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Algemene instructies

Veiligheidsconcept
Lees voordat u uw Leica ICC50 camera de eerste 
keer gebruikt de brochure "Veiligheidsconcept" 
die met het instrument wordt meegeleverd. 
Deze bevat extra informatie over de bediening 
en het onderhoud.

Gebruik in ultrareine zones 
De Leica ICC50 camera kan zonder problemen 
worden gebruik in ultrareine zones.

Reinigen
 Ϙ Gebruik geen ongeschikte reinigingsmid-

delen, chemicaliën of technieken.

 Ϙ Reinig gekleurde oppervlakken en toebe-
horen met rubberdelen nooit met chemi-
caliën. Dit zou de oppervlakken kunnen 
beschadigen en gruisdeeltjes zouden 
preparaten kunnen verontreinigen. 

 Ϙ In de meeste gevallen kunnen wij op verzoek 
speciale oplossingen leveren. Enkele 
producten kunnen aangepast worden en 
wij kunnen ander toebehoren aanbieden 
voor gebruik in ultrareine zones.  

Servicewerkzaamheden 
 Ϙ Reparatiewerkzaamheden mogen uitslui-

tend uitgevoerd worden door bij Leica 
Microsystems geschoolde servicetechnici. 
Er mogen uitsluitend originele reserveon-
derdelen van Leica Microsystems gebruikt 
worden.

Verantwoordelijkheden van de gebruiker 
van het instrument

 Ϙ Zorg ervoor dat de Leica stereomi-
croscoop uitsluitend door geautoriseerd 
en geschoold personeel wordt bediend, 
onderhouden en gerepareerd.
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Veiligheidsconcept

De Leica ICC50 camera wordt geleverd met 
een interactieve CD-ROM met alle relevante 
handleidingen. Bewaar de CD-ROM zorgvuldig 
en zorg dat de gebruiker over de CD-ROM kan 
beschikken. Gebruiksaanwijzingen en updates 
kunnen worden gedownload en afgedrukt via 
onze internetpagina www.leica-microsystems.
com

Deze gebruiksaanwijzing beschrijft de speciale 
functies van de individuele modules van de 
Leica DM stereomicroscopie-serie en geeft 
belangrijke aanwijzingen met betrekking tot 
gebruiksveiligheid, onderhoud en toebehoren. 

Het boekje "Veiligheidsconcept" bevat extra 
veiligheidsinformatie betreffende de onder-
houdswerkzaamheden, vereisten en het bedi-
enen van de stereomicroscoop, het toebeho-
ren en het elektrische toebehoren alsmede 
algemene veiligheidsinstructies.

U kunt de afzonderlijke systeemartikelen 
combineren met artikelen van externe lever-
anciers (bijv. koude lichtbronnen, etc.). Lees de 
gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinstructies 
van de leverancier.

Lees voor het installeren, bedienen of gebruiken 
van de instrumenten de gebruiksaanwijzingen 
die hier boven genoemd worden. Lees vooral 
de veiligheidsvoorschriften.

Om de staat waarin het apparaat zich ten tijde 
van de levering bevindt, te handhaven en een 
risicoloze werking te garanderen, dient de 
gebruiker de aanwijzingen en waarschuwin-
gen in deze gebruiksaanwijzingen in acht te 
nemen.

http://www.leica-microsystems.com
http://www.leica-microsystems.com
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Gebruikte symbolen

Waarschuwing voor een gevaarlijke situatie

• Dit symbool wordt vermeld bij infor-
matie die u beslist moet lezen en in 

acht moet nemen. Veronachtzaming kan het 
volgende veroorzaken:

 Ϙ gevaar voor personeel

 Ϙ storingen aan of beschadigingen van de 
apparatuur

Waarschuwing voor elektrische spanning

 Dit symbool wordt vermeld bij belan-
grijke informatie die, indien veronach-

tzaamd, tot het volgende kan leiden: 

 Ϙ gevaar voor personeel

 Ϙ storingen aan of beschadigingen van de 
apparatuur.

Waarschuwing voor hete oppervlakken

 Dit symbool waarschuwt voor hete 
plaatsen die kunnen worden aanger-

aakt, zoals bijv. gloeilampen. 

