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Všeobecné pokyny

Bezpečnostné pokyny
Pred prvým používaním kamery Leica ICC50 
si prečítajte príručku „Bezpečnostné pokyny“, 
priloženú k  vášmu prístroju. Obsahuje 
doplňujúce informácie o manipulácii a starostli-
vosti.

Používanie v sterilnom prostredí 
Kameru Leica ICC50 možno bez problémov 
používať v sterilných priestoroch.

Čistenie
 Ϙ Na čistenie nepoužívajte žiadne nevhodné 

čistiace prostriedky, chemikálie alebo tech-
niky na čistenie.

 Ϙ Farbené povrchy alebo  príslušenstvo 
s  gumenými časťami nikdy nečistite 
chemikáliami. Chemikálie môžu poškodiť 
povrchy a  vzorky sa odretými časticami 
môžu poškodiť. 

 Ϙ Špeciálne roztoky na čistenie môžeme vo 
väčšine prípadov poskytnúť na požiadanie. 
Niektoré výrobky môžu byť zmenené a  na 
používanie v  sterilnom prostredí môžeme 
ponúknuť iné príslušenstvo.  

Servis 
 Ϙ Opravy smú vykonávať iba kvalifikovaní 

servisní technici, školení spoločnosťou 
Leica Microsystems. Smú sa používať len 
originálne náhradné diely Leica Microsys-
tems.

Požiadavky na používateľa
 Ϙ Zabezpečte, aby stereomikroskop Leica 

obsluhoval, udržiaval a  opravoval iba 
autorizovaný a kvalifikovaný personál.
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Bezpečnostné pokyny

Kamera Leica ICC50 zahŕňa interaktívnu CD-ROM 
so všetkými platnými návodmi na používanie. 
Uschovajte ju na bezpečnom mieste, aby bola 
poruke pre používateľa. Návody na používanie 
a  aktualizácie sú tiež k  dispozícii na stiahnutie 
a  vytlačenie na našej webovej stránke www.
leica-microsystems.com.

Tento návod na používanie opisuje špeciálne 
funkcie individuálnych modulov stereo-
mikroskopov série Leica DM a  obsahuje 
dôležité pokyny pre bezpečnú prácu, údržbu 
a príslušenstvo. 

Príručka „Bezpečnostné pokyny“ obsahuje 
doplňujúce bezpečnostné informácie týkajúce 
sa servisu, požiadaviek na manipuláciu so stere-
omikroskopom, príslušenstva a  elektrického 
príslušenstva, ako aj všeobecné bezpečnostné 
pokyny.

Jednotlivé prvky systému môžete kombinovať 
s  prvkami iných dodávateľov (napr. zdroje 
studeného osvetlenia atď.). Prečítajte si, prosím, 
návod na používanie a  bezpečnostné pokyny 
dodávateľa.

Pred inštaláciou, prevádzkou alebo používaním 
prístrojov si preštudujte uvedené používateľské 
príručky. Starostlivo dodržiavajte všetky 
bezpečnostné pokyny.

Používateľ musí postupovať podľa pokynov 
a  výstrah obsiahnutých v  tomto návode, aby 
udržal jednotku v  pôvodnom stave a  zaistil 
bezpečnú prevádzku.

http://www.leica-microsystems.com
http://www.leica-microsystems.com
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Použité symboly

Výstraha pred nebezpečenstvom

• Tento symbol označuje informácie, 
ktoré si musíte bezpodmienečne 

prečítať a dodržiavať ich. Ich nedodržanie môže 
spôsobiť:

 Ϙ Ohrozenie personálu

 Ϙ Funkčné poruchy alebo poškodenie prístro-
jov.

Výstraha pred nebezpečným elektrickým 
napätím

  Tento symbol označuje veľmi dôležitú 
informáciu, nedodržanie ktorej môže 

spôsobiť: 

 Ϙ Ohrozenie personálu

 Ϙ Funkčné poruchy alebo poškodenie prístro-
jov.

Nebezpečenstvo v dôsledku horúceho 
povrchu

 Tento symbol vystríha pred dotykom 
horúcich povrchov, napr. žiaroviek. 

Dôležitá informácia

 Tento symbol označuje doplňujúcu 
informáciu alebo vysvetlenia, ktoré sú 

podstatné pre pochopenie.
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Bezpečnostné predpisy

Opis
Jednotlivé moduly spĺňajú najvyššie požiadavky 
na pozorovanie a  dokumentáciu s  kamerou 
Leica ICC50.

