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Splošna navodila

Varnostni koncept
Pred prvo uporabo kamere Leica ICC50, pros-
imo, preberite brošuro "Varnostni koncept", ki je 
priložena napravi. Vsebuje dodatne informacije 
o rokovanju in negi.

Uporaba v čistih sobah 
Kamero Leica ICC50 lahko brez težav upora-
bljate v čistih sobah.

Čiščenje
 Ϙ Ne uporabljajte neustreznih čistilnih sred-

stev, kemikalij ali tehnik čiščenja.

 Ϙ Nikoli ne uporabljajte kemikalij za čiščenje 
obarvanih površin ali delov, prevlečenih z 
gumo. S tem lahko poškodujete površine, 
zdrgnjeni delci pa lahko onesnažijo prepa-
rate. 

 Ϙ V večini primerov lahko na vašo zahtevo 
zagotovimo posebne rešitve. Nekatere 
izdelke je mogoče modificirati in ponu-
dimo vam lahko drug pribor za rabo v čistih 
sobah.  

Servisiranje 
 Ϙ Popravila smejo izvajati samo serviserji, 

izšolani pri Leica Microsystems. Uporablja-
jte samo originalne nadomestne dele Leica 
Microsystems.

Dolžnosti uporabnika naprave
 Ϙ Poskrbite, da bo Leicin stereomikroskop 

uporabljalo, vzdrževalo in popravljajo samo 
pooblaščeno in ustrezno usposobljeno 
osebje.
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Varnostni koncept

V obseg dobave vaše kamere Leica ICC50 sodi 
interaktivna zgoščenka z vsemi pripadajočimi 
priročniki. Zgoščenko shranite na varno 
mesto, kjer bo na voljo vsem uporabnikom. 
Uporabniške priročnike in posodobitve si lahko 
prenesete ali natisnete z našega spletnega 
mesta www.leica-microsystems.com.

Ta uporabniški priročnik opisuje posebne 
funkcije posameznih modulov stereomik-
roskopa Leica serije DM ter vsebuje pomembna 
navodila v zvezi z varnim delom, vzdrževanjem 
in uporabo pribora. 

Knjižica "Varnostni koncept" vsebuje dodatna 
varnostna pravila v zvezi s servisnimi deli, 
zahtevami, uporabo stereomikroskopa, 
priborom in električnim priborom kot tudi 
splošna varnostna navodila.

Posamezne izdelke sistema lahko kombinirate 
z izdelki drugih proizvajalcev (npr. hladni svet-
lobni viri itd.). Prosimo, preberite uporabniški 
priročnik in varnostne zahteve, ki jih je navedel 
dobavitelj.

Pred montažo, zagonom in uporabo teh 
naprav preberite zgoraj navedene uporabniške 
priročnike. Še zlasti upoštevajte vsa varnostna 
navodila.

Da bi ohranili brezhibno stanje enote ter zago-
tovili varno delo, upoštevajte napotke in opozo-
rila v teh uporabniških priročnikih.

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

Opozorilo na nevarnost

• Ta simbol označuje posebej pomembno 
informacijo, ki jo je treba prebrati in 

upoštevati. Neupoštevanje lahko povzroči 
naslednje:

 Ϙ Tveganja za osebje

 Ϙ Funkcijske motnje ali poškodbe naprav

Opozorilo na nevarno električno napetost

 Ta simbol označuje pomembno 
opozorilo. Če ga ne upoštevate, lahko 

povzročite naslednje: 

 Ϙ Tveganja za osebje

 Ϙ Funkcijske motnje ali poškodbe naprav

Nevarna vroča površina

 Ta simbol svari pred dotikanjem vročih 
površin, kot so npr. segrete žarnice. 

Pomembno opozorilo

 Ta simbol označuje dodatne informacije 
ali pojasnila, namenjena bolj jasnemu 

razumevanju.
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Varnostni predpisi

Opis
Posamezni moduli ustrezajo najvišjim zahtevam 
kamere Leica ICC50 glede opazovanja in doku-
mentiranja.