Belangrijke informatie

 Dit symbool wordt vermeld bij extra 
informatie of toelichtingen die bijdragen 

aan het begrijpen van de gebruiksaanwijzing.
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Veiligheidsvoorschriften

Beschrijving
De individuele modules voldoen aan de hoog-
ste eisen voor observatie en documentatie van 
de Leica ICC50 camera.

Gebruiksdoel
 Ϙ Zie boekje "Veiligheidsconcept"

Correct gebruik
 Ϙ Zie boekje "Veiligheidsconcept"

De in de gebruiksaanwijzing beschreven 
apparaten resp. toebehorencomponenten 
zijn getest met betrekking tot de veiligheid 
of mogelijke gevaren. Voor aanpassingen en 
modificaties van het apparaat of het gebruik van 
andere componenten dan van Leica, die niet in 
deze gebruiksaanwijzing zijn beschreven, dient 
u contact op te nemen met uw Leica dealer.

Bij een niet toegelaten ingreep in het apparaat 
of bij incorrect gebruik vervalt elke aanspraak 
op garantie.

Gebruikslocatie
 Ϙ Zie boekje "Veiligheidsconcept"

 Ϙ Elektrische componenten dienen ten minste 
10 cm vanaf de wand en vanaf brandbare 
voorwerpen te worden opgesteld.

 Ϙ – Grote temperatuurschommelingen, direct 
zonlicht en trillingen/schokken dienen te 
worden voorkomen. Anders kunnen metin-
gen resp. microfotografische opnamen 
worden verstoord.

 Ϙ De afzonderlijke componenten hebben 
in een warm en vochtig-warm klimaat 
bijzonder onderhoud nodig, om schimmel-
vorming te voorkomen.

Vereisten voor de exploitant/bedienende 
persoon

 Ϙ Zie boekje "Veiligheidsconcept"

Zorg dat:
 Ϙ De Leica ICC50 camera wordt uitsluitend 

door geautoriseerd en geschoold person-
eel bediend, onderhouden en gerepareerd.

 Ϙ het bedienend personeel deze gebruik-
saanwijzing en met name alle veiligheids-
voorschriften heeft gelezen, begrijpt en 
toepast.
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Veiligheidsvoorschriften (vervolg)

Reparaties, onderhoud
 Ϙ Zie boekje "Veiligheidsconcept"

 Ϙ Er mogen uitsluitend originele reserveon-
derdelen van Leica Microsystems gebruikt 
worden.

 Ϙ Schakel vóór opening van de apparaten de 
stroom uit en trek de stekker uit het stop-
contact.

 Ϙ Het aanraken van onder spanning staande 
circuits kan persoonlijk letsel tot gevolg 
hebben.

Transport
 Ϙ Gebruik voor het verzenden of transport-

eren van individuele modules de originele 
verpakking van de Leica ICC50 camera.

 Ϙ Om beschadiging als gevolg van trillin-
gen/schokken te voorkomen, dienen alle 
bewegende componenten, die volgens 

de gebruiksaanwijzing door de gebruiker 
zelf kunnen worden gemonteerd en gede-
monteerd, te worden gedemonteerd en 
afzonderlijk te worden verpakt.

Inbouw in producten van andere fabri-
kanten

 Ϙ Zie boekje "Veiligheidsconcept"

Afvoer
 Ϙ Zie boekje "Veiligheidsconcept"

Wettelijke voorschriften
 Ϙ Zie boekje "Veiligheidsconcept"

EG-conformiteitsverklaring
 Ϙ Zie boekje "Veiligheidsconcept"

Gezondheidsrisico's
Werkplekken met stereomicroscopen verge-
makkelijken en verbeteren het kijken, maar 
deze stellen ook hoge eisen aan het gezich-
tsvermogen en het spierapparaat van de 
gebruiker. Afhankelijk van de duur van onon-
derbroken werkzaamheden kunnen astheno-
pische klachten en klachten m.b.t. het spier-
stelsel optreden. Daarom moeten geschikte 
maatregelen voor vermindering van de belast-
ing worden getroffen:

 Ϙ Optimale vormgeving van werkplek, 
werkinhoud en werkverloop (frequent 
wisselen van handelingen).

