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�ι πληρ�φ�ρίες, τα αριθμητικά στ�ι!εία, �ι
υπ�δεί#εις καθώς και �ι α#ι�λ�γικές κρίσεις
π�υ περιέ!�νται στην παρ�ύσα τεκμηρίωση
ανταπ�κρίν�νται στην τρέ!�υσα κατάσταση της
επιστημ�νικής γνώσης και την τελευταία
τε!ν�λ�γία, έτσι �πως μας είναι γνωστά ύστερα
απ� την πραγματ�π�ίηση επιστάμενων
ερευνών.
Δεν είμαστε υπ�!ρεωμέν�ι να πρ�σαρμ�%�υμε
τ� υπάρ!�ν εγ!ειρίδι� σε τακτά !ρ�νικά
διαστήματα στις νέες τε!ν�λ�γικές ε#ελί#εις
�ύτε να παρέ!�υμε στ�υς πελάτες μας
ενημερωμένες εκδ�σεις ή συμπληρωματικά
αντίγραφα τ�υ εγ!ειριδί�υ αυτ�ύ.
Σε �,τι αφ�ρά τυ!�ν εσφαλμένα στ�ι!εία,
σκαριφήματα, τε!νικά σ!ήματα κτλ. τα �π�ία
παρατίθενται στ� παρ�ν εγ!ειρίδι�, δεν
φέρ�υμε καμία ευθύνη, στ� πλαίσι� π�υ αυτ�
επιτρέπεται απ� τις εκάστ�τε σ!ετικές εθνικές
ν�μικές διατά#εις. Συγκεκριμένα, δεν φέρ�υμε
καμία ευθύνη για υλικές %ημίες ή λ�ιπές
επακ�λ�υθες %ημίες π�υ �φείλ�νται στην
τήρηση στ�ι!είων ή λ�ιπών πληρ�φ�ριών τ�υ
παρ�ντ�ς εγ!ειριδί�υ.
Στ�ι!εία, σκαριφήματα, σ!ήματα και λ�ιπές
πληρ�φ�ρίες π�υ παρατίθενται στ� παρ�ν
εγ!ειρίδι� �δηγιών !ρήσης δεν θεωρ�ύνται,
τ�σ� ως πρ�ς τ� περιε!�μεν� τ�υς �σ� και ως

ΥΠ�ΔΕΙ�Η

Εκδ�θηκε απ� τη:

Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Str. 17 - 19
D-69226 Nussloch
Γερμανία
Τηλ.: +49 (0)6224 143-0
Φα#: +49 (0)62 24 143-200
Internet: http://www.histo-solutions.com

πρ�ς τις τε!νικές τ�υς λεπτ�μέρειες,
εγγυημένα !αρακτηριστικά των πρ�ϊ�ντων μας.
Απ� την άπ�ψη αυτή, δεσμευτικ�ί θεωρ�ύνται
μ�ν� �ι �ρ�ι της σύμ�ασης π�υ έ!ει συναφθεί
μετα#ύ της εταιρείας μας και των πελατών μας.
Η Leica διατηρεί τ� δικαίωμα να επιφέρει
τρ�π�π�ιήσεις στις τε!νικές πρ�διαγραφές και
στην παραγωγική διαδικασία !ωρίς
πρ�ηγ�ύμενη ειδ�π�ίηση. Μ�ν� κατ΄ αυτ�ν τ�ν
τρ�π� είναι εφικτή η αδιάλειπτη διαδικασία
�ελτίωσης της τε!ν�λ�γίας και των
κατασκευαστικών τε!νικών π�υ εφαρμ�%�νται
στα πρ�ϊ�ντα μας.
Η υπάρ!�υσα τεκμηρίωση πρ�στατεύεται απ�
τη ν�μ�θεσία περί πνευματικής ιδι�κτησίας. Η
Leica Biosystems Nussloch GmbH έ!ει �λα τα
δικαιώματα πνευματικής ιδι�κτησίας.
Ενδε!�μενη αναπαραγωγή τ�υ κειμέν�υ και
των σ!ημάτων (ακ�μα και τμημάτων τ�υς) μέσω
εκτυπωτικών ή φωτ�αντιγραφικών μεθ�δων ή
με τη !ρήση μικρ�φίλμ και κάμερας Web ή
λ�ιπών μεθ�δων – συμπεριλαμ�αν�μένων �λων
των ηλεκτρ�νικών συστημάτων και μέσων –
επιτρέπεται μ�ν� κατ�πιν ρητής πρ�ηγ�ύμενης
έγγραφης έγκρισης της Biosystems Nussloch
GmbH.
�ι αριθμ�ί σειράς και τ� έτ�ς κατασκευής
αναγράφ�νται στην πινακίδα τύπ�υ, στην πίσω
πλευρά της συσκευής.

© Leica Biosystems Nussloch GmbH
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Υπ
δεί!εις, δηλ. σημαντικές
πληρ
φ
ρίες για τ
 �ρήστη,
*ρίσκ
νται μέσα σε γκρί/
 πλαίσι

και συν
δεύ
νται απ� τ


σύμ*
λ
  .

�ι υπ
δεί!εις κινδύνων *ρίσκ
νται
μέσα σε γκρί/
 πλαίσι
 και
συν
δεύ
νται απ� ένα

πρ
ειδ
π
ιητικ� τρίγων
  .

1.1 Σύμ*
λα τ
υ κειμέν
υ και η σημασία
τ
υς

1. Σημαντικές υπ
δεί!εις

(5)

1.3 Ενδεδειγμένη �ρήση

Τ� Leica RM2125 και τ� Leica RM2125 RT είναι
!ειρ�κίνητ�ι περιστρ�φικ�ί μικρ�τ�μ�ι για την
πραγματ�π�ίηση λεπτών τ�μών σε δείγματα
διαφ�ρετικής σκληρ�τητας, για !ρήση τ�σ� σε
εργαστήρια παθ�λ�γίας �σ� και σε ερευνητικά
εργαστήρια στ�υς τ�μείς της �ι�λ�γίας, της
ιατρικής και της �ι�μη!ανίας.

Έ!�υν σ!εδιαστεί για την πραγματ�π�ίηση
τ�μών τ�σ� σε μαλακά δείγματα π�υ έ!�υν
εγκλειστεί σε παραφίνη �σ� και σε σκληρ�τερα
δείγματα, εφ�σ�ν αυτά είναι ακ�μα κατάλληλα
για !ειρ�κίνητη κ�πή.

Κάθε άλλη �ρήση της συσκευής θεωρείται μη
επιτρεπτή!

1.4 Τύπ
ς συσκευής

Qλα τα στ�ι!εία π�υ περιέ!�νται στ� παρ�ν
εγ!ειρίδι� �δηγιών !ρήσης ισ!ύ�υν μ�ν� για
τ�ν τύπ� της συσκευής π�υ επισημαίνεται στην
πρώτη σελίδα.

Στην αριστερή πλευρά της συσκευής είναι
στερεωμένη η πινακίδα τύπ�υ με τ�ν αριθμ�
σειράς.

Σ�. 1

1.2 �μάδα �ρηστών

• � !ειρισμ�ς της συσκευής Leica RM2125
επιτρέπεται μ�ν� απ� ε#ειδικευμέν� και
κατάλληλα εκπαιδευμέν� πρ�σωπικ�.

• Επιτρέπεται στ� !ρήστη να !ρησιμ�π�ιήσει
τη συσκευή, αφ�ύ πρώτα δια�άσει
πρ�σεκτικά τ� παρ�ν εγ!ειρίδι� �δηγιών
!ρήσης και ε#�ικειωθεί με τις τε!νικές
λεπτ�μέρειες της συσκευής.

�ι αριθμ
ί μέσα σε παρενθέσεις
αναφέρ
νται στ
υς αριθμ
ύς στα
σ�ήματα.
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Λά*ετε υπ
�ρεωτικά υπ�ψη τις υπ
δεί!εις ασφαλείας και κινδύνων τ
υ παρ�ντ
ς
κεφαλαί
υ. �αναδια*άστε τις ακ�μα και αν είστε ήδη ε!
ικειωμέν
ι με τ
 �ειρισμ� και τη
�ρήση των συσκευών Leica.

2. Ασφάλεια

2.1 Υπ
δεί!εις ασφαλείας

Τ� παρ�ν εγ!ειρίδι� �δηγιών !ρήσης περιέ!ει
σημαντικές υπ�δεί#εις και πληρ�φ�ρίες για την
ασφάλεια λειτ�υργίας και τη συντήρηση της
συσκευής.
Απ�τελεί �υσιαστικ� μέρ�ς της συσκευής, γι’
αυτ� πρέπει να τ� δια�άσετε πρ�σεκτικά
πρ�τ�ύ θέσετε τη συσκευή σε λειτ�υργία για
πρώτη φ�ρά και να τ� φυλά#ετε κ�ντά στη
συσκευή.

