantosit tīrās telpās, 
neradīsies nekādas problēmas.

Tīrīšana
 Ϙ Nelietojiet nepiemērotus tīrīšanas līdzekļus, 

ķimikālijas un tīrīšanas metodes.

 Ϙ Nekad nelietojiet ķimikālijas, lai tīrītu 
krāsotas virsmas vai piederumus ar 
gumijotām daļām. Pretējā gadījumā varat 
sabojāt šīs virsmas un abrazīvās daļiņas var 
nokļūt paraugos. 

 Ϙ Vairākumā gadījumu varam pēc 
pieprasījuma nodrošināt īpašus šķīdumus. 
Dažus produktus iespējams pārveidot, 
varam arī piedāvāt citus piederumus 
izmantošanai tīrās telpās.  

Apkalpošana 
 Ϙ Remontu drīkst veikt vienīgi Leica apmācīti 

apkopes speciālisti. Drīkst izmantot tikai 
"Leica Microsystems" oriģinālās rezerves 
daļas.

Par instrumentu atbildīgās personas 
pienākumi

 Ϙ Raugieties, lai ar Leica stereomikroskopu 
darbojas, to apkopj un remontē tikai piln-
varots un apmācīts personāls.
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Drošības pamatprincipi

Leica ICC50 kameras komplektā iekļauts 
interaktīvs CD-ROM ar visām attiecīgajām 
lietošanas rokasgrāmatām. Uzglabājiet to 
drošā un lietotājam viegli pieejamā vietā. 
Varat arī lejupielādēt un izdrukāt lietošanas 
rokasgrāmatas un to papildinājumus, 
apmeklējot mūsu tīmekļa vietni: www.leica-
microsystems.com.

Šajā lietošanas rokasgrāmatā aprakstītas 
Leica DM stereomikroskopu sērijas atsevišķo 
moduļu īpašās funkcijas un ietverti svarīgi 
norādījumi par to darba drošību, ekspluatāciju 
un papildaprīkojumu. 

Brošūrā "Drošības pamatprincipi" iekļauta 
papildu drošības informācija par tehniskās 
apkopes prasībām un stereomikroskopa, 
piederumu un elektropiederumu izmantošanu, 
kā arī vispārīgi drošības norādījumi.

Varat kombinēt atsevišķus sistēmas 
izstrādājumus ar citu piegādātāju 
izstrādājumiem (piem., aukstās gaismas avotiem 
utt.). Lūdzu, izlasiet lietošanas rokasgrāmatu un 
ražotāja noteiktās drošības prasības.

Pirms šo instrumentu uzstādīšanas vai 
izmantošanas izlasiet minētās lietošanas 
rokasgrāmatas. Īpaši, lūdzu, ievērojiet visus 
drošības norādījumus.

Lai iekārtu saglabātu sākotnējā stāvoklī un 
panāktu tās drošu darbību, lietotājam jāievēro 
šajās lietošanas rokasgrāmatās ietvertie 
norādījumi un brīdinājumi.

http://www.leica-microsystems.com
http://www.leica-microsystems.com
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Izmantotie simboli

Brīdinājums par bīstamību

• Šis simbols norāda uz sevišķi svarīgu 
informāciju, kas obligāti jāizlasa un 

jāievēro. Neievērojot šo informāciju, var rasties:

 Ϙ Draudi personālam

 Ϙ Funkcionāli traucējumi vai instrumentu 
bojājumi

Brīdinājums par bīstamu elektrospriegumu

 Šis simbols norāda uz sevišķi svarīgu 
informāciju, ko neievērojot, var rasties: 

 Ϙ Draudi personālam

 Ϙ Funkcionāli traucējumi vai instrumentu 
bojājumi

Bīstamība, ko izraisa karsta virsma

 Šis simbols brīdina no pieskaršanās 
karstai virsmai, piemēram, gaismas 

spuldzēm. 