 Ϙ Uitgebreide instructie van het personeel 
waarbij rekening wordt gehouden met 
ergonomische en arbeidsorganisatorische 
aspecten.

Het ergonomische ontwerp en de construc-
tie van de Leica DM stereomicroscopie-serie 
hebben als doel de belasting van de gebruiker 
tot een minimum te beperken.
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De Leica ICC50
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Hartelijk dank voor het aanschaffen van de 
Leica ICC50 Digital Camera Module van Leica 
Microsystems. De exclusieve designken-
merken maken van de Leica ICC50 een zeer 
veelzijdige digitale camera van hoge kwaliteit 
voor educatieve en routinematige klinische 
toepassingen.

• Dit instrument mag alleen worden 
gebruikt volgens de beschrijving.

Inleiding
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 Ϙ Neem de componenten voorzichtig uit de 
verpakking.

 Ϙ De inhoud bestaat uit de cameramodule, 
een CD met beeldverwerkingssoftware en 
een USB-kabel.

 Ϙ Als u de Stand-alone Kit hebt besteld voor 
het werken met de Leica ICC50 zonder een 
computer, hebt u ook een netvoeding, 
videokabel en SD-geheugenkaart ontvan-
gen.

 Ϙ Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg. 
Dit moet worden bewaard voor het veilig 
opbergen en transporteren van het instru-
ment mocht dat nodig zijn.

Uitpakken
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Op uw plaatsen!
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Gebruikt gereedschap
 Ϙ Inbussleutel

 Steek niets anders dan de SD-geheu-

genkaart in de kaartopening – kortslui-
ting en elektrocutiegevaar!

 De Leica ICC50 cameramodule past 
tussen de microscoopstandaard en de 

tubus van de microscoop.

Voorbereiding voor gebruik
1. Als de tubus van de microscoop is gemon-

teerd, verwijdert u deze.

Bevestig de Leica ICC50 aan de microscoop-
standaard:

2. Draai de stelschroef (aan de bovenzijde van 
de standaard) enigszins los met de met de 
microscoop meegeleverde inbussleutel. 

3. Steek de zwaluwstaart in de steun van de 
standaard (zie de onderzijde van de Leica 
ICC50).

4. Draai de stelschroef vast zonder deze te 
forceren. 

Voorbereiding voor gebruik
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Voorbereiden voor gebruik (verv.)

5. Bevestig de tubus van de microscoop aan 
de Leica ICC50 met behulp van de stel-
schroef die zich aan de linkerzijde bevindt 
van de Leica ICC50 cameramodule.
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Klaar voor de start!
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 Voor het werken met een computer staan 
de instructies voor het installeren en 

gebruiken van de bijbehorende software op de 
CD-ROM die wordt geleverd bij de ICC50.

 10× oculairs hebben een vast rond gezich-
tsveld met een diameter van 18 of 20 mm. 

Maar het gezichtsveld van de Leica ICC50’s is 
rechthoekig met een diagonaal van 16.4 mm 
om een vlak veld op het digitale beeld te garan-
deren.  Als gevolg daarvan is het beeldveld van 
de camera kleiner dan het objectveld dat wordt 
waargenomen door de oculairs.

Installeren en aansluiten
1. Leg de meegeleverde CD in uw computer 

en volg de instructies voor het laden van de 
software.

2. Steek de USB-kabel van de Leica ICC50 in de 
USB-poort van de camera en sluit het andere 
einde van de kabel aan op uw computer.

 De Leica ICC50 wordt nu van stroom 
voorzien door uw computer, via de USB-

kabel. Als de camera gevoed wordt, zal het LED-
signaal op de Leica ICC50 snel van geel verand-
eren in rood en dan in groen. Als de LED groen is, 
kunt u de software openen en beelden bekijken, 
binnenhalen en weergeven.

4. Volg de instructies van de software voor het 
aanpassen en vastleggen van een beeld.

5. Als u gebruik maakt van een projector, sluit 
u uw computer aan op de projector met de 
kabel die werd meegeleverd bij uw projec-
tor.

 Een beeld kan pas worden gezien via de 
projector als het actieve beeld op uw 

computer verschijnt.