Τ
 εγ�ειρίδι
 
δηγιών �ρήσης
πρέπει να συμπληρώνεται με
κατάλληλες υπ
δεί!εις, εφ�σ
ν κάτι
τέτ
ι
 απαιτείται απ� τ
υς
υπάρ�
ντες εθνικ
ύς καν�νες για
την πρ�ληψη ατυ�ημάτων και για
την πρ
στασία τ
υ περι*άλλ
ντ
ς
στη �ώρα τ
υ υπευθύν
υ φ
ρέα.

Η συσκευή αυτή έ!ει κατασκευαστεί και
ελεγ!θεί σύμφωνα με την �δηγία 98/37/EΚ περί
μη!ανημάτων, καθώς επίσης και σύμφωνα με
τις διατά#εις ασφαλείας για εργαστηριακές
συσκευές.

Τρέ!�υσες πληρ�φ�ρίες σ!ετικά με
εφαρμ�σμένα πρ�τυπα θα �ρείτε στη δήλωση
συμμ�ρφωσης CE, στην ε#ής διαδικτυακή διεύ-
θυνση:

www.histo-solutions.com

Απ�σκ�πώντας στη διατήρηση αυτής της
κατάστασης και στη διασφάλιση της ασφαλ�ύς
λειτ�υργίας, � !ρήστης πρέπει να λά�ει υπ�ψη
τ�υ �λες τις υπ�δεί#εις και τις
πρ�ειδ�π�ιητικές παρατηρήσεις π�υ
περιλαμ�άνει τ� παρ�ν εγ!ειρίδι� �δηγιών
!ρήσης.

Απαγ
ρεύεται η αφαίρεση και η μετατρ
πή των διατά!εων ασφαλείας της συσκευής και
των ε!αρτημάτων. Τ
 άν
ιγμα και η επισκευή της συσκευής επιτρέπεται μ�ν
 απ�
ε!
υσι
δ
τημέν
 τε�νικ� σέρ*ις της Leica.

2.2 Υπ
δεί!εις κινδύνων

�ι διατά#εις ασφαλείας π�υ έ!�υν τ�π�θετηθεί στη συσκευή απ� τ�ν κατασκευαστή
συνιστ�ύν μ�ν� τη �άση για την πρ�στασία απ� ατυ!ήματα. Την κύρια ευθύνη για την
πρ�ληψη ατυ!ημάτων κατά τη διάρκεια της !ρήσης της συσκευής φέρ�υν πρώτα απ’ �λ�υς �
υπεύθυν�ς της συσκευής, � �π�ί�ς κατέ!ει την άδεια λειτ�υργίας της, καθώς επίσης και τα
άτ�μα π�υ έ!ει �ρίσει για τ� !ειρισμ�, τη συντήρηση ή τ�ν καθαρισμ� της συσκευής.
Πρ�κειμέν�υ να διασφαλιστεί η απρ�σκ�πτη λειτ�υργία της συσκευής, πρέπει να ληφθ�ύν
υπ�ψη �ι ακ�λ�υθες υπ�δεί#εις και πρ�ειδ�π�ιητικές παρατηρήσεις.
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2. Ασφάλεια

Υπ
δεί!εις κινδύνων - Υπ
δεί!εις ασφαλείας πάνω στην ίδια τη συσκευή

• �ι υπ
δεί!εις ασφαλείας πάνω στη συσκευή, 
ι 
π
ίες συν
δεύ
νται απ� ένα
πρ
ειδ
π
ιητικ� τρίγων
, σημαίν
υν �τι κατά τ
 �ειρισμ� ή την αντικατάσταση τ
υ
αντίστ
ι�
υ τμήματ
ς της συσκευής πρέπει να ακ
λ
υθ
ύνται τα σωστά *ήματα
�ειρισμ
ύ καθώς και �λα �σα περιγράφ
νται στ
 παρ�ν εγ�ειρίδι
 
δηγιών �ρήσης.
Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρων, ενδέ�εται να πρ
κληθ
ύν ατυ�ήματα,
τραυματισμ
ί ή/και /ημίες στη συσκευή/στα ε!αρτήματα.

Υπ
δεί!εις κινδύνων - Μεταφ
ρά και εγκατάσταση

• Μετά την αφαίρεση της συσκευής απ� τη συσκευασία της, η συσκευή επιτρέπεται να
μεταφέρεται μ�ν
 σε �ρθια στάση.

• Μην πιάνετε τη συσκευή απ� τις λα*ές τ
υ �ειρ
τρ
�
ύ, τ
ν περιστρ
φικ� επιλ
γέα
πρ
σεγγιστικής πρ
ώθησης ή απ� τ
 κ
υμπί ρύθμισης τ
υ πά�
υς τ
μής, �ταν θέλετε
να τη μεταφέρετε.

• Απαγ
ρεύεται η αφαίρεση και η μετατρ
πή των διατά!εων ασφαλείας της συσκευής
και των ε!αρτημάτων.

Υπ
δεί!εις κινδύνων - Εργασία με τη συσκευή

• Πρ
σ
�ή κατά τ
 �ειρισμ� των μα�αιριών και των λεπίδων μιας �ρήσης τ
υ μικρ
τ�μ
υ.
Τα άκρα τ
υς είναι ε!αιρετικά κ
φτερά και μπ
ρεί να πρ
καλέσ
υν σ
*αρ
ύς
τραυματισμ
ύς!

• Πρ
τ
ύ αφαιρέσετε τ
 σύστημα συγκράτησης μα�αιρι
ύ, να αφαιρείτε πάντ
τε πρώτα
τ
 μα�αίρι/τη λεπίδα. Να φυλάτε τα μα�αίρια π
υ δεν �ρησιμ
π
ιείτε μέσα στη θήκη
τ
υς!

• Μην αφήνετε π
τέ ένα μα�αίρι με τη λάμα τ
υ στραμμένη πρ
ς τα πάνω και μην
επι�ειρήσετε π
τέ να πιάσετε ένα μα�αίρι �ταν πέφτει!

• Συσφί!τε πρώτα τ
 δείγμα και ΜΕΤΑ τ
 μα�αίρι.
• Πριν απ� 
π
ι
νδήπ
τε �ειρισμ� τ
υ μα�αιρι
ύ και τ
υ δείγματ
ς, πριν απ� 
π
ιαδήπ
τε

αλλαγή δείγματ
ς καθώς και στα διαλείμματα, 
 �ειρ
τρ
��ς πρέπει να ασφαλί/εται
και η λάμα τ
υ μα�αιρι
ύ να καλύπτεται με τ
 πρ
στατευτικ� δακτύλων!

• Κατά τη διάρκεια της κ
πής εύθρυπτων δειγμάτων, να φ
ράτε πάντ
τε γυαλιά
πρ
στασίας! Κίνδυν
ς απ� θραύσματα!

• Απαγ
ρεύεται η διείσδυση υγρών στ
 εσωτερικ� της συσκευής κατά τη διάρκεια της
εργασίας!

• Μ�ν
 στη συσκευή Leica RM2125 RT:
Απαγ
ρεύεται 
 πρ
σανατ
λισμ�ς τ
υ δείγματ
ς κατά τη φάση της ανάκλησης. Αν τ

επι�ειρήσετε, πριν απ� την επικείμενη κ
πή, τ
 δείγμα θα πρ
ωθηθεί κατά την τιμή
ανάκλησης ΣΥΝ τ
 ρυθμισμέν
 πά�
ς τ
μής. Στην περίπτωση αυτή υπάρ�ει κίνδυν
ς
καταστρ
φής τ
υ δείγματ
ς και τ
υ μα�αιρι
ύ!
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Υπ
δεί!εις κινδύνων - Συντήρηση και καθαρισμ�ς

• Τ
 άν
ιγμα της συσκευής για την πραγματ
π
ίηση εργασιών συντήρησης ή επισκευαστικών
εργασιών επιτρέπεται μ�ν
 απ� ε!
υσι
δ
τημέν
υς τε�νικ
ύς σέρ*ις.

• Πριν απ� τ
ν καθαρισμ�, ασφαλίστε τ
 �ειρ
τρ
��!
 • Μην �ρησιμ
π
ιείτε για τ
ν καθαρισμ� της συσκευής μέσα καθαρισμ
ύ π
υ περιέ�
υν

ακετ�νη και !υλένι
!
• Απαγ
ρεύεται η διείσδυση υγρών στ
 εσωτερικ� της συσκευής κατά τ
ν καθαρισμ� της!
• Hταν �ρησιμ
π
ιείτε μέσα καθαρισμ
ύ, να λαμ*άνετε υπ�ψη τ
υς καν�νες ασφαλείας τ
υ

κατασκευαστή τ
υς και τ
υς καν�νες τ
υ εργαστηρί
υ!