Určený účel používania
 Ϙ Pozrite príručku „Bezpečnostné pokyny”

Používanie v rozpore s určeným účelom
 Ϙ Pozrite príručku „Bezpečnostné pokyny”

Prístroje a príslušenstvo opísané v tomto návode 
na obsluhu boli testované na bezpečnosť 
a  potenciálne riziká. Pri modifikácii prístroja 
alebo pri jeho používaní s  komponentmi 
iných výrobcov, ktoré presahujú rozsah tohto 
návodu, sa vždy poraďte s príslušnou pobočkou 
spoločnosti Leica.

Neautorizované modifikácie prístroja alebo 
porušenie inštrukcií pri používaní bude mať za 
následok zrušenie všetkých práv na akékoľvek 
uplatnenia záruky!

Miesto používania
 Ϙ Pozrite príručku „Bezpečnostné pokyny”

 Ϙ Elektrické komponenty musia 
byť vzdialené minimálne  
10 cm od stien a od horľavých predmetov.

 Ϙ Zabráňte veľkým výkyvom teploty, 
priamemu slnečnému žiareniu a vibráciám. 
Takéto podmienky môžu skresliť  merania 
a mikrografické zobrazenia.

 Ϙ Jednotlivé komponenty v teplých a vlhkých 
klimatických pásmach vyžadujú špeciálnu 
starostlivosť, aby sa predišlo tvorbe plesní.

Požiadavky na vlastníka/používateľa
 Ϙ Pozrite príručku „Bezpečnostné pokyny”

Zabezpečte, aby:
 Ϙ Kameru Leica ICC50 obsluhoval, udržiaval 

a  opravoval iba autorizovaný a  kvalifiko-
vaný personál.

 Ϙ Obsluhujúci personál si prečítal, pochopil 
a  dodržiaval tento návod na používanie, 
najmä všetky bezpečnostné pokyny.
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Bezpečnostné predpisy (pokračovanie)

Opravy, servis
 Ϙ Pozrite príručku „Bezpečnostné pokyny”

 Ϙ Smú sa používať len originálne náhradné 
diely Leica Microsystems.

 Ϙ Pred otvorením prístroja vypnite napájanie 
a zástrčku sieťovej šnúry vytiahnite zo zásu-
vky.

 Ϙ Pri dotyku častí pod napätím môže dôjsť 
k úrazu elektrickým prúdom.

Preprava
 Ϙ Na odosielanie a  transport jednotlivých 

modulov kamery Leica ICC50 používajte 
originálne obaly.

 Ϙ Aby sa zabránilo poškodeniu vibráciami, 
odmontujte všetky pohyblivé súčasti, 
ktoré (podľa návodu na používanie) môže 
namontovať a  demontovať zákazník 
a zabaľte ich oddelene.

Inštalácia do zariadení cudzích výrobcov
 Ϙ Pozrite príručku „Bezpečnostné pokyny”

Likvidácia
 Ϙ Pozrite príručku „Bezpečnostné pokyny”

Právne predpisy
 Ϙ Pozrite príručku „Bezpečnostné pokyny”

Vyhlásenie o zhode s EÚ
 Ϙ Pozrite príručku „Bezpečnostné pokyny”

Zdravotné riziká
Pracoviská so stereomikroskopmi uľahčujú 
a  zlepšujú pozorovanie zrakom, kladú však 
vysoké požiadavky na zrak a  svalovú opornú 
sústavu používateľa. V  závislosti od trvania 
neprerušenej činnosti sa môžu vyskytnúť 
astenopické ťažkosti a  ťažkosti kostrovej 
a  svalovej sústavy. Z  týchto dôvodov je na 
zníženie zaťaženia potrebné vykonať nasledu-
júce opatrenia:

 Ϙ Optimálne usporiadanie pracoviska, úprava 
pracovnej náplne a  postupu práce (častá 
zmena činností).

 Ϙ Dôsledné poučenie pracovníkov 
so zohľadnením ergonomických 
a organizačných aspektov.

Ergonomické riešenie a  konštrukcia stereo-
mikroskopov Leica série DM znižujú únavu 
používateľa na minimum.
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Leica ICC50
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Ďakujeme vám za zakúpenie modulu digitál-
nej kamery Leica ICC50 od spoločnosti Leica 
Microsystems. Exkluzívne vlastnosti digitálnej 
kamery Leica ICC50 sú zárukou jej mimoriadnej 
všestrannosti a vysokej kvality pri používaní na 
vzdelávacie účely a iné rutinné aplikácie.