Namenska uporaba
 Ϙ Glejte knjižico "Varnostni koncept"

Nenamenska uporaba
 Ϙ Glejte knjižico "Varnostni koncept"

Naprave s priborom, opisane v tem 
uporabniškem priročniku, so bile preizkušene 
glede varnosti in potencialnih tveganj. V prim-
eru posegov, modifikacije ali uporabe v kombi-
naciji s komponentami tretjih proizvajalcev, ki 
je izven obsega tega priročnika, se posvetujte s 
predstavništvom za Leica Microsystems.

Izvedba nepooblaščenih sprememb na 
napravi ali nenamenska uporaba pomenita 
izničenje pravice do uveljavljanja garancijskih 
zahtevkov!

Področje uporabe
 Ϙ Glejte knjižico "Varnostni koncept"

 Ϙ Električne komponente postavite najmanj 
10 cm od zidu in daleč od vnetljivih snovi.

 Ϙ Izogibajte se velikim temperaturnim nihan-
jem, neposredni sončni svetlobi in vibraci-
jam. Takšni pogoji lahko  popačijo meritve 
in mikrografske slike.

 Ϙ Na območjih z vročim ali vročim in vlažnim 
podnebjem so potrebni posebni ukrepi za 
preprečevanje rasti glivic na posameznih 
komponentah.

Zahteve za lastnika/uporabnika
 Ϙ Glejte knjižico "Varnostni koncept"

Poskrbite, da:
 Ϙ Poskrbite, da bo kamero Leica ICC50 upor-

abljalo, vzdrževalo in popravljajo samo 
pooblaščeno in ustrezno usposobljeno 
osebje.

 Ϙ Vsi uporabniki preberejo, razumejo in 
upoštevajo ta uporabniški priročnik, še 
posebej varnostna navodila.
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Varnostni predpisi (nadaljevanje)

Popravila, servisna dela
 Ϙ Glejte knjižico "Varnostni koncept"

 Ϙ Uporabljajte samo originalne nadomestne 
dele Leica Microsystems.

 Ϙ Napravo pred odpiranjem izklopite in 
odklopite električni kabel.

 Ϙ Pri dotiku električnih delov pod napetostjo 
se lahko poškodujete.

Transport
 Ϙ Za pošiljanje in transportiranje posameznih 

modulov kamere Leica ICC50 uporabljajte 
originalno embalažo.

 Ϙ Da preprečite škodo zaradi vibracij, demon-
tirajte vse premične dele, ki jih lahko (v 
skladu z uporabniškim priročnikom) monti-
rate in demontirate sami, ter jih zapakirajte 
ločeno.

Integracija z izdelki tretjih proizvajalcev
 Ϙ Glejte knjižico "Varnostni koncept"

Odstranjevanje
 Ϙ Glejte knjižico "Varnostni koncept"

Pravni predpisi
 Ϙ Glejte knjižico "Varnostni koncept"

Izjava ES o skladnosti
 Ϙ Glejte knjižico "Varnostni koncept"

Tveganja za zdravje
Delovna mesta, opremljena s stereomikroskopi, 
sicer razširijo in izboljšajo možnosti opazo-
vanja, hkrati pa tudi znatno obremenjujejo oči 
in nosilno muskulaturo uporabnika. Pri daljšem 
neprekinjenem delu lahko nastopijo astenične 
težave ter bolečine v mišicah in skeletu. Zato 
morate poskrbeti za primerne ukrepe za 
zmanjšanje obremenitve:

 Ϙ Optimalna ureditev delovnega mesta, 
delovnih nalog in poteka dela (redno 
menjavanje dejavnosti).

 Ϙ Podrobno usposabljanje osebja, ki vključuje 
tudi ergonomske in organizacijske vidike.