2.3 Ενσωματωμένα συστήματα ασφαλείας

Η συσκευή είναι ε#�πλισμένη με τις ακ�λ�υθες διατά#εις ασφαλείας:

2. Ασφάλεια

Μη�ανισμ�ς ασφάλισης �ειρ
τρ
�
ύ
� !ειρ�τρ�!�ς (15) μπ�ρεί να ασφαλίσει

κατακ�ρυφα (σ!. 2).
Αν σπρώ#ετε τη λα�ή τ�υ !ειρ�τρ�!�ύ (1) πρ�ς
τα αριστερά, � !ειρ�τρ�!�ς ασφαλί%ει μ�λις
φθάσει στην κατακ�ρυφη θέση.

Έλεγ!�ς λειτ�υργίας:
• Για να ενεργ�π�ιήσετε τ� μη!ανισμ�

ασφάλισης, πιέστε τη λα�ή τ�υ !ειρ�τρ�!�ύ
(1) πρ�ς τα αριστερά. � !ειρ�τρ�!�ς
ασφαλί%ει στην κατακ�ρυφη θέση και η
περιστρ�φή τ�υ δεν είναι πλέ�ν εφικτή.

• Για να απασφαλίσετε τ� !ειρ�τρ�!�,
τρα�ή#τε τη λα�ή τ�υ (1) πρ�ς τα δε#ιά.

Φρέν
 �ειρ
τρ
�
ύ

Με τ� μ�!λ� (2) στη δε#ιά πλευρά της πλάκας
�άσης τ�υ μικρ�τ�μ�υ μπ�ρεί να
ενεργ�π�ιηθεί τ� φρέν� τ�υ !ειρ�τρ�!�ύ σε
�π�ιαδήπ�τε θέση τ�υ !ειρ�τρ�!�ύ. Αν πιέσετε
τ� μ�!λ� πρ�ς τα πάνω, η μετακίνηση τ�υ
!ειρ�τρ�!�ύ δεν είναι πλέ�ν εφικτή. �ι δύ�
θέσεις τ�υ μ�!λ�ύ επισημαίν�νται με
αντίστ�ι!α σημάδια στην πλάκα �άσης τ�υ
μικρ�τ�μ�υ (σ!. 2).

Σ�. 2

1

2

Μ�!λ�ς στη θέση � = !ειρ�τρ�!�ς
ασφαλισμέν�ς

Μ�!λ�ς στη θέση � = !ειρ�τρ�!�ς
απασφαλισμέν�ς

15
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Πρ
στατευτικ� δακτύλων στ
 σύστημα συγκράτησης μα�αιρι
ύ

Κάθε σύστημα συγκράτησης μα!αιρι�ύ είναι ε#�πλισμέν� με μ�νιμ�
πρ�στατευτικ� δακτύλων (3, 5). Με τ� πρ�στατευτικ� αυτ� είναι εφικτή
η πλήρη κάλυψη τ�υ μα!αιρι�ύ ή της λεπίδας σε �π�ιαδήπ�τε θέση.

Πριν απ� 
π
ι
νδήπ
τε �ειρισμ� τ
υ μα�αιρι
ύ ή τ
υ
δείγματ
ς, πριν απ� 
π
ιαδήπ
τε αλλαγή δείγματ
ς
καθώς και στα διαλείμματα, 
 �ειρ
τρ
��ς πρέπει να
ασφαλί/εται και η λάμα τ
υ μα�αιρι
ύ να καλύπτεται με τ

πρ
στατευτικ� δακτύλων!

2. Ασφάλεια

Σύστημα συγκράτησης μα�αιρι
ύ Ν

Τ� πρ�στατευτικ� δακτύλων (3) τ�υ
συστήματ�ς συγκράτησης μα!αιρι�ύ N μπ�ρεί
να μετακινηθεί με τις λα�ές (4) (σ!. 3).

Για την κάλυψη της λάμας τ�υ, μετακινήστε και
τις δυ� πλευρές τ�υ πρ�στατευτικ�ύ δακτύλων
στ� κέντρ�.

Σύστημα συγκράτησης μα�αιρι
ύ E

Τ� πρ�στατευτικ� δακτύλων στ� σύστημα
συγκράτησης μα!αιρι�ύ E απ�τελείται απ�
έναν πτυσσ�μεν� ανα��λέα (5).

Για την κάλυψη της λάμας τ�υ, μετακινήστε
πρ�ς τα πάνω τ�ν ανα��λέα τ�υ
πρ�στατευτικ�ύ δακτύλων (5) �πως δεί!νει τ�
σ!. 4.

4

4
3

Σ�. 3

Σ�. 4

5

5
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3.1 Συν
λική άπ
ψη - Μέρη της συσκευής

3. Ε!αρτήματα της συσκευής και πρ
διαγραφές

περιστρ�φικ�
κ�υμπί για τη
ρύθμιση τ�υ

πά!�υς τ�μής

Leica RM2125

παράθυρ�
απεικ�νισης

τ�υ
πά!�υς τ�μής

υπ�δ�!έας
συγκράτησης

δείγματ�ς,
σταθερ�ς

μ�!λ�ς σύσφι#ης
για τη �άση
συγκράτησης
μα!αιρι�ύ

!ειρ�τρ�!�ς
�μαλής

περιστρ�φής

μ�!λ�ς για την
ενεργ�π�ίηση τ�υ

φρέν�υ τ�υ
!ειρ�τρ�!�ύ

λα�ή
!ειρ�τρ�!�ύ

με  λειτ�υργία
ασφάλισης

μ�!λ�ς για την
ενεργ�π�ίηση της
μη!ανικής
λειτ�υργίας
trimming

πρ�σανατ�λι%�μεν�ς
υπ�δ�!έας
συγκράτησης
δείγματ�ς

περιστρ�φικ�ς
επιλ�γέας
πρ�σεγγιστικής
πρ�ώθησης

Leica RM2125 RT

Σ�. 5

Σ�. 6

 σύστημα
συγκράτησης

μα!αιρι�ύ E

σύστημα
συγκράτησης
μα!αιρι�ύ Ν

�άση συγκράτησης
μα!αιρι�ύ με

μη!ανισμ�
πλευρικής

μετατ�πισης

�άση συγκράτησης
μα!αιρι�ύ, σταθερή

μ�!λ�ς σύσφι#ης
μη!ανισμ�ύ
πλευρικής
μετατ�πισης

σφιγκτήρας κασετών
γενικής !ρήσης
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3. Ε!αρτήματα της συσκευής και πρ
διαγραφές

3.2 Πρ
διαγραφές της συσκευής
�ι συσκευές Leica RM2125 και Leica RM2125 RT είναι !ειρ�κίνητ�ι
περιστρ�φικ�ί μικρ�τ�μ�ι.
• � μη!ανισμ�ς πρ�ώθησης και � μη!ανισμ�ς κατακ�ρυφης διαδρ�μής είναι

ε#�πλισμέν�ι με εγκάρσι�υς κυλινδρικ�ύς �δηγ�ύς π�υ δεν !ρειά%�νται
ρύθμιση τ�υ τ%�γ�υ �ύτε συντήρηση. Qπως και τ� σύστημα πρ�σεγγιστικής
πρ�ώθησης, έτσι και αυτ�ί διαθέτ�υν πρ�στατευτικ� για τη σκ�νη, π�υ
�ρίσκεται μέσα σε πλαστικ� περί�λημα.

• � !ειρ�τρ�!�ς ασφαλί%ει με μετακίνηση της λα�ής τ�υ στην επάνω θέση.
Επιπλέ�ν, � !ειρ�τρ�!�ς μπ�ρεί να κλειδώνει σε �π�ιαδήπ�τε θέση μέσω
εν�ς μ�!λ�ύ σύσφι#ης στην πλάκα �άσης.

• Η κ�πή γίνεται !ειρ�κίνητα με περιστρ�φή εν�ς !ειρ�τρ�!�ύ με ασυνήθιστη
ευκ�λία μετακίνησης, � �π�ί�ς ε#ισ�ρρ�πείται επακρι�ώς με τη ��ήθεια εν�ς
αντί�αρ�υ.

• Η πρ�σεγγιστική πρ�ώθηση ενεργ�π�ιείται απ� τ�ν περιστρ�φικ� επιλ�γέα
στην αριστερή πλευρά της συσκευής.

• Τ� πά!�ς της τ�μής ρυθμί%εται απ� ένα περιστρ�φικ� κ�υμπί και εμφανί%εται
με ακρί�εια στ� παράθυρ� απεικ�νισης.
Τ� πά!�ς τ�μής μπ�ρεί να πάρει τιμές απ� 0,5 έως 60 Ym.

• Και �ι δυ� εκδ�σεις της συσκευής διαθέτ�υν ένα σ!ισμ�ειδές κάλυμμα, π�υ
δεν επιτρέπει τη διείσδυση απ�ρριμμάτων τ�μής στ� εσωτερικ� της
συσκευής.