Svarīga informācija

 Šis simbols norāda uz papildinformāciju 
vai paskaidrojumiem, kas paredzēti 

skaidrības nodrošināšanai.



Leica ICC50 rokasgrāmata 7

Drošības noteikumi

Apraksts
Atsevišķie moduļi atbilst augstākajām prasībām 
izpētes un dokumentēšanas darbu veikšanai, 
izmantojot Leica ICC50 kameru.

Paredzētā izmantošana
 Ϙ Skatiet bukletu "Drošības pamatprincipi"

Nepiemēroti izmantošanas veidi
 Ϙ Skatiet bukletu "Drošības pamatprincipi"

Šajā lietošanas rokasgrāmatā aprakstītās ierīces 
un papildaprīkojums ir pārbaudīti, vai tie neiz-
raisa drošības apdraudējumu un potenciālus 
riskus. Ja ierīcē tiek veiktas izmaiņas, ja tā tiek 
pielāgota vai izmantota savienojumā ar kompo-
nentiem, kuru ražotājs nav Leica, ir jākonsultējas 
ar atbildīgo Leica filiāli.

Instrumenta neatļautas pielāgošanas vai 
nepiemērotas izmantošanas gadījumā visas 
garantijas prasījumu tiesības zaudēs spēku!

Izmantošanas vieta
 Ϙ Skatiet bukletu "Drošības pamatprincipi"

 Ϙ Elektriskās sastāvdaļas uzstādiet vismaz  
10 cm attālumā no sienas un uzliesmojošiem 
priekšmetiem.

 Ϙ Izvairieties no lielām temperatūras 
svārstībām, tiešas saules gaismas un 
vibrācijas iedarbības. Šie apstākļi var izraisīt 
mērījumu un mikrografisko attēlu 
traucējumus.

 Ϙ Siltās, kā arī siltās un miklās, klimata joslās 
atsevišķām sastāvdaļām ir vajadzīga īpaša 
aprūpe, lai novērstu sēnīšu veidošanos.

Prasības īpašniekam/operatoram
 Ϙ Skatiet bukletu "Drošības pamatprincipi"

Raugieties, lai:
 Ϙ Leica ICC50 kameru izmantotu, apkoptu 

un remontētu tikai pilnvaroti un apmācīti 
darbinieki.

 Ϙ visi operatori būtu izlasījuši, sapratuši un 
ievērotu šīs rokasgrāmatas norādījumus un 
it īpaši drošības instrukcijas.
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Drošības noteikumi (turpinājums)

Remonts, tehniskās apkopes darbi
 Ϙ Skatiet bukletu "Drošības pamatprincipi"

 Ϙ Drīkst izmantot tikai "Leica Microsystems" 
oriģinālās rezerves daļas.

 Ϙ Pirms instrumentu atvēršanas atslēdziet 
strāvas padevi un atvienojiet strāvas vadu.

 Ϙ Pieskaroties strāvai pieslēgtām detaļām, 
var savainoties.

Transportēšana
 Ϙ Pārvadājot atsevišķus Leica ICC50 kameras 

moduļus, izmantojiet oriģinālo iepako-
jumu.

 Ϙ Lai novērstu vibrācijas izraisītus bojājumus, 
visas kustīgās detaļas, kuras (saskaņā ar 
lietošanas rokasgrāmatas norādījumiem) 
klients drīkst izjaukt un montēt, varat 
izjaukt un iepakot atsevišķi.