Ergonomska zasnova in oblika stereomikrosko-
pov serije Leica DM zmanjšata napor uporab-
nika na minimum.
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Leica ICC50
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Zahvaljujemo se vam za nakup modula digi-
talne kamere Leica ICC50 podjetja Leica Micro-
systems. Po zaslugi karakteristik ekskluzivne 
oblike je Leica ICC50 vsestranska, visokokako-
vostna digitalna kamera, primerna za uporabo 
v namene izobraževanje in druge rutinske vrste 
uporabe.

• Napravo uporabljajte samo v skladu z 
opisom.

Uvod
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 Ϙ Komponente previdno odstranite iz 
embalaže.

 Ϙ V obseg dobave sodijo modul kamere, 
zgoščenka s programsko opremo za slike in 
USB-kabel.

 Ϙ Če ste naročili samostojen komplet za 
uporabo Leice ICC50 brez računalnika, ste 
prav tako dobili napajalnik, video kabel in 
spominsko kartico SD.

 Ϙ Prosimo, ne zavrzite embalaže. Po potrebi 
jo lahko kasneje uporabite za varno shran-
jevanje in transportiranje naprave.

Odpakiranje
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Pripravljeni!
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Uporabljeno orodje
 Ϙ Imbus ključ

 V režo ne vstavljajte ničesar razen 

spominske kartice SD – nevarnost krat-
kega stika in električnega udara!

 Modul kamere Leica ICC50 se prilega 
med stojalo mikroskopa ter mikroskopov 

tubus za opazovanje.

Priprava na uporabo
1. Če je tubus za opazovanje nameščen, ga 

odstranite.

Namestite modul kamere Leica ICC50 na stojalo 
mikroskopa:

2. Nekoliko odvijte pritrdilni vijak (na vrhu 
stojala) z imbus ključem, ki je priložen 
mikroskopu. 

3. Vstavite nastavek (glejte spodnjo stran 
Leice ICC50) v podporo stojala.

4. Trdno privijte pritrdilni vijak, vendar ne 
uporabite sile. 

Priprava na uporabo
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Priprava na uporabo (nadaljevanje)

5. Namestite tubus za opazovanje na Leici 
ICC50 z uporabo pritrdilnega vijaka na levi 
strani modula kamere Leica ICC50.
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Pozor!
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 Navodila za namestitev in uporabo 
spremljajoče programske opreme se 

nahajajo na zgoščenki, ki je priložena ICC50.

 Okularji 10× imajo fiksno okroglo vidno 
polje s premerom 18 mm ali 20 mm. Vidno 

polje Leice ICC50 pa je pravokotno z diagonalo 
16.4 mm, kar zagotavlja ravno polje na digitalni 
sliki.  Zato je polje slike kamere manjše kot polje 
predmeta, opazovanega skozi okularje.

Namestitev in povezava
1. Vstavite priloženo zgoščenko v svoj 

računalnik in sledite navodilom za names-
titev programske opreme.

2. Vstavite US-kabel Leice ICC50 v USB-vhod 
kamere, drugi konec kabla pa priključite na 
računalnik.

 Leica ICC50 se zdaj napaja prek 
računalnika po USB-kablu. Ko se kamera 

napaja, se barva LED-diode na Leici ICC50 hitro 
spremeni iz rumene na rdečo in nato na zeleno. 
Ko je LED-dioda zelena, lahko odprete program 
in prikažete, pridobite ali projicirate slike.

4. Sledite navodilom programske opreme za 
nastavitev in zajem slike.

5. Če uporabljate projektor, povežite 
računalnik s projektorjem prek kabla, ki je 
bil priložen projektorju.

 Slika na projektorju ni vidna, dokler se na 
zaslonu računalnika ne pojavi živa slika.

Namestitev in uporaba programske opreme za slike na računalniku s programsko opremo 
Windows
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 Za uporabo tega načina potrebujete 
kartico SD s prostim spominom. Če je 

spominska kartica SD polna, LED-dioda Leice 
ICC50 ostane rdeča in zajem slik ni možen.

 Če želite uporabljati ta način, istočasno 
ne smete biti povezani z računalnikom. 