Η συσκευή Leica RM2125 / RM2125 RT κυκλ�φ�ρεί σε δύ� εκδ�σεις:
1. Leica RM2125 / RM2125 RT, περιστρ�φικ�ς επιλ�γέας πρ�σεγ γιστικής

πρ�ώθησης αριστερά, δε#ι�στρ�φη περιστρ�φή.
2. Leica RM2125 / RM2125 RT, περιστρ�φικ�ς επιλ�γέας πρ�σεγ

γιστικής πρ�ώθησης αριστερά, αριστερ�στρ�φη περιστρ�φή.
Η φ�ρά πρ�ώθησης τ�υ περιστρ�φικ�ύ επιλ�γέα πρ�σεγγιστικής
πρ�ώθησης επισημαίνεται με ένα �έλ�ς.

Πρ�σθετ
ς ε!
πλισμ�ς για τη συσκευή Leica RM2125 RT
• Η συσκευή διαθέτει μια μη!ανική λειτ�υργία trimming, η �π�ία ενεργ�π�ιείται

απ� ειδικ� μ�!λ�. Είναι δυνατή η πραγματ�π�ίηση τ�μών 10 Ym και 50 Ym.

• Μία άλλη πρ�σθετη λειτ�υργία είναι η ανάκληση δείγματ�ς π�υ πρ�στατεύει
τ�σ� τ� μα!αίρι �σ� και τ� δείγμα.

Στη λειτ�υργία αυτή, τ� δείγμα τρα�ιέται απ� τ� μα!αίρι κατά 220 Ym, στη
διαδρ�μή επιστρ�φής, στην επάνω αρ!ική θέση. Πριν απ� την επικείμενη
τ�μή, τ� δείγμα πρ�ωθείται κατά την τιμή ανάκλησης συν τ� ρυθμισμέν�
πά!�ς τ�μής.
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3.3 Τε�νικά �αρακτηριστικά

Γενικά στ
ι�εία π
υ αφ
ρ
ύν τη συσκευή
Εγκρίσεις: Τα σήματα έγκρισης π�υ αφ�ρ�ύν την εκάστ�τε

συσκευή �ρίσκ�νται στην πίσω πλευρά της, δίπλα
στην πινακίδα τύπ�υ.

Περι�!ή θερμ�κρασιών λειτ�υργίας: +10° C έως +40 °C

Περι�!ή τιμών πά!�υς τ�μής: 0,5 - 60 Ym

Ρυθμίσεις πά!�υς τ�μής : 0 - 2 Ym με �ήματα τ�υ 0,5 Ym
2 - 10 Ym με �ήματα τ�υ 1 Ym
10 - 20 Ym με �ήματα των 2 Ym
20 - 60 Ym με �ήματα των 5 Ym

Πρ�ώθηση δείγματ�ς: 25 mm
Κατακ�ρυφη διαδρ�μή δείγματ�ς: 59 mm
Ανάκληση δείγματ�ς (μ�ν� στ�
μ�ντέλ� RM2125 RT): 220 Ym

Διαστάσεις και *άρη
Πλάτ�ς 400 mm
Βάθ�ς 470 mm
Ύψ�ς 295 mm
Ύψ�ς εργασίας (λάμα μα!αιρι�ύ): 105 mm

Βάρ�ς (!ωρίς παρελκ�μενα): 29   kg

Πρ
αιρετικ�ς ε!
πλισμ�ς και πρ
αιρετικά ε!αρτήματα
Πρ�σανατ�λισμ�ς δείγματ�ς (πρ�αιρετικ�ς ε#�πλισμ�ς)
�ρι%�ντίως: 8°
κατακ�ρυφα: 8°
Δυνατ�τητα περιστρ�φής: ± 90°
Βαθμίδες trimming
(μ�ν� στ� μ�ντέλ� RM2125 RT): 10 Ym, 50 Ym

Δυνατ�τητα μετατ�πισης της �άσης συγκράτησης μα!αιρι�ύ
με πλευρική μετατ�πιση
μετατ�πιση ��ρράς-ν�τ�ς: ± 25 mm
μετατ�πιση ανατ�λή-δύση: ± 20 mm
!ωρίς πλευρική μετατ�πιση
μετατ�πιση ��ρράς-ν�τ�ς: ± 25 mm

3. Ε!αρτήματα της συσκευής και πρ
διαγραφές
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4. Θέση σε λειτ
υργία για πρώτη φ
ρά

4.2 Συσκευασία παράδ
σης

� �ασικ�ς ε#�πλισμ�ς της συσκευής Leica RM2125 περιλαμ�άνει τα
ε#ής ε#αρτήματα:

1 Leica RM2125 �ασική μ�νάδα (!ωρίς ανάκληση) ................ 0457 37986

Στη �ασική μ�νάδα περιλαμ�άν�νται κάθε φ�ρά τα ε#ής ε#αρτήματα:

1 υπ�δ�!έας συγκράτησης δείγματ�ς με δυνατ�τητα πρ�σ-
ανατ�λισμ�ύ (τ�π�θετημέν�ς στη συσκευή) ......................... 0457 37990

1 κιτ συντήρησης απ�τελ�ύμεν� απ�:

1 κλειδί Allen με λα�ή, μεγέθ�υς 3 ............................... 14 0194 04764
1 κλειδί Allen με λα�ή, μεγέθ�υς 4 ............................... 14 0194 04782
1 κλειδί Allen, μεγέθ�υς 8 ............................................. 14 0222 04143
1 φιάλη (50 ml) λαδι�ύ για κινητά μέρη,
τύπ�ς 405 ....................................................................... 14 0336 06086
1 κάλυμμα πρ�στασίας απ� τη σκ�νη (104 R) .............. 14 0212 04091

1 εγ!ειρίδι� �δηγιών !ρήσης
(+ CD σε διάφ�ρες γλώσσες) ......................................... 14 0498 80001

Τα ανωτέρω ε#αρτήματα, �πως και κάθε ε#άρτημα π�υ έ!ετε παραγγείλει,
περιλαμ�άν�νται στ� !αρτ�κι�ώτι� στ� πάνω μέρ�ς της συσκευής (�λέπε
σ!. 7).

Αντιπαρα*άλετε τα ε!αρτήματα π
υ παραλά*ατε με τη λίστα
της συσκευασίας με αυτά της παραγγελίας σας.
Σε περίπτωση π
υ διαπιστώσετε �τι υπάρ�
υν διαφ
ρές,
απευθυνθείτε αμέσως στ
ν αρμ�δι
 αντιπρ�σωπ
 της Leica.

4.1 Απαιτήσεις �ώρ
υ

• Σταθερή, !ωρίς κραδασμ�ύς τράπε%α εργαστηρί�υ με �ρι%�ντια,
επίπεδη τά�λα, καθώς και δάπεδ� !ωρίς δ�νήσεις.

• Δεν πρέπει να υπάρ!ει κ�ντά καμία άλλη συσκευή π�υ να πρ�καλεί
κραδασμ�ύς.

• Σταθερή θερμ�κρασία !ώρ�υ μετα#ύ + 15°C και + 40°C.

• !ειρ�τρ�!�ς και περιστρ�φικ�ς επιλ�γέας πρ�σεγγιστικής
πρ�ώθησης με άνετη κ αι εύκ�λη πρ�σ�αση.
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• Αν�ί#τε τη συσκευασία.
• Βγάλτε �λα τα ε#αρτήματα (1) και τ�

εγ!ειρίδι� �δηγιών !ρήσης.
• Βγάλτε τ� κλειδί Allen μεγέθ�υς 8 και

αφήστε τ� στ� πλάι.
• Αφαιρέστε τ� συρτάρι (2).
• Αφαιρέστε τ� πρ�στατευτικ� υλικ�.
• Αφαιρέστε τ� καπάκι (3) τ�υ !αρτ�κι�ωτί�υ.
• Πιάν�ντας τη συσκευή απ� τ�υς δυ�

ιμάντες (4) π�υ �ρίσκ�νται μπρ�στά και πίσω
στην #ύλινη παλέτα, �γάλτε την απ� τ�
!αρτ�κι�ώτι�.

Μην πιάνετε τη συσκευή απ� τη λα*ή
τ
υ �ειρ
τρ
�
ύ, τ
ν περιστρ
φικ�
επιλ
γέα πρ
σεγγιστικής πρ
ώθησης ή
απ� τ
 περιστρ
φικ� κ
υμπί ρύθμισης
τ
υ πά�
υς τ
μής για να την
μεταφέρετε!

• Τ�π�θετήστε την #ύλινη παλέτα με τη
συσκευή πάνω σε σταθερ� τραπέ%ι.

• Πιάστε την #ύλινη παλέτα απ� τ� μπρ�στιν�
της μέρ�ς και ανασηκώστε την ελαφρώς.

• \αλαρώστε τη �ίδα ασφάλισης (6) και τη
ρ�δέλα π�υ �ρίσκ�νται κάτω απ� την #ύλινη
παλέτα, !ρησιμ�π�ιώντας τ� εσωκλει�μεν�
κλειδί Allen μεγέθ�υς 8 (7).

