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1. Objetivo 

Este procedimento tem como objetivo normatizar o manuseio e manutenção do 

Estereomicroscópio Leica EZ4E.  

2. Alcance 

Laboratórios Morfofuncionais I e II – Campus II  

3.  Descrição 

Estereomicroscópio com LED e câmera HD Leica EZ4 HD. 

4.  Responsabilidades 

Docentes e técnicos de laboratório: execução e supervisão. 

Discentes: execução supervisionada. 
 

5. Procedimento 

 

1. Aprendendo as partes do microscópio:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3.1  

 

3.2  

 

3.3  

 

3.4 

 

3.5 

 3.1 Indicador de Status LED 
 

3.2 Botão de captura para captura no 

 cartão USB 
 

3.3 Seleção de Modo HD 

 
3.4 Seleção de Modo USB 

 

3.5 Seleção de Modo Ethernet 
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2. Manuseio:  

 

3. Colocar o estereomicroscópio em uma superfície plana e isenta 

de vibrações. 

4. Conectar o cabo da fonte de alimentação 

5. Se certificar da voltagem (110V ou 220V) do equipamento e da 

tomada aterrada que será utilizada. 

6. Conectar a fonte de alimentação à tomada aterrada. 

7. Pressione o botão de ligar (-) na parte traseira do equipamento.  

8.  Posicione a amostra no centro da placa base. 

9.  Ligue ou desligue os iluminadores de LED (9) conforme a 

amostra a ser avaliada sendo indicada a utilização:  

10. Da luz incidente para objetos opacos de plástico;  

11. Da luz transmitida para amostras com luz transmitida ou objetos transparentes; 
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12. Da combinação dos dois iluminadores de LED para 

objetos parcialmente transparentes; 

A iluminação de luz incidente é formada por 5 LEDs. Dois, 

três ou cinco diodos são ligados, dependendo do nível. 

Portanto, o ângulo de incidência do feixe de luz no objeto é 

alterado de alto para baixo. 

 

13. Ajuste o brilho pressionando (-) ou (+) para todos os LED 

ligados (9). 

14. Para ajustar as oculares das objetivas (1). Olhe pelas 

oculares. Segure as oculares com ambas as mãos. Empurre 

as oculares juntas ou separe-as, conforme ilustração, até 

enxergar uma imagem circular.  

15. Ajuste o modificador de ampliação (5) no nível mais 

baixo: 10.  

16. Ajuste a distância de trabalho (7) em aproximadamente. 

100 mm para um foco grosso.  

17. Ajuste o modificador de ampliação no segundo nível (5): 

30. 

18. Use o botão de ajuste do foco mais uma vez para um foco 

fino (7).  

19. Para captura de imagem no Modo USB usando um 

computador. 

✓ Insira o CD fornecido em seu computador e siga as instruções 

para carregar o software.  

✓ Insira o cabo USB fornecido na porta USB da câmera e conecte 

a outra extremidade do cabo em uma porta USB 2.0 de seu 

computador.  
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✓ Ligue a alimentação do microscópio EZ4 E.  

✓ O luz de status piscará em vermelho. Aguarde até que ela 

fique verde e um dos botões de modo também fique verde. 

Isto pode levar cerca de 30 segundos.  

✓ Se um botão de modo que não seja o modo USB estiver 

verde, pressione o botão de modo USB (3.4) e aguarde até 

que o LED de status e o botão de modo USB fiquem verde.  

✓ Pronto para iniciar o software Leica. Sigas as instruções do 

software para ajustar e capturar uma imagem. 

20. Para captura de imagem no modo SD – sem um 

computador ou sem um dispositivo sem-fio. 

✓ Se um botão de modo que não seja o modo USB estiver 

verde, pressione o botão de modo SD e aguarde até que o 

LED de status e o botão de modo SD fiquem verde.  

✓ Insira o cartão de memória SD no slot na lateral (2) do Leica 

EZ4 E até que encaixe no lugar.  