Če je Leica ICC50 povezana z računalnikom, ne 
boste mogli zajeti slik na spominsko kartico SD.

Priključitev električnega kabla
1. Priključite električni kabel v napajalni 

priključek na zadnji strani Leice ICC50, drugi 
konec kabla pa vtaknite v vtičnico.

 Ϙ Barva LED-diode na Leici ICC50 se spremeni 
iz rumene na rdečo. 

Zajem slik brez računalnika
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Zajem slik brez računalnika (nadaljevanje)

2. Vstavite spominsko kartico SD v režo na 
strani Leice ICC50, da se zaskoči.

LED-dioda kamere zasveti 
v zeleni barvi. Leica ICC50  
je sedaj pripravljena na zajem slik na spominsko 
kartico SD.

Zajem slike

• Pomembno je, da pravilno nastavite 
dioptrijo na okularjih, da zagotovite, da 

so slike na spominski kartici SD fokusirane, ko 
je slika fokusirna skozi okularja mikroskopa. Za 
pravilno nastavitev dioptrije glejte uporabniški 
priročnik. Prav tako lahko kot pomoč pri foku-
siranju uporabite analogni izhod in analogni 
video prikazovalnik (ni v obsegu dobave). 
Glejte naslednje poglavje za pravilno nastavitev 
analognega videa.

1. Za zajem slike na spominsko kartico SD na 
rahlo pritisnite rdeči gumb za zajem slike na 
strani kamere Leica ICC50.

 Ϙ Slišali boste pisk, ki potrjuje, da ste pritisnili 
gumb.

 Ϙ Med zajemanjem slike LED-dioda kamere 
utripa zeleno.

 Ϙ Ko Leica ICC50 konča z zajemanjem slike, 
boste ponovno slišali pisk.

2. Ko končate s slikanjem, pritisnite spomin-
sko kartico SD v režo in kartico bo izskočila 
iz reže. Sedaj jo lahko odstranite in si ogle-
date slike na računalniku z uporabo prim-
ernega čitalnika spominskih kartic SD.
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 Ϙ Če kartico izpostavljate nenadnim temper-
aturnim spremembam, lahko zaradi kone-
denzacije pride do okvare kartice. Da bi 
preprečili kondenzacijo in zagotovili, da se 
kartica počasi prilagodi novi temperaturi, 
jo vstavite v neprodušno zaprto plastično 
vrečko, preden greste v drugo tempera-
turno območje.

 Ϙ Če se na spominski kartici ustvari konden-
zacijska voda, kartico shranite na sobni 
temperaturi, dokler kapljice ne izhlapijo po 
naravni poti.

 Ϙ Spominskih kartic ne 
shranjujte ali upora-
bljajte na prašnih 
mestih oz. 
tam, kjer so 
izpostavljene 
pesku, visoki 
vlažnosti in visokim 
temperaturam.

Ravnanje s spominskimi karticami SD

 Ϙ Spominske kartice ne poskušajte razstaviti 
ali spremeniti.

 Ϙ Preprečite stik umazanije, vode in tujkov 
s terminalom na hrbtni strani kartice. Ne 
dotikajte se terminalov z rokami ali kovin-
skimi predmeti.

 Ϙ Ne odstranite originalne oznake na spomin-
ski kartici in je ne prekrijte z drugo oznako 
ali nalepko.

 Ϙ Za pisanje na spominsko kartico upora-
bite mehko pisalo (npr. flomaster). Z upor-
abo koničastega pisala (npr. kemičnega 
svinčnika ali svinčnika) lahko poškodujete 
spominsko kartico in posnete podatke.

 Ϙ Priporočamo, da ustvarite nadomestno 
kopijo podatkov na kartici, saj se lahko 
zaradi električnega šuma, statične elektrike 
in okvare kamere ali kartice zapis podatkov 
poškoduje ali izbriše.

 Nekatere spominske kartice SD so oprem-
ljene z zaščito za zapisovanje podatkov. 