• Prístroj používajte iba podľa uvedeného 
opisu.

Úvod
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 Ϙ Komponenty opatrne vybaľte z obalu.

 Ϙ Obsah zahŕňa modul kamery, CD so zobra-
zovacím softvérom a USB kábel.

 Ϙ Ak ste si objednali samostatnú súpravu 
na ovládanie Leica ICC50 bez počítača, 
obdržali ste tiež napájací zdroj, videokábel 
a SD pamäťovú kartu.

 Ϙ Žiadne súčasti obalov neodhadzujte. 
V  prípade potreby sa môžu použiť na 
bezpečné odkladanie a transport prístroja.

Vybalenie
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Pripraviť sa!
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Používané nástroje
 Ϙ Inbusový kľúč

 Do štrbiny nezasúvajte žiadne predm-

ety okrem SD pamäťovej karty – 
nebezpečenstvo skratu a  úrazu elektrickým 
prúdom!

 Modul kamery Leica ICC50 sa vkladá 
medzi statív mikroskopu a  pozorovací 

tubus mikroskopu.

Príprava na používanie
1. Ak je namontovaný tubus mikroskopu, 

odstráňte ho.

Kameru Leica ICC50 pripevnite na statív 
mikroskopu:

2. Inbusovým kľúčom, dodaným s  mikrosko-
pom, mierne povoľte nastavovaciu skrutku 
(umiestnenú na vrchu statívu). 

3. Rybinu (pozrite spodnú stranu Leica ICC50) 
zasuňte do podpery statívu.

4. Skrutku pevne utiahnite bez tlaku na 
skrutku. 

Príprava na používanie
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Príprava na používanie (pokrač.)

5. Pozorovací tubus mikroskopu pomocou 
nastavovacej skrutky pripojte na Leica 
ICC50, ktorá sa nachádza na ľavej strane 
modulu kamery Leica ICC50.
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Pozor!
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 Pokyny na inštaláciu a používanie grafick-
ého softvéru v  počítačovom režime 

sa nachádzajú na CD ROM, ktorá sa dodáva 
s ICC50.

 Okuláre so zväčšením 10× majú pevné 
kruhové zorné pole s priemerom 18 mm 

alebo 20 mm. Zorné pole Leica ICC50 je však 
pravouhlé, s  uhlopriečkou 16.4 mm, na zaist-
enie plochého (plného) poľa digitálneho zobra-
zenia.  Výsledkom je, že zobrazovacie pole digi-
tálnej kamery je menšie ako pole, ktoré vidíte 
cez okuláre.

Inštalácia a pripojenie
1. Priložené CD vložte do počítača a dodržujte 

pokyny pre načítanie a inštaláciu softvéru.

2. USB kábel kamery Leica ICC50 pripojte do 
rozhrania USB na kamere a  druhý koniec 
kábla pripojte k  rozhraniu USB vášho 
počítača.

 Kamera Leica ICC50 je teraz napájaná 
z  vášho počítača cez USB kábel. Po 

pripojení kamery k  napájaniu sa kontrolka 
LED, umiestnená na kamere Leica ICC50, bude 
rýchlo meniť zo žltej na červenú a  zelenú. 
Ak je kontrolka LED zelená, ste pripravení na 
otvorenie softvéru a na prehliadanie, získavanie 
alebo projektovanie (plánovanie a spracovanie) 
obrázkov.

4. Na nastavovanie a zaznamenávanie obráz-
kov postupujte podľa pokynov softvéru.

5. Ak používate dátový projektor, pripojte ho 
k  počítaču pomocou kábla dodávaného 
s projektorom.

 Obrázok nie je možné prezerať cez 
projektor, kým sa nezobrazí v  natívnej 

podobe na vašom počítači.

Pripojenie a ovládanie zobrazenia s použitím počítača s operačným systémom Windows
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 Aby sa mohli tento režim používať, musíte 
mať SD kartu s  voľným pamäťovým 

miestom. Ak je pamäťová SD karta plná, kontrolka 
LED na kamere Leica ICC50 ostane červená 
a nebudete schopní zaznamenať žiadny obrázok.