Uzstādīšana trešo pušu izstrādājumos
 Ϙ Skatiet bukletu "Drošības pamatprincipi"

Utilizēšana
 Ϙ Skatiet bukletu "Drošības pamatprincipi"

Tiesiskās normas
 Ϙ Skatiet bukletu "Drošības pamatprincipi"

Paziņojums par atbilstību EK prasībām
 Ϙ Skatiet bukletu "Drošības pamatprincipi"

Draudi veselībai
Darba vietas, kas aprīkotas ar stereomikrosko-
piem, atvieglo un sekmē apskati, tomēr tie īpaši 
ietekmē arī lietotāja acis un muskuļus. Atkarībā 
no nepārtraukta darba ilguma var rasties 
astēnopija un muskuļu – skeleta problēmas. 
Tādēļ ir jāveic atbilstoši pasākumi darba slodzes 
mazināšanai:

 Ϙ Optimāls darba vietas izkārtojums, darba 
uzdevumi un darba grafiks (bieža darbību 
maiņa);

 Ϙ Vispusīga darbinieku apmācība, pievēršot 
uzmanību ergonomikas un darba 
organizēšanas aspektiem.

Leica DM stereomikroskopijas sērijas ergono-
miskais dizains un uzbūve ir izstrādāti tā, lai 
lietotājam būtu pēc iespējas mazāka piepūle.
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Leica ICC50
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Paldies, ka esat iegādājušies "Leica Microsys-
tems" digitālās kameras moduli Leica ICC50. 
Pateicoties īpašām uzbūves iezīmēm, Leica 
ICC50 ir tiešām universāla un ļoti kvalitatīva 
digitālā kamera izpētei, kā arī citu ikdienas 
procedūru veikšanai.

• Šo instrumentu drīkst izmantot tikai 
atbilstoši instrukcijām.

Ievads
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 Ϙ Uzmanīgi izņemiet detaļas no iepakojuma 
kastes.

 Ϙ Komplektā ir iekļauts kameras modu-
lis, kompaktdisks ar attēla veidošanas 
programmatūru un USB kabelis.

 Ϙ Ja moduļa Leica ICC50 darbināšanai esat 
pasūtījis atsevišķu komplektu bez datora, 
komplektā ir iekļauts arī barošanas bloks, 
videokabelis un SD atmiņas karte.

 Ϙ Lūdzu, nemetiet ārā nekādas iepakojuma 
detaļas. Tās ir jāizmanto drošai instrumenta 
glabāšanai un pārvadāšanai, ja rodas tāda 
nepieciešamība.

Izpakošana
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Uzmanību!
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Izmantotie rīki
 Ϙ Sešstūru atslēga

 Kartes slotā neievietojiet neko citu kā 

tikai SD atmiņas karti – pastāv 
īssavienojuma un elektrošoka risks!

 Leica ICC50 kameras modulis ir jānovieto 
starp statīvu un mikroskopa apskates 

tubusu.

Sagatavošanās darbi pirms lietošanas
1. Ja mikroskopa apskates tubuss ir ievietots 

mikroskopā, izņemiet to.

Pievienojiet Leica ICC50 mikroskopa statīvam:

2. Izmantojot mikroskopa komplektā iekļauto 
sešstūru atslēgu, nedaudz atskrūvējiet 
regulēšanas skrūvi (statīva augšpusē). 

3. Ievietojiet bezdelīgastes tipa savienojumu 
(skatiet Leica ICC50 apakšdaļu) statīva 
turētājā.

4. Stingri pievelciet regulēšanas skrūvi, 
nepieliekot pārāk daudz spēka. 

Sagatavošanās darbi pirms lietošanas



Leica ICC50 rokasgrāmata 14

Sagatavošanās darbi pirms lietošanas (turpin.)

5. Izmantojot regulēšanas skrūvi, kas atrodas 
Leica ICC50 kameras moduļa kreisajā pusē, 
piestipriniet mikroskopa apskates tubusu 
pie Leica ICC50.
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Gatavību!
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 Lai izmantotu datora režīmu, skatiet 
pievienotās programmatūras instalēšanas 

un lietošanas instrukcijas, kas atrodamas ICC50 
komplektā iekļautajā kompaktdiskā.

 10× okulāriem ir nemainīgs apļveida 
skata lauks ar 18 mm vai 20 mm diametru. 