Če potisnete zaščito navzdol, preprečite zapiso-
vanje podatkov in zaščitite obstoječe podatke 
(npr. slike). Pred snemanjem, brisanjem ali 
formatiranjem spominske kartice, potisnite 
zaščito navzgor.

 
Preden kartico vstavite v kamero, se prepričajte, 
da je pravilno obrnjena. Če kartico po pomoti 
vstavite napačno obrnjeno, lahko poškodujete 
kamero.

Opozorila pri ravnanju s spominskimi 
karticami SD:

 Ϙ Spominske kartice so elektron-
ske naprave visoke natančnosti. 
Ne upogibajte jih, ne uporabljajte  
sile ter jih ne izpostavljajte udarcem ali 
 tresljajem.
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1. Priključite električni kabel v napajalni 
priključek na zadnji strani Leice ICC50, drugi 
konec kabla pa vtaknite v vtičnico.

2. Vtaknite video kabel v konektor "Video" na 
zadnji strani Leice ICC50, drugi konec pa v 
konektor "Composite Video In" na analogni 
napravi (projektorju, monitorju, snemal-
niku itd.).

Sedaj sta oba kabla povezana na zadnji strani 
Leice ICC50.

Spreminjanje video standarda

 Če analogna naprava prikazuje popačeno 
sliko ali ne prikazuje slike, morate morda 

spremeniti video nastavitve na drugačen medn-
arodni standard.

1. Previdno vstavite koničast predmet, kot je 
npr. kemični svinčnik, v odprtino za ponas-
tavitev "NTSC/PAL" na Leici ICC50.

Sedaj lahko izbirate med dvema mednarod-
nima standardoma.

Uporaba analognega videa brez računalnika
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Nastavitev za novo izravnavo beline za ICC50

Če pritisnete in držite rdeči gumb za ekspozicijo 
več kot 10 sekund, se kamera ponastavi in 
ustvari se nova izravnava beline.

Preden ponastavite kamero, se prepričajte, da 
na optični poti ni preparata in da je na voljo 
standardna osvetljava.

Novo izravnavo beline je priporočljivo nastaviti 
vsakič, ko spremenite tip barvne temperature 
osvetljave. To je še posebej potrebno pri delu 
s halogensko svetlobo, ki je lahko rumena z 
nizko intenziteto ali modra z visoko intenziteto. 
Nova nastavitev za izravnavo beline bo ustvarila 
nevtralno ozadje za obe vrsti osvetljave.
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Zdaj!
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Vse kar morate storiti, je pravilno nastaviti 
mikroskop, posneti sliko in uživati ob delu!

Pripravljeni! Pozor! Zdaj!
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Čiščenje in nega
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Splošno
 Ϙ Da bi ohranili odlične optične karakteris-

tike, je pomembno, da poskrbite za čistočo 
vseh optičnih komponent. 

 Ϙ Ko ga ne uporabljate, mikroskop s kamero 
Leica ICC50 vedno zaščitite s protiprašnim 
pokrovom (priložen mikroskopu).

 Ϙ Če se katerakoli optična površina močno 
zapraši ali umaže, jo spihajte z injekcijo ali 
očistite s čopičem s kameljo dlako, preden 
jo obrišete do čistega.

 Ϙ Optične površine čistite z mehko krpa, 
ki ne pušča vlaken, robčkom za leče ali 
bombažno krpo, navlaženo z metanolom 
ali drugim običajnim čistilom za steklo. Ne 
uporabljajte alkohola.

 Ϙ Izogibajte se pretirani uporabi topil.  Mehko 
krpo, ki ne pušča vlaken, robček za leče ali 
bombažno krpo navlažite s topilom, vendar 
ne v takšni meri, da bi topilo curljalo po 
leči.

Električna nevarnost

 Nevarnost električnega udara. Če 

odstranite pokrov kamere Leica ICC50 

ali samostojnega kompleta, omogočite dostop 

do nevarne električne napetosti, ki lahko v prim-

eru stika povzroči poškodbe in smrt. Za tehnično 

pomoč se obrnite na pooblaščenega prodajalca 

Leica Micro systems.