 Aby ste tento režim mohli používať, nemu-
síte byť súčasne pripojení k  počítaču. Ak 

kameru Leica ICC50 pripojíte k počítaču, nebude 
možné snímky (obrázky) ukladať na SD pamäťovú 
kartu.

Pripojenie napájacieho kábla
1. Napájací kábel pripojte do napájacej zásuvky 

na zadnej strane kamery Leica ICC50 a druhý 
koniec pripojte do vhodnej napájacej zásu-
vky.

 Ϙ Kontrolka LED na kamere Leica ICC50 sa 
zmení zo žltej na červenú. 

Zaznamenávanie obrázkov bez počítača
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Zaznamenávanie obrázkov bez počítača (pokrač.)

2. SD pamäťovú kartu zasuňte do štrbiny na 
boku kamery Leica ICC50, kým počuteľne 
nezapadne.

Kontrolka LED na kamere sa zmení na zelenú. 
Kamera Leica ICC50 je teraz pripravená na zazna-
menávanie obrázkov a  ich ukladanie na SD 
pamäťovú kartu.

Zaznamenávanie obrázkov

• Presné a  správne nastavenie diop-
trií okulárov mikroskopu podľa zraku 

pozorovateľa je veľmi dôležité, aby sa zais-
tilo, že obrázky na pamäťovej karte SD budú pri 
zaostrení vzorky cez okuláre mikroskopu taktiež 
ostré. Postup správneho nastavovania dioptrií 
si vyhľadajte v  návode na používanie mikros-
kopu. Ako pomôcku na zaostrovanie môžete 
taktiež použiť analógový výstup a  analógový 
videodisplej (nie sú súčasťou dodávky). Správne 
nastavenie analógového videovýstupu nájdete 
v nasledujúcej časti.

1. Na zaznamenanie obrázka na pamäťovú SD 
kartu zľahka stlačte červené tlačidlo spúšte, 
umiestnené na boku kamery Leica ICC50.

 Ϙ Zaznie akustický signál, potvrdzujúci 
stlačenie tlačidla.

 Ϙ Počas zaznamenávania obrázka bliká 
kontrolka LED kamery zeleným svetlom.

 Ϙ Po skončení zaznamenávania obrázka 
kamerou Leica ICC50 zaznie ďalší akustický 
signál.

2. Po skončení zaznamenávania obrázkov 
zatlačte SD pamäťovú kartu do štrbiny a karta 
sa zo štrbiny vysunie. Kartu teraz môžete 
vybrať a  použitím vhodnej čítačky kariet si 
môžete obrázky prehliadnuť na počítači.
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ach s  extrémnymi rozdielmi teploty môže 
spôsobiť kondenzáciu vodných pár na karte 
a  viesť k  jej poškodeniu. Na zabránenie 
kondenzácie vodných pár vložte pamäťovú 
kartu, pred prenesením do oblasti s rozdiel-
nou teplotou, do uzavretého plastového 
vrecka a umožnite vyrovnanie teploty karty 
s novou teplotou.

 Ϙ Ak na pamäťovej karte skondenzuje voda, 
odložte ju pri izbovej teplote, kým sa kvapky 
vody neodparia prirodzeným spôsobom.

 Ϙ Pamäťové karty 
nepoužívajte a  neod-
kladajte na miestach 
s  prítomnosťou 
prachu alebo 
piesku alebo 
na miestach 
s  vysokou 
vlhkosťou vzduchu 
a vysokými teplotami

Ako používať pamäťové karty SD

 Ϙ Zabráňte styku kontaktov na zadnej strane 
karty s  nečistotami, vodou alebo cudzími 
predmetmi. Kontaktov sa nedotýkajte 
rukami alebo kovovými predmetmi.

 Ϙ Pôvodnú etiketu na pamäťovej karte 
neodstraňujte alebo ju neprelepujte inou 
etiketou alebo nálepkou.

 Ϙ Na písanie na pamäťovú kartu používajte 
pero s  mäkkým hrotom (napr. pero 
s  vláknitým hrotom - „fixku“). Používanie 
pera s  tvrdým hrotom (napr. guľkového 
pera) alebo ceruzky môže pamäťovú kartu 
poškodiť alebo znehodnotiť uložené dáta.

 Ϙ Keďže niektoré alebo všetky dáta, zazna-
menané na pamäťovej karte, sa môžu 
poškodiť alebo vymazať elektrickým 
poľom, statickým nábojom, v kamere alebo 
pri poškodení karty, odporúčame vytvoriť si 
záložnú kópiu dôležitých dát.