Aansluiten en bedienen voor beeldverwerking met een Windows-computer
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 Als u in deze modus wilt werken, moet 
u een SD-kaart hebben met beschikbaar 

geheugen. Als de SD-kaart vol is, blijft de LED 
op de Leica ICC50 rood en kunt u geen beelden 
meer vastleggen.

 Als u in deze modus wilt werken, kunt 
u niet tegelijkertijd op een computer 

aangesloten zijn Als de Leica ICC50 camera 
is aangesloten op een computer, kunt u geen 
beelden vastleggen op een SD-geheugenkaart.

Aansluiten van de stroomkabel
1. Steek de stroomkabel in de stroomaansluit-

ing aan de achterzijde van de Leica ICC50 
en sluit het andere einde aan op een daar-
voor geschikt stopcontact.

 Ϙ De LED op de Leica ICC50 verandert van 
geel in rood. 

Beelden vastleggen zonder een computer
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Beelden vastleggen zonder een computer (verv.)

2. Steek de SD-geheugenkaart in de opening 
aan de zijkant van de Leica ICC50 tot de 
kaart op zijn plaats klikt.

De LED van de camera wordt dan groen. De Leica  
ICC50 kan nu beelden vastleggen op de 
SD-geheugenkaart.

Een beeld vastleggen

• Het is van essentieel belang om de 
dioptrieën van de oculairs van de 

microscoop correct in te stellen om te garand-
eren dat de beelden op de SD-geheugenkaart 
gefocaliseerd zijn als het beeld gefocaliseerd is 
door de oculairs van de microscoop. Raadpleeg 
de gebruiksaanwijzing van de microscoop voor 
informatie over het correct instellen van de 
dioptrieën. U kunt de analoge uitvoer en de 
analoge video-display (niet meegeleverd) ook 
gebruiken als hulpmiddel bij het focaliseren. 
Zie de volgende sectie voor de juiste analoge 
video-instelling.

1. Als u een beeld wilt vastleggen op de 
SD-geheugenkaart, drukt u zacht op de 
rode beeldregistratieknop aan de zijkant 

van de Leica ICC50 camera.

 Ϙ U hoort dan een pieptoon als bevestiging 
dat de knop is ingedrukt.

 Ϙ De LED van de camera knippert groen 
terwijl het beeld wordt vastgelegd.

 Ϙ U hoort nogmaals een pieptoon als de 
Leica ICC50 klaar is met het vastleggen van 
het beeld.

2. Als u klaar bent met het vastleggen van 
beelden, drukt u tegen SD-geheugenkaart 
en deze springt dan uit de sleuf. Nu kunt 
u de kaart uitnemen en de beelden op 
uw computer bekijken met een daarvoor 
geschikte SD-geheugenkaartlezer.
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 Ϙ Als een geheugenkaart snel wordt verplaatst 
tussen extreme temperaturen zal er condens-
vorming optreden in de kaart wat tot een 
storing leidt. Om condensvorming te vermi-
jden, plaatst u de kaart in een plastic zak voor 
u deze in een andere temperatuurzone brengt 
en laat de kaart langzaam aanpassen aan de 
nieuwe temperatuur.

 Ϙ Als er condens op de geheugenkaart komt, 
bewaart u de kaart bij kamertemperatuur 
tot de druppels op natuurlijke wijze zijn 
verdampt.

 Ϙ Geheugenkaarten mogen 
niet worden gebruikt 
of opgeslagen in 
ruimten met 
stof of zand, 
een hoge 
vochtigheidsgraad 
of temperaturen.

Het gebruik van SD-geheugenkaarten

 Ϙ Laat geen vuil, water of vreemde voorwerpen 
in contact komen met de aansluitingen aan de 
achterzijde van de kaart. Raak de aansluitin-
gen niet aan met uw handen of met metalen 
voorwerpen.

 Ϙ Trek het originele etiket niet van de geheu-
genkaart en bedek het ook niet met een ander 
etiket of een sticker.

 Ϙ Gebruik als u op de geheugenkaart schrijft een 
pen met een zachte punt, zoals bijv. een stift. 
Als u een pen met een harde punt gebruikt 
(bijv. een balpen) of een potlood kan dit de 
geheugenkaart beschadigen of de gegevens 
onbruikbaar maken.