✓ Focalize o microscópio em alta ampliação, depois mude para 

a ampliação na qual deseja capturar a imagem. Não focalize 

novamente o microscópio.  

✓ Para capturar uma imagem para o cartão de memória SD, 

pressione levemente o botão de captura (3.3) localizado na 

lateral da câmera Leica EZ4 E.  

✓ Você ouvirá um bip indicando que o botão foi pressionado.  

✓ O LED de status pisca em vermelho enquanto a imagem está 

sendo capturada.  

✓ Você ouvirá outro bip quando a Leica EZ4 E ou Leica EZ4 W 

tiver concluído a captura da imagem e o LED de status 

retornará ao estado verde pronto para uso.  

21. Para captura de imagem no Modo Ethernet usando uma 

rede.  

✓ Conecte uma extremidade do cabo ethernet à câmera e a outra 

extremidade do cabo à conexão ethernet em sua instalação.  
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✓ Ligue a alimentação do microscópio Leica EZ4 E. A luz de 

status piscará em vermelho. Aguarde até que ela fique verde e 

um dos botões de modo também fique verde. Isto pode levar 

cerca de 30 segundos.  

✓ Se um botão de modo que não seja o modo ethernet estiver 

verde, pressione o botão de modo ethernet (3.5) e aguarde até 

que o LED de status e o botão de modo LED ethernet fiquem 

verdes.  

✓ Siga as instruções de seu dispositivo de rede compatível para 

conectar-se com sua rede e selecionar a câmera.  

✓ Abra o aplicativo apropriado em seu aparelho celular ou o 

software apropriado em seu computador sem fio para 

visualização, captura e ajuste da imagem da câmera.  

22. Após a finalização da utilização, reduzir a ampliação 

para o nível mais baixo (5).  

23. Reduza a intensidade da luz (9) e desligue o 

equipamento no botão desligar.  

24. Retirar o cabo de alimentação da tomada aterrada. 

25. Colocar o cabo de alimentação em local adequado.  

26. Cobrir o equipamento com capa plástica de proteção 

 

Observação: As configurações de fábrica dos modelos EZ4 

desligam o aparelho após uma hora sem interação do usuário. Este 

desligamento automático ajuda a conservar os diodos de emissão 

de luz e também a economizar energia. 

Para desabilitar o desligamento automático, siga estes passos:  

✓ Desligue o microscópio. 

✓ Mantenha pressionado os botões (-) e (+) e na unidade 

de controle de luz simultaneamente, enquanto liga o 

microscópio.  

✓ Os LEDs piscam duas vezes de forma lenta e 

permanecem ligados. O desligamento automático está 

desabilitado agora. 
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Para reabilitar o desligamento automático, siga estes passos:  

✓ Desligue o microscópio. 

✓ Mantenha pressionado os botões (-) e (+) e na unidade de controle de luz 

simultaneamente, enquanto liga o microscópio.  

✓ Os LEDs piscam três vezes de forma lenta e permanecem acesos. O desligamento 

automático está reabilitado agora. 

27. Caso seja necessário o transporte, sempre utilize ambas as mãos para carregar o 

microscópio. Há uma alça na parte de trás do microscópio e um rebaixo na parte 

frontal para esta finalidade. 

 

6. Revisões 

 

 

Pág. Data Versão Natureza da Revisão 

--  00 Elaboração do Procedimento 

7. Referências 

Leica E-Series User Manual_PT. Disponível em:  

https://www.leica-microsystems.com/fileadmin/downloads/Leica%20EZ4%20W/User%20Manuals/Leica_E-

Series_UserManual_PT.pdf  Acessado em 31/01/2019. 

 

8. Anexos 

Não se aplica. 

 

 

 

Elaborado pelos Técnicos de Laboratório:  Msc. Daniela Rubio Baltazar;  
      Msc. Lamartine Lemos de Melo;  
      Msc. Lídia Cristina Alves Frota. 
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