• Κ�ψτε και αφαιρέστε τ� πλαστικ� κάλυμμα (5).
• Πιάστε τη συσκευή μπρ�στά και πίσω απ� την

πλάκα �άσης και να ανασηκώστε την.
• Τ�π�θετήστε τη συσκευή πάνω σε σταθερή

τράπε%α εργαστηρί�υ. Δύ� ράγες (8) στ�
πίσω μέρ�ς της πλάκας �άσης διευκ�λύν�υν
τη μετατ�πιση της συσκευής πάνω στην
τράπε%α.

• Για να μετακινήσετε τη συσκευή, πιάστε την
απ� την πλάκα �άσης, ανασηκώστε την
ελαφρώς και σύρτε την πάνω στις ράγες.

4. Θέση σε λειτ
υργία για πρώτη φ
ρά

4.3 Απ
συσκευασία και εγκατάσταση

Σ�. 7

1

3

2

4

5

7

6

8
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4. Θέση σε λειτ
υργία για πρώτη φ
ρά

� υπ�δ�!έας συγκράτησης δείγματ�ς διατίθεται
σε δύ� εκδ�σεις – με ή !ωρίς πρ�σανατ�λισμ�
τ�υ δείγματ�ς – π�υ είναι εναλλά#ιμες.
� πρ�σανατ�λισμ�ς τ�υ δείγματ�ς επιτρέπει την
απλή δι�ρθωση της θέσης της επιφάνειας τ�υ
δείγματ�ς, �ταν τ� δείγμα είναι στερεωμέν�.

Στ�ν υπ�δ�!έα συγκράτησης δείγματ�ς (10)
μπ�ρ�ύν να τ�π�θετηθ�ύν �λ�ι �ι σφιγκτήρες
δείγματ�ς π�υ περιλαμ�άν�νται ως
παρελκ�μενα (ανατρέ#τε στ� κεφάλαι� 5.8
“Παρελκ�μενα“).

Για να γίνει αυτ�, πρ��είτε στις ε#ής ενέργειες:

• Φέρτε τ�ν υπ�δ�!έα συγκράτησης δείγματ�ς
(10) στην επάνω �ριακή θέση
περιστρέφ�ντας τ� !ειρ�τρ�!� (15) και
ενεργ�π�ιήστε τ� μη!ανισμ� ασφάλισης τ�υ
!ειρ�τρ�!�ύ.

• Απασφαλίστε τ� μ�!λ� σύσφι#ης (11)
περιστρέφ�ντάς τ�ν αντίθετα απ� τη φ�ρά
των δεικτών τ�υ ρ�λ�γι�ύ.

• Σύρτε μέ!ρι τέρμα τ�ν �δηγ� (13) τ�υ
σφιγκτήρα δείγματ�ς απ� αριστερά μέσα
στ�ν υπ�δ�!έα σ!ήματ�ς !ελιν�δ��υράς
(14).

• Για ασφάλιση τ�υ σφιγκτήρα δείγματ�ς,
περιστρέψτε μέ!ρι τέρμα τ� μ�!λ� σύσφι#ης
(11) κατά τη φ�ρά των δεικτών τ�υ ρ�λ�γι�ύ.

Σ�. 8

4.4 Τ
π
θέτηση τ
υ σφιγκτήρα δείγματ
ς

11

13

12

10

15

14
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4. Θέση σε λειτ
υργία για πρώτη φ
ρά

�ι σφιγκτήρες δείγματ
ς (στάνταρ
σφιγκτήρας κασετών ή σφιγκτήρας
κασετών γενικής �ρήσης) μπ
ρ
ύν
να στερεωθ
ύν στ
ν υπ
δ
�έα
συγκράτησης δείγματ
ς και
απευθείας.

4.5 Απευθείας συναρμ
λ�γηση τ
υ σφιγκτήρα δείγματ
ς στ
ν υπ
δ
�έα
συγκράτησης δείγματ
ς

Σ�. 9

17

16

14

10

13

18
12

�

�

�

12
• Τ�π�θετήστε τ� σφιγκτήρα δείγματ�ς (12),

�πως δεί!νει τ� σ!ήμα (σ!. 9.3), στ�ν
υπ�δ�!έα συγκράτησης δείγματ�ς και
στερεώστε τ�ν με τις δύ� �ίδες (17).

• Για να αφαιρέσετε τ�ν �δηγ� σ!ήματ�ς
!ελιν�δ��υράς (13) απ� τ� σφιγκτήρα
δείγματ�ς (12), αφαιρέστε τις δύ� �ίδες (17)
απ� τ�ν �δηγ� σ!ήματ�ς !ελιν�δ��υράς (σ!.
9.2). \ρησιμ�π�ιήστε #ανά τ� κλειδί  Allen
μεγέθ�υς 3.

• Στη συνέ!εια, αφαιρέστε την υπ�δ�!ή
σ!ήματ�ς !ελιδ�ν��υράς (14) απ� τ�ν
υπ�δ�!έα συγκράτησης δείγματ�ς (σ!. 9.1).
Για τ� σκ�π� αυτ�ν, #ε�ιδώστε και αφαιρέστε
τις τέσσερις �ίδες (16) με κλειδί Allen
μεγέθ�υς 3 (18).

• Φέρτε τ�ν υπ�δ�!έα συγκράτησης
δείγματ�ς (10) στην επάνω �ριακή θέση
περιστρέφ�ντας τ� !ειρ�τρ�!� και
ενεργ�π�ιήστε τ� μη!ανισμ� ασφάλισης τ�υ
!ειρ�τρ�!�ύ.

Για να γίνει αυτ�, πρ��είτε στις ε#ής ενέργειες:
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4. Θέση σε λειτ
υργία για πρώτη φ
ρά

• Απασφαλίστε τ� μ�!λ� σύσφι#ης (20)
περιστρέφ�ντάς τ�ν αντίθετα απ� τη φ�ρά
των δεικτών τ�υ ρ�λ�γι�ύ.
(θέση � = απασφαλισμέν�ς)

• Εισαγάγετε τη �άση συγκράτησης μα!αιρι�ύ
γενικής !ρήσης (21) με την εγκ�πή (22) στ�
κάτω μέρ�ς της, πάνω στ� τεμά!ι�
σ!ήματ�ς T (19) της πλάκας �άσης τ�υ
μικρ�τ�μ�υ (23).

• Περιστρέψτε τ� μ�!λ� σύσφι#ης (20) κατά
τη φ�ρά των δεικτών τ�υ ρ�λ�γι�ύ για
σύσφι#η της �άσης συγκράτησης μα!αιρι�ύ.
(θέση � = ασφαλισμένη)

• Απασφαλίστε τ� μ�!λ� (24) περιστρέφ�ντάς
τ�ν αντίθετα απ� τη φ�ρά των δεικτών τ�υ
ρ�λ�γι�ύ.

• Τ�π�θετήστε τ� σύστημα συγκράτησης
μα!αιρι�ύ (25) με την εγκ�πή πάνω στ�
τεμά!ι� σ!ήματ�ς T (26) της �άσης
συγκράτησης μα!αιρι�ύ (21).

• Ασφαλίστε τ� μ�!λ� (24) περιστρέφ�ντάς
τ�ν κατά τη φ�ρά των δεικτών τ�υ
ρ�λ�γι�ύ.

Σ�. 10

4.6 Τ
π
θέτηση της *άσης συγκράτησης μα�αιρι
ύ

Σ�. 11

4.7 Τ
π
θέτηση τ
υ συστήματ
ς συγκράτησης μα�αιρι
ύ

19

20

21

26

25

22

23

24

21
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5.1 Σύσφι!η τ
υ δείγματ
ς

Συσφί!τε πρώτα τ
 δείγμα και ΜΕΤΑ τ
 μα�αίρι ή τη λεπίδα.
Πριν απ� �π�ι�νδήπ�τε !ειρισμ� τ�υ μα!αιρι�ύ/της λεπίδας
και τ�υ δείγματ�ς, πριν απ� �π�ιαδήπ�τε αλλαγή δείγματ�ς
καθώς και στα διαλείμματα, � !ειρ�τρ�!�ς πρέπει να
ασφαλί%εται και η λάμα τ�υ μα!αιρι�ύ να καλύπτεται με τ�
πρ�στατευτικ� δακτύλων!

5. 'ειρισμ�ς

• Φέρτε τ� σφιγκτήρα δείγματ�ς στην ανώτατη θέση περιστρέφ�ντας
τ� !ειρ�τρ�!�.

• Μετακινήστε τη λα�ή τ�υ !ειρ�τρ�!�ύ, ασφαλί%�ντας τ�
!ειρ�τρ�!� στην κατακ�ρυφη θέση.

• Τ�π�θετήστε ένα δείγμα στ� σφιγκτήρα δείγματ�ς.