Toties modulim Leica ICC50 ir taisnstūra skata 
lauks ar 16.4 mm diagonāli, lai digitālajam 
attēlam nodrošinātu vienmērīgu lauku.  Tādēļ 
kameras attēla laukums ir mazāks nekā okulāros 
redzamā objekta laukums.

Uzstādīšana un savienošana
1. Lai lejupielādētu programmatūru, ievietojiet 

datorā komplektā iekļauto kompaktdisku 
un rīkojieties saskaņā ar norādījumiem.

2. Iespraudiet Leica ICC50 USB kabeli kameras 
USB portā un otru kabeļa galu iepraudiet 
datorā.

 Izmantojot USB kabeli, Leica ICC50 
strāvu saņem no datora. Kad kamerai 

būs pieslēgta strāva, LED signāllampiņa uz 
Leica ICC50 korpusa ātri mainīs krāsu no 
dzeltenas uz sarkanu un pēc tam uz zaļu. 
Kad LED signāllampiņa deg zaļā krāsā, varat 
atvērt programmatūru un apskatīt, iegūt vai 
demonstrēt attēlus.

4. Lai pielāgotu un ierakstītu attēlu, rīkojieties 
saskaņā ar programmatūras instrukcijām.

5. Ja lietojat projektoru, savienojiet to ar 
datoru, izmantojot projektora komplektā 
iekļauto kabeli.

 Attēls projektorā parādīsies tikai tad, kad 
tiešais attēls būs redzams datorā.

Savienošana un darbība attēlu veidošanai, izmantojot Windows datoru
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 Lai varētu izmantot šo režīmu, ir 
nepieciešama SD karte ar brīvu atmiņu 

tajā. Ja SD atmiņas karte ir pilna, Leica ICC50 
LED lampiņa degs sarkanā krāsā, un jūs vairs 
nevarēsit ierakstīt attēlus.

 Lai izmantotu šo režīmu, ierīce nevar 
vienlaicīgi būt pieslēgta pie datora. Ja 

Leica ICC50 kamera ir pieslēgta pie datora, jūs 
nevarēsit ierakstīt uzņemtos attēlus SD atmiņas 
kartē.

Strāvas vada pievienošana
1. Iespraudiet strāvas vadu barošanas ligzdā, 

kas atrodas Leica ICC50 aizmugurē, un 
otru vada galu iespraudiet piemērotā 
kontaktligzdā.

 Ϙ Leica ICC50 LED lampiņas krāsa mainīsies 
no dzeltenas uz sarkanu. 

Attēlu ierakstīšana, neizmantojot datoru
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Attēlu ierakstīšana, neizmantojot datoru (turpin.)

2. Ievietojiet SD atmiņas karti slotā, kas atro-
das Leica ICC50 sānā, līdz tā nofiksējas.

Kameras LED lampiņa iedegsies zaļā krāsā. Pēc 
tam varat ierakstīt ar Leica ICC50 uzņemtos 
attēlus SD atmiņas kartē.

Attēla ierakstīšana

• Ir ļoti svarīgi pareizi iestatīt mikroskopa 
okulāru dioptrijas, lai, kad attēls mikros-

kopa okulāros ir fokusā, attēli SD atmiņas kartē 
arī būtu fokusā. Informāciju par pareizu diop-
triju iestatīšanu skatiet mikroskopa lietošanas 
rokasgrāmatā. Kā fokusēšanas palīglīdzekli varat 
izmantot arī analogo izvadi un analogā video 
displeju (nav iekļauts komplektā). Informāciju 
par pareizu analogā video iestatīšanu skatiet 
nākamajā nodaļā.

1. Lai ierakstītu attēlu SD atmiņas kartē, viegli 
nospiediet sarkano attēla ierakstīšanas 
pogu, kas atrodas Leica ICC50 kameras 
sānā.

 Ϙ Kad nospiedīsit pogu, dzirdēsit skaņas 
signālu.

 Ϙ Attēla ierakstīšanas laikā kameras LED 
lampiņa mirgo zaļā krāsā.