 Ϙ Prenášanie pamäťovej karty v  prostredi-

 Niektoré pamäťové karty SD môžu mať 
ochranu proti zápisu. Posunutím ochrany 

nadol sa zabráni zápisu dát na ochranu existu-
júcich dát (napr. obrázkov). Na zápis, vymazá-
vanie alebo formátovanie karty, ochranu 
posuňte nahor.

 
Pred zasunutím karty do kamery sa presvedčte, 
že pamäťová karta je správne orientovaná. Pri 
neúmyselnom zasunutí karty opačne sa kamera 
môže poškodiť.

Opatrenia pri manipulácii s pamäťovými 
kartami SD:

 Ϙ Pamäťové karty sú citlivé elektronické zaria-
denia. Neohýbajte ich, nevystavujte násiliu, 
nárazom alebo vibráciám.

 Ϙ Pamäťovú kartu nerozoberajte alebo 
nepozmeňujte.
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1. Napájací kábel pripojte do napájacej zásu-
vky na zadnej strane kamery Leica ICC50 
a  druhý koniec pripojte do vhodnej napá-
jacej zásuvky.

2. Videokábel pripojte do zásuvky „Video” na 
zadnej strane kamery Leica ICC50 a  druhý 
koniec do konektora „Composite Video In” 
vášho analógového zariadenia (projektor, 
monitor, rekordér atď.).

Obidva káble sú teraz pripojené na zadnej 
strane kamery Leica ICC50.

Zmena videoštandardu

 Ak vidíte narušený obraz alebo obraz 
nevidíte vôbec, môže to znamenať, že 

nastavenie videovýstupu je pre iný medz-
inárodný štandard (normu).

1. Zahrotený predmet, napríklad hrot 
guľkového pera, opatrne zasuňte do 
reštartovacieho otvoru „NTSC/PAL” na 
kamere Leica ICC50.

Teraz môžete kameru prepínať medzi dvomi 
medzinárodnými štandardmi (normami) 
a zvoliť si správny štandard zobrazenia.

Používanie analógového videosignálu bez počítača
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Nastavenie nového vyváženia bielej na kamere ICC50

Ak červené tlačidlo expozície stlačíte a podržíte 
stlačené dlhšie ako 10 sekúnd, kamera sa vynu-
luje a vykoná nové vyváženie bielej.

Presvedčte sa, že v  dráhe lúčov nie je žiadna 
vzorka a  pri reštarte kamery je dostupné 
štandardné osvetlenie.

Pri každej zmene typu alebo farebnej teploty 
osvetlenia odporúčame vždy nastaviť nové 
vyváženie bielej. Je to dôležité najmä pri 
používaní halogénového osvetlenia, ktoré 
možno prepínať zo žltého svetla nízkej inten-
zity na modré svetlo vysokej intenzity. Nové 
nastavenie vyváženia bielej vypočíta neutrálne 
pozadie pre obe intenzity osvetlenia.
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Ideme!
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Všetko, čo teraz potrebujete, je správne nastaviť 
váš mikroskop, zaznamenať vaše obrázky 
a vychutnať si ich!

Pripraviť sa! Pozor! Ideme!
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Starostlivosť a čistenie
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Všeobecne
 Ϙ Udržiavanie všetkých optických súčastí 

v čistote je dôležité na dosiahnutie optimál-
neho optického výkonu. 

 Ϙ Ak prístroj práve nepoužívate, mikroskop 
s  kamerou Leica ICC50 vždy zakryte plas-
tovým protiprachovým obalom (dodá-
vaným s mikroskopom).

 Ϙ Ak je povrch optiky pokrytý vrstvou prachu 
alebo nečistôt, povrch pred poutieraním 
vyčistite sfúknutím prachu alebo oprášením 
štetcom z ťavej srsti.

 Ϙ Povrchy optiky utierajte utierkou 
nepúšťajúcou vlákna, špeciálnou utierkou 
na optické plochy alebo vatovým 
tampónom, navlhčeným metanolom alebo 
bežne dostupným čistiacim prostriedkom 
na sklo. Nepoužívajte alkohol.

 Ϙ Je veľmi dôležité vyhýbať sa častému 
používaniu rozpúšťadiel.  Utierku 
nepúšťajúcu vlákna, špeciálnou utierkou na 
optické plochy alebo vatový tampón zľahka 
navlhčite rozpúšťadlom, nie aby boli mokré 
tak, že by rozpúšťadlo presakovalo okolo 
šošoviek.