 Ϙ Aangezien de gegevens op een geheugen-
kaart geheel of gedeeltelijk onbruikbaar of 
gewist kunnen worden door elektrische ruis, 
statische elektriciteit, en een defect van de 
camera of kaart, raden wij aan een reserve-
kopie te maken van belangrijke gegevens.

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

prevents recording of data and protects existing 
data (e.g. images). Als u wilt opslaan op of wissen 
van de geheugenkaart of deze wilt formatteren, 
duwt u het beveiligingsschuifje omhoog.

 
Verzeker u ervan dat de geheugenkaart correct is 
geplaatst voor u deze in de camera steekt. Als de 
kaart per ongeluk verkeerd om wordt geplaatst, 
kan dit de camera beschadigen.

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van 
SD-geheugenkaarten:

 Ϙ Geheugenkaarten zijn elektronische precisie-
instrumenten. Verbuig ze niet, oefen geen kracht  
uit op ze, en stel ze niet bloot aan schokken 
of trillingen.

 Ϙ Probeer niet om de geheugenkaart te demon-
teren of veranderen.
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1. Steek de stroomkabel in de stroomaansluit-
ing aan de achterzijde van de Leica ICC50 
camera en sluit het andere einde aan op 
een daarvoor geschikt stopcontact.

2. Steek de videokabel in de aansluiting 
“Video” aan de achterzijde van de Leica 
ICC50 en steek het andere einde in de 
aansluiting “Composite Video In” van uw 
analoge apparatuur (projector, monitor, 
recorder, etc.).

Beide kabels zijn nu aangesloten op de achter-
zijde van de Leica ICC50.

De videostandaard wijzigen

 Als u een vervormd beeld ziet of helemaal 
geen beeld ziet op uw analoge appa-

ratuur kan dat betekenen dat u de ingestelde 
internationale standaard dient te wijzigen.

1. Steek voorzichtig een puntig voorwerp, 
zoals een balpen, in de reset-opening 
“NTSC/PAL” van de Leica ICC50.

U kunt nu schakelen tussen de twee internatio-
nale standaards om de juiste te kiezen.

Analoge video gebruiken zonder een computer
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Een nieuwe witbalans instellen voor de ICC50

Als u de rode opnameknop langer dan 10 secon-
den ingedrukt houdt, is de camera gereset en 
wordt een nieuwe witbalans gegenereerd.

Controleer dat zich geen specimen in de stra-
lengang bevindt en dat een standaard verlicht-
ing beschikbaar is als u de camera reset.

Wij adviseren om telkens als u het type of de 
kleurtemperatuur van de verlichting verand-
ert, een nieuwe witbalans in te stellen. Dit is 
met name noodzakelijk als u met halogeen-
licht werkt dat van een lage intensiteit geel 
kan worden ingesteld op een hoge intensiteit 
blauw licht. De nieuwe witbalansinstelling 
genereert dan een neutrale achtergrond voor 
beide verlichtingen.
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Af!
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Nu hoeft u alleen nog maar de microscoop 
correct in te stellen, de beelden vast te leggen 
en er van te genieten!

Op uw plaatsen! Klaar voor de start! Af!
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Onderhoud en reinigen
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Algemeen
 Ϙ Schoonhouden van alle optische 

onderdelen is van groot belang voor een 
goede optische prestatie. 

 Ϙ De microscoop met de Leica ICC50 camera 
moet altijd worden afgedekt met de plastic 
stofhoes (meegeleverd met de microscoop) 
als het instrument niet in gebruik is.

 Ϙ Als een optisch oppervlak bedekt raakt met 
veel stof of vuil reinigt u het oppervlak door 
het schoon te blazen met een injectiespuit 
of af te borstelen met een borstel van 
kamelenhaar voordat u probeert om het 
oppervlak schoon te vegen.

 Ϙ Optische oppervlakken mogen alleen 
worden gereinigd met een pluisvrije 
doek, lensdoek of een wattenstaafje dat is 
bevochtigd met methanol of een gangbare 
glasreiniger. Gebruik nooit alcohol

 Ϙ Het is heel belangrijk dat u het bovenmatig 
gebruik van oplosmiddelen vermijdt.  De 
pluisvrije doek, lensdoek of wattenstaaf 
mag worden bevochtigd met oplosmiddel, 
maar mag niet zo nat worden dat het oplos-
middel langs de lens loopt.