Η τ
π
θέτηση τ
υ δείγματ
ς σε διάφ
ρ
υς σφιγκτήρες
δείγματ
ς και συστήματα συγκράτησης δείγματ
ς περιγράφεται
αναλυτικά στ
 κεφάλαι
 5.8 “Παρελκ�μενα“.

5.2 Σύσφι!η τ
υ μα�αιρι
ύ/της λεπίδας μιας �ρήσης

Πρ
σ
�ή κατά τ
 �ειρισμ� των μα�αιριών και των λεπίδων μιας
�ρήσης τ
υ μικρ
τ�μ
υ. Τα άκρα τ
υς είναι ε!αιρετικά κ
φτερά
και μπ
ρεί να πρ
καλέσ
υν σ
*αρ
ύς τραυματισμ
ύς!

• Τ�π�θετήστε και σφί#τε πρ�σεκτικά τ� μα!αίρι ή τη λεπίδα μιας
!ρήσης στ� σύστημα συγκράτησης μα!αιρι�ύ.

Η τ
π
θέτηση της λεπίδας ή τ
υ μα�αιρι
ύ στα επιμέρ
υς
συστήματα συγκράτησης μα�αιρι
ύ περιγράφεται αναλυτικά
στ
 κεφάλαι
 5.8 “Παρελκ�μενα“.
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5. 'ειρισμ�ς

• �ι γραμμ�δείκτες (0°, 5° και 10°) για τη
ρύθμιση της γωνίας ελευθερίας (27)
�ρίσκ�νται στη δε#ιά πλευρά τ�υ
συστήματ�ς συγκράτησης μα!αιρι�ύ (25).

• Στη δε#ιά πλευρά της �άσης συγκράτησης
μα!αιρι�ύ (21) υπάρ!ει ακ�μα ένας
γραμμ�δείκτης (28) π�υ !ρησιμ�π�ιείται ως
σημεί� αναφ�ράς για τη ρύθμιση της γωνίας
ελευθερίας.

• Απασφαλίστε τ� μ�!λ� (24) περιστρέφ�ντάς
τ�ν αντίθετα απ� τη φ�ρά των δεικτών τ�υ
ρ�λ�γι�ύ.

• Μετακινήστε τ� σύστημα συγκράτησης
μα!αιρι�ύ �λέπ�ντας τ�υς γραμμ�δείκτες,
έως �τ�υ � γραμμ�δείκτης για την επιθυμητή
ρύθμιση συμπέσει με τ� γραμμ�δείκτη της
�άσης συγκράτησης μα!αιρι�ύ.

Παράδειγμα:
Τ� μεγεθυμέν� σ!ήμα δεί!νει γωνία
ελευθερίας 5°.

Η συνιστώμενη ρύθμιση γωνίας
ελευθερίας για τ
 σύστημα
συγκράτησης μα�αιρι
ύ E
κυμαίνεται απ� 1° – 3°.

• Διατηρήστε τ� σύστημα συγκράτησης
μα!αιρι�ύ στη θέση αυτή και περιστρέψτε
τ� μ�!λ� (24) κατά τη φ�ρά των δεικτών τ�υ
ρ�λ�γι�ύ για να ασφαλίσει.

5.3 Ρύθμιση της γωνίας ελευθερίας

Σ�. 12

21
24

25

27

28

Λεπτ
μέρεια:
Δια*άθμιση για
τη ρύθμιση της
γωνίας ελευθερίας
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• Φέρτε τ� δείγμα στην πίσω �ριακή θέση με
περιστρ�φή τ�υ περιστρ�φικ�ύ επιλ�γέα
πρ�σεγγιστικής πρ�ώθησης (31).
(ανατρέ#τε στην  παράγραφ� 5.5).

• Απασφαλίστε τ� μ�!λ� σύσφι#ης (20, σ!. 10)
στ� μπρ�στιν� μέρ�ς της πλάκας �άσης τ�υ
μικρ�τ�μ�υ και σύρτε τη �άση συγκράτησης
μα!αιρι�ύ με τ� σύστημα συγκράτησης
μα!αιρι�ύ σε μια θέση λίγ� πριν τ� δείγμα. Επί
τ�ύτ�υ, ανατρέ#τε στ� σ!. 10, σελ. 17 ή στ�  σ!.
26, σελ. 28.

Σημαντικ� για τη συσκευή Leica RM2125
RT! Απαγ
ρεύεται 
 πρ
σανατ
λισμ�ς
τ
υ δείγματ
ς κατά τη φάση της
ανάκλησης! Αν τ
 επι�ειρήσετε, πριν απ�
την επικείμενη κ
πή, τ
 δείγμα θα
πρ
ωθηθεί κατά την τιμή ανάκλησης ΣΥΝ
τ
 ρυθμισμέν
 πά�
ς τ
μής. Στην
περίπτωση αυτή υπάρ�ει κίνδυν
ς
καταστρ
φής τ
υ δείγματ
ς και τ
υ
μα�αιρι
ύ!

5.4 Πρ
σανατ
λισμ�ς τ
υ δείγματ
ς (μ�ν� πρ�σανατ�λι%�μεν�ς υπ�δ�!έας συγκράτησης
δείγματ�ς)

Hταν �ρησιμ
π
ιείτε τ
 μεγάλ

στάνταρ σφιγκτήρα δείγματ
ς (50 x
55 mm), δεν είναι εφικτ�ς 
 πλήρης
πρ
σανατ
λισμ�ς τ
υ δείγματ
ς
κατά 8° στη διεύθυνση *
ρράς-
ν�τ
ς. Η ωφέλιμη γωνία στην
περίπτωση αυτή ανέρ�εται στις 4°
περίπ
υ.

Σ�. 13

29 31

30

• Φέρτε τ�ν υπ�δ�!έα συγκράτησης
δείγματ�ς στην επάνω �ριακή θέση
περιστρέφ�ντας τ� !ειρ�τρ�!� και
ενεργ�π�ιήστε τ� μη!ανισμ� ασφάλισης τ�υ
!ειρ�τρ�!�ύ.

• Περιστρέψτε τ�ν έκκεντρ� μ�!λ� (29)
αντίθετα απ� τη φ�ρά των δεικτών τ�υ
ρ�λ�γι�ύ για να απασφαλίσετε τ� μη!ανισμ�
σύσφι#ης.

• Πρ�σανατ�λίστε τ� δείγμα με τη �ίδα
ρύθμισης (31) κατά τη διεύθυνση ��ρράς-
ν�τ�ς και με τη �ίδα ρύθμισης (30) κατά τη
διεύθυνση ανατ�λή-δύση.

• Για να ασφαλίσετε τ� μη!ανισμ� σύσφι#ης,
περιστρέψτε τ�ν έκκεντρ� μ�!λ� (29) κατά
τη φ�ρά των δεικτών τ�υ ρ�λ�γι�ύ.

5. 'ειρισμ�ς

� πρ�σανατ�λισμ�ς τ�υ δείγματ�ς επιτρέπει
την απλή δι�ρθωση της θέσης της επιφάνειας
τ�υ δείγματ�ς, �ταν τ� δείγμα είναι
στερεωμέν�.
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Περιστρ
φικ�ς επιλ
γέας πρ
σεγγιστικής
πρ
ώθησης (37)
Η πρ�σεγγιστική πρ�ώθηση !ρησιμ�π�ιείται για τη
γρήγ�ρη �ρι%�ντια μετακίνηση τ�υ δείγματ�ς πρ�ς τα
εμπρ�ς - πρ�ς την κατεύθυνση τ�υ μα!αιρι�ύ - και
πρ�ς τα πίσω - αντίθετα απ� την κατεύθυνση τ�υ
μα!αιρι�ύ.
Η συσκευή διατίθεται, ανάλ�γα με την πρ�τίμησή σας,
είτε με δε#ι�στρ�φη είτε με αριστερ�στρ�φη
περιστρ�φή τ�υ περιστρ�φικ�ύ επιλ�γέα
πρ�σεγγιστικής πρ�ώθησης (37). Η φ�ρά περιστρ�φής
επισημαίνεται απ� ένα �έλ�ς (32).
Αν περιστρέψετε τ�ν περιστρ�φικ� επιλ�γέα
πρ�σεγγιστικής πρ�ώθησης κατά τη φ�ρά τ�υ
�έλ�υς, τ� δείγμα πλησιά%ει τ� μα!αίρι.
Qταν � περιστρ�φικ�ς επιλ�γέας πρ�σεγγιστικής
πρ�ώθησης φθάσει στην πίσω ή μπρ�στινή �ριακή
θέση, η περιστρ�φή τ�υ δυσκ�λεύει.
Στην μπρ�στινή �ριακή θέση � μη!ανισμ�ς
πρ�ώθησης παύει να λειτ�υργεί.