Elektrické riziká

 Riziko úrazu elektrickým prúdom. 

Odstránením krytov kamery Leica 

ICC50 alebo samostatnej súpravy hrozí riziko 

styku s vysokým napätím, ktoré môže spôsobiť 

poranenie alebo usmrtenie. V  prípade potreby 

technickej pomoci sa, prosím, obráťte na autori-

zovaného predajcu spoločnosti Leica Microsys-

tems.

Starostlivosť a čistenie
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Technické údaje
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Modul kamery Leica ICC50

Digitálna kamera ICC50
 Ϙ Hmotnosť 700 g (iba kamera)
 Ϙ Expozičný čas 2 ms – 2 s
 Ϙ Živý obraz na monitore počítača až do 15 snímok/s (1024 × 768 

obrazových bodov)
 Ϙ Zachytenie plného okna obrazu 2048 × 1536 obrazových bodov, 3.1 

megapixlov
 Ϙ Veľkosť snímača: 6.55 mm × 4.92 mm
 Ϙ Veľkosť obrazového bodu: 3.2 μm × 3.2 μm

Snímač
 Ϙ Typ snímača: Micron 1/2" CMOS
 Ϙ Zisk 1× – 20×
 Ϙ Farebná hĺbka 24-bit
 Ϙ Formát obrazových dát JPEG / TIFF/ BMP

Softvér
Operačné systémy: Windows XP, Windows Vista
Softvér Leica:  LAS EZ softvér (PC), 

Mechanické a optické rozhrania
 Ϙ Uchytenia medzi tubusom a statívom pomocou štandardnej rybiny 

Leica
 Ϙ Odstup stredu hornej časti rybiny k spodnej < 0.4 mm
 Ϙ Distribúcia svetla opticky 50 % / kamera 50 %
 Ϙ Bez odrazov, prachu alebo nečistôt, viditeľných na hranole
 Ϙ Vnútorné zväčšenie obrazu 0.5×
 Ϙ Snímač, vystredený na optickú os ± 0.1 mm
 Ϙ Horizontálny/vertikálny sklon snímača ±1 stupeň

Elektronické rozhrania
 Ϙ Kompatibilita: USB 2.0 minizástrčka (samica)
 Ϙ Analógový výstup (konektor RCA) s kompozitným videosignálom PAL 

alebo NTSC
 Ϙ Spínač v otvore na voľbu medzi videorežimom PAL alebo NTSC
 Ϙ 2 farebné kontrolky LED na zapnutie (zelená)/záznam (červená)
 Ϙ Integrovaná štrbina SD (Secure Digital)
 Ϙ Spínač záznamu na zachytávanie obrazu
 Ϙ Možnosť reštartu po podržaní spínača záznamu v stlačenom stave 

dlhšie než 
5 sekúnd

 Ϙ Príkon 4 W
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Modul kamery Leica ICC50 (pokrač.)

Ostatné
 Ϙ Napájanie cez USB 2.0
 Ϙ Voliteľný externý napájací zdroj
 Ϙ Rozsah pracovnej teploty +5 °C – 50 °C vlhkosť 10 – 90 %
 Ϙ Odporúčaná konfigurácia počítača: 
 Ϙ Procesor Intel Pentium 4 dvojjadrový procesor, 2 GHz, 1 GB RAM
 Ϙ Grafika 24 bit, 1024 × 768, mechanika CD-ROM
 Ϙ Vyhlásenie o zhode EÚ na požiadanie
 Ϙ cUL

Schválené normy
 Ϙ EMI/RFIEN55011-B EN50082-1
 Ϙ EMC61000-3-261000-3-3

Napájacie napätie a frekvencia
 Ϙ Vstup: 5 V = / 500 mA
 Ϙ Pri použití samostatnej súpravy: 

Vstup: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0.5 A 
Výstup: 5 V=, 2.4 A, max. 12 W

Podmienky prostredia
 Ϙ Nadmorská výška do 2 000 m
 Ϙ Iba na vnútorné použitie
 Ϙ Teploty 5 °C až 40 °C
 Ϙ Ochranná trieda II 

(kategória prepätia)
 Ϙ Stupeň znečistenia 2
 Ϙ Maximálna relatívna vlhkosť vzduchu 80 % pri teplote do 31 °C; 

s lineárnym poklesom na 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu pri 40 °C.
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