Elektrische gegevens

 Gevaar van elektrische schok. Verwij-

deren van de afdekking van de Leica 

ICC50 Camera of de Stand-alone Kit legt gevaar-

lijke spanningen bloot die bij contact ernstig 

letsel of de dood kunnen veroorzaken. Raad-

pleeg een erkende dealer van Leica Microsys-

tems voor technische service.

Onderhoud en reinigen
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Specificaties
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Leica ICC50 cameramodule

Digitale Camera ICC50
 Ϙ Gewicht 700 g (alleen camera)
 Ϙ Opnametijd 2 msec – 2 sec
 Ϙ Live beeld op computermonitor tot 15 fps (1024×768 pixel)
 Ϙ Beeldafmetingen volledig beeld 2048 × 1536 pixels, 3.1 Mpixel
 Ϙ Sensor: 6.55mm × 4.92mm
 Ϙ Pixels 3.2μm × 3.2μm

Sensor
 Ϙ Type sensor: Micron 1/2" CMOS
 Ϙ Gain 1× – 20×
 Ϙ Kleurintensiteit 24-bit
 Ϙ Gegevensformaat JPEG / TIFF/ BMP

Software
Besturingssystemen: Windows XP, Windows Vista
Leica software:  LAS EZ software (PC), 

Mechanische en optische interfaces
 Ϙ Past tussen tubus en standaard met de standaard Leica zwaluwstaart
 Ϙ Afwijking centrum tussen bovenkant zwaluwstaart en onderkant < 

0.4mm
 Ϙ Lichtdistributie optiek 50% / camera 50%
 Ϙ Geen reflectie, stof of vervuiling zichtbaar op het prisma
 Ϙ Interne videovergroting 0.5×
 Ϙ Sensor gecentreerd op optische as ± 0.1mm
 Ϙ Sensor horizontaal / verticaal uitgelijnd ±1 graden

Elektronische interfaces
 Ϙ Compatibiliteit USB 2.0 ministekker vrouwelijk
 Ϙ Analoge video poort (RCA-connector) met composite video signaal 

PAL of NTSC
 Ϙ Speldenknopschakelaar voor selecteren PAL of NTSC video
 Ϙ 2 kleuren LED voor ingeschakeld (groen) / opnemen (rood)
 Ϙ Geïntegreerde SD-slot (Secure Digital)
 Ϙ Opnameschakelaar voor vastleggen van beelden
 Ϙ Reset-functie als de opnameschakelaar langer dan 

5 seconden wordt ingedrukt
 Ϙ Stroomverbruik 4 W
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Leica ICC50 cameramodule (verv.)

Overig
 Ϙ Voeding via USB 2.0
 Ϙ Optioneel externe voeding
 Ϙ Bereik bedrijfstemperatuur +5°C – 50°C Vochtigheid 10 – 90%
 Ϙ Aanbevolen computerconfiguratie: 
 Ϙ Intel Pentium 4 of DuoCore, 2GHz, 1GB RAM
 Ϙ 24 bit graphics, 1024 × 768, CD-ROM drive
 Ϙ EG-conformiteitsverklaring
 Ϙ cUL

Goedgekeurde standaards
 Ϙ EMI/RFIEN55011-B EN50082-1
 Ϙ EMC61000-3-261000-3-3

Voedingsspanning en bereik voedingsfrequentie
 Ϙ Ingangsspanning: 5VDC/500mA
 Ϙ Bij gebruik van de Stand-alone Kit: 

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

Bereik van milieu-omstandigheden
 Ϙ Hoogte tot 2000m
 Ϙ Alleen voor gebruik binnen
 Ϙ Temperaturen 5 °C tot 40 °C
 Ϙ Installatiecategorie II 

(Overspanningscategorie)
 Ϙ Vervuilingsgraad 2
 Ϙ Maximale relatieve luchtvochtigheid 80% voor temperaturen tot 

31 °C; lineair afnemend tot 50% relatieve luchtvochtigheid bij 40 °C.
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