5.5 Trimming τ
υ δείγματ
ς

37

32

Σ�. 14

Σ�. 15

33
34

15

5. 'ειρισμ�ς

Trimming τ
υ δείγματ
ς με πρ
σεγγιστική
πρ
ώθηση
• Απασφαλίστε τ� !ειρ�τρ�!�. Για τ� λ�γ� αυτ�ν,

τρα�ή#τε τη λα�ή (1) τ�υ !ειρ�τρ�!�ύ πρ�ς τα
δε#ιά και λύστε τ� φρέν� με τ� μ�!λ� (2).

• Πλησιάστε τ� δείγμα στ� μα!αίρι
περιστρέφ�ντας τ�ν περιστρ�φικ� επιλ�γέα
πρ�σεγγιστικής πρ�ώθησης, (31) και ταυτ�!ρ�να
τ� !ειρ�τρ�!� (15), μέ!ρι να φθάσει στ�
επιθυμητ� ύψ�ς δείγματ�ς.

Trimming τ
υ δείγματ
ς με ρύθμιση μεγαλύτερ
υ
πά�
υς τ
μής
• Ρυθμίστε αντιστ�ί!ως μεγάλ� πά!�ς τ�μής (π.!.

50Ym) με τ� κ�υμπί ρύθμισης πά!�υς τ�μής (33),
π�υ �ρίσκεται στη δε#ιά μπρ�στινή πλευρά τ�υ
μικρ�τ�μ�υ.
Η τρέ!�υσα ρύθμιση εμφανί%εται στ� παράθυρ�
απεικ�νισης τ�υ πά!�υς τ�μής (34).

• Κ�ψτε τ� δείγμα περιστρέφ�ντας τ� !ειρ�τρ�!�
(15) μέ!ρι τ� επιθυμητ� ύψ�ς δείγματ�ς.

1

2
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Η συσκευή Leica RM2125 RT διαθέτει μια
μη!ανική λειτ�υργία trimming π�υ
ενεργ�π�ιείται με τ� μ�!λ� trimming (35).

� μ�!λ�ς trimming μπ�ρεί να ασφαλίσει σε
3 θέσεις:
0 Ym, 10 Ym και 50 Ym.

�ι κ�υκκίδες (36) επισημαίν�υν τις δύ�
�αθμίδες trimming:
�   = 10 Ym
�� = 50 Ym

• Για να ενεργ�π�ιηθεί η λειτ�υργία trimming,
πιέστε τ� μ�!λ� πρ�ς τα κάτω και
ασφαλίστε τ�ν στην επιθυμητή θέση.

• Κάθε περιστρ�φή τ�υ !ειρ�τρ�!�ύ
αντιστ�ι!εί σε πρ�ώθηση 10 Ym ή 50 Ym.

• Αφ�ύ αφήσετε τ� μ�!λ�, αυτ�ς επιστρέφει
στην αρ!ική θέση (μηδενική θέση). Κατ’
αυτ�ν τ�ν τρ�π� απενεργ�π�ιείται η
λειτ�υργία trimming.

Τ
 ρυθμισμέν
 πά�
ς τ
μής δεν
πρ
στίθεται στην επιλεγμένη τιμή
trimming. Αν τ
 ρυθμισμέν
 πά�
ς
τ
μής είναι μεγαλύτερ
 απ� την
επιλεγμένη τιμή trimming, τ
 δείγμα
πρ
ωθείται κατά τ
 πά�
ς τ
μής
μ�ν
.

• Πλησιάστε τ� δείγμα στ� μα!αίρι
περιστρέφ�ντας τ�ν περιστρ�φικ� επιλ�γέα
πρ�σεγγιστικής πρ�ώθησης.

• Επιλέ#τε την τιμή trimming π�υ επιθυμείτε.
• Κ�ψτε τ� δείγμα περιστρέφ�ντας τ�

!ειρ�τρ�!� (15) μέ!ρι τ� επιθυμητ� ύψ�ς
δείγματ�ς.

• Αφήστε τ� μ�!λ� trimming (35).

Κ
πή με τη μη�ανική λειτ
υργία trimming (μ�ν
 στ
 μ
ντέλ
 Leica RM2125 RT)

15

35

35

36

Σ�. 16

5. 'ειρισμ�ς
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5.6 Κ
πή

Να περιστρέφετε πάντ
τε τ
 �ειρ
τρ
�� 
μ
ι�μ
ρφα. Η τα�ύτητα περιστρ
φής τ
υ
�ειρ
τρ
�
ύ πρέπει να πρ
σαρμ�/εται στη σκληρ�τητα τ
υ δείγματ
ς. Στην περίπτωση
σκληρ�τερων δειγμάτων, περιστρέφ
ντάς τ
ν με μικρ�τερη τα�ύτητα.

5.7 Αλλαγή δείγματ
ς
Πριν απ� 
π
ι
νδήπ
τε �ειρισμ� τ
υ μα�αιρι
ύ ή τ
υ δείγματ
ς, πριν απ� 
π
ιαδήπ
τε
αλλαγή δείγματ
ς καθώς και στα διαλείμματα, 
 �ειρ
τρ
��ς πρέπει να ασφαλί/εται και η
λάμα τ
υ μα�αιρι
ύ να καλύπτεται με τ
 πρ
στατευτικ� δακτύλων!

• Φέρτε τ� δείγμα στην επάνω �ριακή θέση περιστρέφ�ντας τ�
!ειρ�τρ�!� και ενεργ�π�ιήστε τ� μη!ανισμ� ασφάλισης τ�υ
!ειρ�τρ�!�ύ.

• Καλύψτε τη λάμα με τ� πρ�στατευτικ� δακτύλων.
• Βγάλτε τ� δείγμα απ� τ� σφιγκτήρα δείγματ�ς και τ�π�θετήστε

καιν�ύργι� δείγμα.
• Μετακινήστε τ� σφιγκτήρα δείγματ�ς πρ�ς τα πίσω με τ�ν

περιστρ�φικ� επιλ�γέα πρ�σεγγιστικής πρ�ώθησης, μέ!ρι να
μπ�ρεί να κ�πεί τ� καιν�ύργι� δείγμα.

• Για τ� σκ�π� αυτ�ν, μετακινήστε αναλ�γως τ� σύστημα
συγκράτησης μα!αιρι�ύ στη �άση συγκράτησης μα!αιρι�ύ με
πλευρική μετατ�πιση (ανατρέ#τε στην παράγρ. 5.8.7) ή, στην
περίπτωση !ρησιμ�π�ίησης �άσης συγκράτησης μα!αιρι�ύ !ωρίς
πλευρική μετατ�πιση, μετακινήστε τ� μα!αίρι ή τη λεπίδα μιας
!ρήσης στ� σύστημα συγκράτησης μα!αιρι�ύ.

• Για να κ�ψετε, περιστρέψτε �μ�ι�μ�ρφα τ� !ειρ�τρ�!� (15) κατά τη
φ�ρά των δεικτών τ�υ ρ�λ�γι�ύ.

• Συλλέ#τε τα απ�ρρίμματα τ�μής και πρ��είτε στην κατάλληλη
πρ�ετ�ιμασία.

5. 'ειρισμ�ς

• Ρυθμίστε τ� επιθυμητ� πά!�ς τ�μής με τ�
κ�υμπί ρύθμισης τ�υ πά!�υς τ�μής (33) π�υ
�ρίσκεται στη μπρ�στινή δε#ιά πλευρά τ�υ
μικρ�τ�μ�υ ή ελέγ#τε τη ρυθμισμένη τιμή στ�
παράθυρ� απεικ�νισης (34). Τ� επιλεγμέν�
πά!�ς τ�μής στην κλίμακα πρέπει να
συμπίπτει με τ�ν κ�κκιν� γραμμ�δείκτη (38).

• Για να κάνετε την τ�μή !ρησιμ�π�ιήστε
άλλ� σημεί� της λεπίδας απ� αυτ� π�υ
!ρησιμ�π�ιήσατε για τ� trimming.

Σ�. 17

34

3338
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5. 'ειρισμ�ς

� στάνταρ σφιγκτήρας δείγματ�ς υπάρ!ει σε
δύ� μεγέθη:  40 x 40 mm και 50 x 55 mm.
Ε#υπηρετεί στη σύσφι#η �ρθ�γωνίων μπλ�κ
δείγματ�ς. Επιπλέ�ν, !ρησιμ�π�ιείται ως
υπ�δ�!ή για τ�υς σφιγκτήρες μεμ�ράνης.
• Περιστρέψτε την κ�νδυλωτή �ίδα (40)

αντίθετα απ� τη φ�ρά των δεικτών τ�υ
ρ�λ�γι�ύ και μετακινήστε την κάτω κινητή
σιαγ�να (41) πρ�ς τα κάτω.

• Τ�π�θετήστε τ� δείγμα (42) στη θέση π�υ
επιθυμείτε.

