
 

 

 

MANUAL DE INSTRUÇÕES 

KIT CÂMERA 

 

                              

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Câmera de vídeo de alta resolução com saída RCA para conexão em sistema 

para captura de sinal de vídeo comporta RCA fêmea. 

Saída com sinal NTSC. 

Resolução 480 linhas. 

Filtro para correção de luz. 

CCD utilizando o ponto focal de uma ocular. 

Diâmetro da câmera em sua base para encaixe 23,1 mm. 

Fonte de alimentação bivolt - (110V/220V). 

 



 

 

 

INSTALAÇÃO E MONTAGEM 

Retire cuidadosamente evitando qualquer choque. 

Acoplar a câmera na porta trinocular do tubo ou em sua porta ocular (com 

diâmetro de 23mm). 

Encaixe o cabo RCA fêmea da câmera no monitor (ou encaixe um cabo RCA 

na porta RCA fêmea da câmera em seguida no monitor). 

Encaixe a fonte de alimentação a rede elétrica. 

A câmera possui um sinal luminoso que indica seu funcionamento. 

 

MANUSEIO / OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

A câmera realiza suas funções automaticamente. 

Localizar o foco do microscópio. 

Ligar o monitor de recepção de sinal de vídeo. 

Regular com o diafragma íris do condensador de focalização do microscópio. 

Regular o monitor em sua coloração para que a imagem não apresente 

saturação. 

 

PRECAUÇÕES 

Nunca direcione a câmera diretamente para o sol. 

Por ser um instrumento de precisão, o mesmo deve ser manuseado 

cuidadosamente e protegido contra. 

Choque e vibração excessiva. 

O filltro pode ser limpo com cotonete embebidos em éter ou álcool isopropílico, 

passando-o suavemente em sua superfície. 

Não use álcool, éter, tíner ou outros solventes para limpar a estrutura do 

aparelho, limpe-o apenas com um pano leve ou lenço umedecido com água ou 

detergente neutro. 

 



 

 

 

 

PROBLEMAS/SOLUÇÕES 

PROBLEMA SOLUÇÃO 

Aparelho não liga - Verificar se a fonte de energia está 

conectada com as rede de tensão. 

- Verificar se há tensão na rede. 

- Verificar se o PLUG da fonte está 

encaixado na câmera. 

O monitor não apresenta imagem - Verficar se a câmera está emitindo 

sinal luminoso que indica seu 

funcionamento. 

- Verificar se o cabo RCA está 

conectado ao monitor. 

- Verificar se o modo de recepção do 

monitor é correspondente ao 

transmitido pela câmera NTSC. 

 

 

 

                     