 Ϙ Kad Leica ICC50 būs pabeigusi attēla 
ierakstīšanu, dzirdēsit vēl vienu skaņas 
signālu.

2. Kad esat pabeidzis attēlu ierakstīšanu, 
iespiediet SD atmiņas karti slotā, un tā 
izlēks no slota. Pēc tam varat izņemt karti 
un, izmantojot piemērotu SD atmiņas karšu 
lasītāju, apskatīt attēlus.
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svārstībām, tajā notiks kondensācija, un 
karte sāks nepareizi darboties. Lai izvairītos 
no kondensācijas rašanās, pārvedot atmiņas 
karti citā temperatūras zonā, ievietojiet to 
hermētiski noslēgtā plastmasas maisiņā 
un ļaujiet lēnām pielāgoties jaunajai 
temperatūrai.

 Ϙ Ja uz atmiņas kartes veidojas kondensācija, 
glabājiet karti istabas temperatūrā, līdz 
ūdens piles iztvaiko.

 Ϙ Neglabājiet atmiņas kartes vietās, 
kur tās ir pakļautas putekļu 
vai smilšu iedarbībai, 
kā arī ļoti mitrās 
vietās vai augstas 
temperatūras 
apstākļos.

SD atmiņas karšu izmantošana

 Ϙ Raugieties, lai uz kartes aizmugurē esošajiem 
kontaktiem nenokļūtu netīrumi, ūdens vai 
svešķermeņi. Nepieskarieties kontaktiem ar 
rokām vai metāla priekšmetiem.

 Ϙ Nekasiet nost atmiņas kartes oriģinālo 
etiķeti un nelīmējiet uz tās citu etiķeti vai 
uzlīmi.

 Ϙ Rakstot uz atmiņas kartes, izmantojiet pild-
spalvu ar mīkstu galiņu (piem., flomāsteri). 
Izmantojot pildspalvu ar asu galiņu (piem., 
lodīšu pildspalvu) vai zīmuli, varat sabojāt 
atmiņas karti vai pazaudēt ierakstīto 
informāciju.

 Ϙ Iesakām iztaisīt svarīgas informācijas 
dublējumkopiju, jo elektrisko trokšņu, 
statiskās elektrības, kameras vai kartes 
nepareizas darbības dēļ atmiņas kartē 
ierakstītā informācija var tikt daļēji vai 
pilnīgi sabojāta vai dzēsta.

 Ϙ Pakļaujot karti krasām temperatūras 

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

ward prevents recording of data and protects 
existing data (e.g. images). Ja vēlaties ierakstīt 
vai izdzēst informāciju, vai formatēt atmiņas 
karti, pabīdiet aizsargbīdni uz augšu.

 
Pirms ievietojat atmiņas karti ierīcē, 
pārliecinieties, ka tā ir vērsta pareizajā virzienā. 
Ja netīšām ievietosit to otrādi, varat sabojāt 
kameru.

Brīdinājumi par SD atmiņas karšu 
izmantošanu:

 Ϙ Atmiņas kartes ir elektroniskas augstas 
precizitātes ierīces. Nelokiet un nekratiet 
tās, neievietojiet ar spēku, neļaujiet tām 
nokrist.

 Ϙ Nemēģiniet izjaukt vai pārveidot atmiņas 
karti.
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1. Iespraudiet strāvas vadu barošanas ligzdā, 
kas atrodas Leica ICC50 kameras aizmugurē, 
un otru vada galu iespraudiet piemērotā 
kontaktligzdā.

2. Iespraudiet videokabeli "Video" ligzdā, kas 
atrodas Leica ICC50 aizmugurē, un otru 
kabeļa galu iespraudiet analogās ierīces 
(projektora, monitora, rakstītāja utt.) 
"Kompozītvideo ieejā".

Tagad abi kabeļi ir savienoti Leica ICC50 
aizmugurē.