Čiščenje in nega
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Specifikacije
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Modul kamere Leica ICC50

Digitalna kamera ICC50
 Ϙ Teža 700 g (samo kamera)
 Ϙ Čas ekspozicije: 2 msek. – 2 sek.
 Ϙ Slika v živo na zaslonu računalnika do 15 fps (1024 × 768 slikovnih 

pik)
 Ϙ Full-frame zajem slike 2048 × 1536 slikovnih pik, 3.1 milijona slik-

ovnih pik
 Ϙ Velikost senzorja: 6.55 mm × 4.92 mm
 Ϙ Velikost slikovne pike: 3.2 μm × 3.2 μm

Senzor
 Ϙ Vrsta senzorja: 1/2" mikrona CMOS
 Ϙ Ojačenje 1–20 ×
 Ϙ Barvna globina 24-bit
 Ϙ Podatkovni format JPEG/TIFF/BMP

Programska oprema
Operacijski sistemi: Windows XP, Windows Vista
Programska oprema Leica:  programska oprema LAS EZ (osebni 
računalnik), 

Mehanski in optični vmesniki
 Ϙ Prilega se med binokularni tubus in stojalo prek standardnega 

nastavka Leica
 Ϙ Odmik središč spodnjega in zgornjega dela nastavka manjši od 0.4 

mm
 Ϙ Delitev svetlobe, optična 50 % / kamera 50 %
 Ϙ Brez odboja svetlobe in vidnega prahu ali nečistoče na prizmi
 Ϙ Notranja video povečava 0.5×
 Ϙ Senzor centriran na optično os ± 0.1 mm
 Ϙ Horizontalno/vertikalno poravnan senzor ±1 stopinja

Elektronski vmesniki
 Ϙ Združljivost: USB 2.0 mini konektor, ženski
 Ϙ Analogni video izhod (konektor RCA) s sestavljenim video signalom 

PAL ali NTSC
 Ϙ Stikalo z luknjo za izbiro med video načinoma PAL ali NTSC
 Ϙ 2-bavna LED-dioda za prikaz stanja med vklopom (zelena) / sneman-

jem (rdeča)
 Ϙ Integrirana reža SD (Secure Digital)
 Ϙ Stikalo za snemanje za zajem slike
 Ϙ Možnost ponastavitve s pritiskom stikala za snemanje za več kot 

5 sekund
 Ϙ Poraba el. toka 4 W
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Drugo
 Ϙ Električno napajanje prek USB 2.0
 Ϙ Opcijsko zunanje napajanje
 Ϙ Razpon delovne temperature +5 °C – 50 °C, vlažnost 10–90 %
 Ϙ Priporočena konfiguracija računalnika: 
 Ϙ Intel Pentium 4 ali DuoCore, 2G Hz, 1 GB RAM
 Ϙ 24-bitna grafika, 1024 × 768, pogon CD-ROM
 Ϙ Na voljo Izjava o skladnosti ES
 Ϙ cUL

Upoštevani standardi
 Ϙ EMI/RFIEN55011-B EN50082-1
 Ϙ EMC61000-3-261000-3-3

Napajalna napetost in frekvenca
 Ϙ Vhodna napetost: 5 V istosm./500 mA
 Ϙ Pri uporabi samostojnega kompleta: 

Vhodna napetost: 100-240 V izm., 50/60 Hz, 0.5 A 
Izhodna napetost: 5 V istosm, 2.4 A, 12 W maks.

Okoljski pogoji
 Ϙ Višina do največ 2000 m
 Ϙ Samo za uporabo v zaprtih prostorih
 Ϙ Temperatura od 5 °C do 40 °C
 Ϙ Kategorija instalacije II 

(prenapetostna kategorija)
 Ϙ Stopnja onesnaženosti 2
 Ϙ Največja relativna vlažnost za temperature do 31 °C znaša 80 %, za 

temperature do 40 °C pa se linearno zmanjša na 50 %.
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