Videostandarta maiņa

 Ja analogajā ierīcē redzat izkropļotu 
attēlu vai vispār neredzat attēlu, 

iespējams, video iestatījumos ir jāpārslēdz cits 
starptautiskais standarts.

1. Uzmanīgi ievietojiet kādu priekšmetu ar 
asu galu, piemēram, lodīšu pildspalvu Leica 
ICC50 "NTSC/PAL" atiestates caurumā.

Tagad varat pārslēgties starp diviem starptau-
tiskajiem standartiem un iestatīt pareizo.

Analogā video izmantošana bez datora
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Jaunas baltās krāsas līdzsvara vērtības iestatīšana modulim ICC50

Turot nospiestu sarkano ekspozīcijas pogu ilgāk 
par 10 sekundēm, kamera tiek atiestatīta un 
tiek izveidota jauna baltā balansa vērtība.

Atiestatot kameru, raugieties, lai staru kanālos 
nebūtu redzams paraugs un būtu normāls 
apgaismojums.

Katru reizi, kad maināt apgaismojuma 
temperatūras vai krāsas veidu, ir ieteicams 
iestatīt jaunu baltās krāsas līdzsvara vērtību. 
Šāda iestatīšana ir īpaši nepieciešama, kad 
izmantojat halogēno apgaismojumu, kura krāsa 
var mainīties no blāvi dzeltenas līdz intensīvi 
zilai gaismai. Jaunais baltās krāsas līdzsvara 
vērtības iestatījums radīs neitrālu fonu abiem 
apgaismojumiem.
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Starts!
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Jums atliek tikai pareizi iestatīt mikroskopu, 
ierakstīt attēlus un priecāties!

Uzmanību! Gatavību! Starts!
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Apkope un tīrīšana



Leica ICC50 rokasgrāmata 25

Vispārīgi
 Ϙ Lai nodrošinātu labu optisko darbību, ir 

svarīgi visas optiskās detaļas turēt vienmēr 
tīras. 

 Ϙ Kad neizmantojat instrumentu, vienmēr 
nosedziet mikroskopu ar Leica ICC50 
kameru ar pret putekļiem aizsargājošu 
plastmasas pārklāju (iekļauts mikroskopa 
komplektā).

 Ϙ Ja uz kādas optiskās virsmas nokļūst 
daudz putekļu vai netīrumu, vispirms tā 
jānotīra, ar šļirci pūšot uz virsmu vai notīrot 
netīrumus ar kamieļvilnas suku, pēc tam 
virsma jānoslauka.

 Ϙ Optiskās virsmas jātīra ar neplūksnājošu 
drānu, objektīvu slaucīšanai paredzētu 
salveti vai vates kociņiem, kas iemērkti 
metanolā vai kādā veikalā nopērkamā stikla 
tīrīšanas šķidrumā. Neizmantojiet tīrīšanai 
spirtu.

 Ϙ Nekādā gadījumā neizmantojiet pārāk 
daudz šķīdinātāju.  Neplūksnājoša drāna, 
salvete objektīvu slaucīšanai un vates kociņi 
ir jāsamitrina ar šķīdinātāju, bet ne tik stipri, 
lai šķīdinātājs izplūstu pa objektīvu.

Norādījumi par elektrību

 Elektrošoka risks. Leica ICC50 kameras vai 

atsevišķā komplekta vāka noņemšana 

var radīt bīstami augstu strāvu, saskarē ar kuru 

var rasties traumas vai iestāties nāve. Lai veiktu 

tehnisko apkopi, lūdzu, sazinieties ar pilnvarotu 

"Leica Microsystems" izplatītāju.

Apkope un tīrīšana
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Specifikācijas
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Leica ICC50 kameras modulis

Digitālā kamera ICC50
 Ϙ Svars 700 g (tikai kamera)
 Ϙ Ekspozīcijas laiks: 2 ms–2 s
 Ϙ Kustīgs attēls datora monitorā līdz pat 15 kadriem/s (1024×768 

pikseļi)
 Ϙ Nofiksēts pilnkadra attēls 2048 × 1536 pikseļi, 3.1 megapiks.
 Ϙ Sensora izmērs: 6.55 mm × 4.92 mm
 Ϙ Pikseļa lielums: 3.2 μm × 3.2 μm

Sensors
 Ϙ Sensora veids: Micron 1/2" CMOS
 Ϙ Palielinājums 1×–20×
 Ϙ Krāsas dziļums 24 biti
 Ϙ Datu formāts JPEG/TIFF/BMP

Programmatūra
Operētājsistēmas: Windows XP, Windows Vista
Leica programmatūra:  LAS EZ programmatūra (PC), 

Mehāniskie un optiskie savienojumi
 Ϙ Standarta Leica bezdelīgastes tipa savienojums starp apskates 

tubusu un statīvu.
 Ϙ Augšējā bezdelīgastes tipa savienojuma nobīde no centra līdz 

apakšai < 0.4 mm
 Ϙ Gaismas sadale optiskā 50%/kameras 50%
 Ϙ Uz prizmas nav redzami nekādi atspulgi, putekļi vai netīrumi.
 Ϙ Iekšējais video palielinājums 0.5×
 Ϙ Sensors centrēts uz optiskās ass ±- 0.1 mm
 Ϙ Sensors centrēts horizontāli/vertikāli ±1 grāds

Elektronisko iekārtu savienojumi
 Ϙ Saderība: USB 2.0 mini spraudņa ligzda
 Ϙ Analogā video ports (RCA savienotājs) ar PAL vai NTSC 

kompozītvideo signālu
 Ϙ Ligzdas slēdzis, lai izvēlētos PAL vai NTSC videorežīmu
 Ϙ 2 krāsu LED lampiņa, kas deg, kad ierīce ir ieslēgta (zaļā krāsā)/

ierakstīšanas laikā (sarkanā krāsā)
 Ϙ Iebūvēts SD (Secure Digital) slots
 Ϙ Ierakstīšanas slēdzis attēlu tveršanai
 Ϙ Atiestates funkcija, turot ierakstīšanas slēdzi nospiestu ilgāk par 5 

sekundēm.
 Ϙ Jaudas patēriņš 4 W
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Leica ICC50 kameras modulis (turpin.)

Cita informācija
 Ϙ Strāvas padeve, izmantojot USB 2.0
 Ϙ Ārējais barošanas avots (papildaprīkojums)
 Ϙ Darba temperatūru diapazons+5°C–50°C Mitrums 10–90%
 Ϙ Ieteicamā datora konfigurācija: 
 Ϙ Intel Pentium 4 vai DuoCore, 2 GHz, 1 GB RAM atmiņa
 Ϙ 24 bitu grafika, 1024 × 768, CD-ROM dzinis
 Ϙ Pieejams paziņojums par CE atbilstību
 Ϙ cUL

Apstiprinātie standarti
 Ϙ EMI/RFIEN55011-B EN50082-1
 Ϙ EMC61000-3-261000-3-3

Barošanas spriegums un barošanas tīkla frekvences diapazons
 Ϙ Ieejas spriegums: 5 V līdzsprieguma/500 mA
 Ϙ Izmantojot atsevišķo komplektu: 

Ieejas spriegums: 100–240 V maiņstrāvas, 50/60 Hz, 0.5 A 
Izvades dati: 5 V līdzsprieguma, 2.4 A, 12 W maks.

Vides apstākļu diapazons
 Ϙ Spiediena augstums līdz 2000 m
 Ϙ Izmantošanai tikai telpās
 Ϙ Temperatūra no 5 °C līdz 40 °C
 Ϙ II instalācijas kategorija  

(pārsprieguma kategorija)
 Ϙ 2. piesārņotības pakāpe
 Ϙ Maksimālais relatīvais mitrums 80% līdz 31 °C temperatūrā; 40 °C 

temperatūrā lineāri mazinās līdz 50% relatīvajam mitrumam.
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