• Περιστρέψτε την κ�νδυλωτή �ίδα (40) κατά
τη φ�ρά των δεικτών τ�υ ρ�λ�γι�ύ και
μετακινήστε την κάτω σιαγ�να πρ�ς τα
πάνω, έως �τ�υ ασφαλίσει τ� δείγμα.

5.8 Παρελκ�μενα

Τ� πρισματικ� παρέμ�υσμα (44) τ�π�θετείται
στην κάτω κινητή σιαγ�να τ�υ στάνταρ
σφιγκτήρα δείγματ�ς.
\ρησιμ�π�ιείται για τη σύσφι#η στρ�γγυλ�ύ
δείγματ�ς.
• Περιστρέψτε την κ�νδυλωτή �ίδα (40)

αντίθετα απ� τη φ�ρά των δεικτών τ�υ
ρ�λ�γι�ύ και μετακινήστε την κάτω κινητή
σιαγ�να (41) πρ�ς τα κάτω.

• Εισαγάγετε τ� α#�νάκι (43) τ�υ πρισματικ�ύ
παρεμ�ύσματ�ς (44) στ� άν�ιγμα (45) της
κάτω σιαγ�νας (41).

• Τ�π�θετήστε τ� δείγμα στη θέση π�υ
επιθυμείτε.

• Περιστρέψτε την κ�νδυλωτή �ίδα (40) κατά
τη φ�ρά των δεικτών τ�υ ρ�λ�γι�ύ και
μετακινήστε την κάτω σιαγ�να με τ�
πρισματικ� παρέμ�υσμα πρ�ς τα πάνω, έως
�τ�υ στερεωθεί καλά τ� δείγμα.

Hλ
ι 
ι σφιγκτήρες δείγματ
ς π
υ διατίθενται ως παρελκ�μενα μπ
ρ
ύν να τ
π
θετηθ
ύν
τ�σ
 στ
ν υπ
δ
�έα συγκράτησης δείγματ
ς με δυνατ�τητα πρ
σανατ
λισμ
ύ �σ
 και στ
ν
υπ
δ
�έα συγκράτησης δείγματ
ς �ωρίς δυνατ�τητα πρ
σανατ
λισμ
ύ.

Σ�. 18

Σ�. 19

40

4142

44

40

45

43 41

5.8.2Πρισματικ� παρέμ*υσμα

5.8.1Στάνταρ σφιγκτήρας δείγματ
ς
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5. 'ειρισμ�ς

Σύσφι!η μεμ*ρανών
• Μετακινήστε την κινητή σιαγ�να (48) πρ�ς τα

δε#ιά, περιστρέφ�ντας την ακέφαλη �ίδα με
ένα κλειδί Allen μεγέθ�υς 4 (49).

• Τ�π�θετήστε τη μεμ�ράνη (46) ανάμεσα στην
κινητή σιαγ�να (48) και τη σταθερή σιαγ�να
(47).

• Συσφί#τε τη μεμ�ράνη φέρν�ντας την κινητή
σιαγ�να (48) πάνω στη σταθερή σιαγ�να (47)
!ρησιμ�π�ιώντας τ� κλειδί Allen.

• Τ�π�θετήστε τ� σφιγκτήρα μεμ�ράνης (50)
στ� στάνταρ σφιγκτήρα δείγματ�ς, �πως
δεί!νει τ� σ!ήμα.

• Περιστρέψτε την κ�νδυλωτή �ίδα (40) κατά τη
φ�ρά των δεικτών τ�υ ρ�λ�γι�ύ, έως �τ�υ
στερεωθεί καλά � σφιγκτήρας μεμ�ράνης.

5.8.3Σφιγκτήρας μεμ*ράνης, τύπ
ς 1
� τύπ�ς 1 τ�υ σφιγκτήρα μεμ�ράνης είναι
κατάλληλ�ς για π�λύ μικρά, λεπτά
μεμ�ραν�ειδή τεμά!ια καθώς και για επίπεδα
δείγματα με γωνίες. Τ�π�θετείται στ�ν στάνταρ
σφιγκτήρα δείγματ�ς.

Σύσφι!η επίπεδων δειγμάτων, δειγμάτων με
γωνίες
Στην περίπτωση δειγμάτων με γωνίες
!ρησιμ�π�ιείται η εσωκλει�μενη ακέφαλη �ίδα
(52) αντί της μακρύτερης ακέφαλης �ίδας (51).

• Αφαιρέστε τη μακρύτερη ακέφαλη �ίδα (51)
με τ� κλειδί Allen μεγέθ�υς 4 (49)
περιστρέφ�ντάς την αριστερ�στρ�φα.

• Βιδώστε την κ�ντύτερη ακέφαλη �ίδα (52)
στ� άν�ιγμα.

• Τ�π�θετήστε τ� δείγμα (53) ανάμεσα στην
κινητή σιαγ�να (48) και τη σταθερή σιαγ�να
(47).

• Συσφί#τε τ� δείγμα φέρν�ντας την κινητή
σιαγ�να (48), με περιστρ�φή της ακέφαλης
�ίδας (52), πάνω στη σταθερή σιαγ�να (47).

• Τ�π�θετήστε τ� σφιγκτήρα μεμ�ράνης στ�ν
στάνταρ σφιγκτήρα δείγματ�ς, �πως δεί!νει
τ� σ!ήμα.

• Περιστρέψτε την κ�νδυλωτή �ίδα (40) κατά
τη φ�ρά των δεικτών τ�υ ρ�λ�γι�ύ, έως
�τ�υ στερεωθεί καλά � σφιγκτήρας
μεμ�ράνης.

Σ�. 20

Σ�. 21
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• Για να αν�ί#ετε τις σιαγ�νες (56) και (57),
#ε�ιδώστε ελαφρώς τις τρεις �ίδες (55) με
κλειδί Allen μεγέθ�υς 4 (49).

• Εισαγάγετε την ταινία μεμ�ράνης (54) απ�
τ� πίσω μέρ�ς, ανάμεσα στην κινητή
σιαγ�να (57) και τη σταθερή σιαγ�να (56).

• Συσφί#τε τη μεμ�ράνη �ιδών�ντας πρώτα
τη μεσαία �ίδα και μετά τις δύ� ε#ωτερικές
�ίδες (55) με τ� κλειδί Allen (49).

• Τ�π�θετήστε τ� σφιγκτήρα μεμ�ράνης (59)
στ�ν στάνταρ σφιγκτήρα δείγματ�ς κατά
τέτ�ι�ν τρ�π�, ώστε η λ�#ή επιφάνεια (58)
στ� πίσω μέρ�ς να είναι στραμμένη πρ�ς τα
δε#ιά ή πρ�ς τα αριστερά.

• Περιστρέψτε την κ�νδυλωτή �ίδα (40) κατά
τη φ�ρά των δεικτών τ�υ ρ�λ�γι�ύ, έως
�τ�υ στερεωθεί καλά � σφιγκτήρας
μεμ�ράνης.

5.8.4Σφιγκτήρας μεμ*ράνης, τύπ
ς 2

Στ
 σφιγκτήρα κασετών γενικής
�ρήσης μπ
ρ
ύν να στερεωθ
ύν

ρι/�ντια ή κατακ�ρυφα �λες 
ι
κασέτες π
υ κυκλ
φ
ρ
ύν στ

εμπ�ρι
.

• Τρα�ή#τε τ� μ�!λ� (60) πρ�ς τα εμπρ�ς.

• Τ�π�θετήστε την κασέτα (61) �ρι%�ντίως ή
κατακ�ρυφα.

• Ασφαλίστε την κασέτα αφήν�ντας τ� μ�!λ�.

5.8.5Σφιγκτήρας κασετών γενικής �ρήσης

� τύπ
ς 2 τ
υ σφιγκτήρα μεμ*ράνης είναι κατάλληλ
ς για τη σύσφι!η ταινιών μεμ*ράνης.
Τ
π
θετείται στ
ν στάνταρ σφιγκτήρα δείγματ
ς.

Σ�. 22

Σ�. 23
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• Για να τ�π�θετήσετε τ� αντίστ�ι!�
παρέμ�υσμα (62, 63, 64), αφαιρέστε τ�
δακτύλι� σύσφι#ης (66) περιστρέφ�ντάς τ�ν
αντίθετα απ� τη φ�ρά των δεικτών τ�υ
ρ�λ�γι�ύ.

• Τ�π�θετήστε τ� κατάλληλ� παρέμ�υσμα στ�
δακτύλι� σύσφι#ης (66) και �ιδώστε τ�
δακτύλι� σύσφι#ης στ� σπείρωμα (69)
περιστρέφ�ντάς τ�ν κατά τη φ�ρά των
δεικτών τ�υ ρ�λ�γι�ύ.

• Εισαγάγετε τ� δείγμα (70) και σφί#τε τ�
δακτύλι� σύσφι#ης (66) περιστρέφ�ντάς τ�ν
κατά τη φ�ρά των δεικτών τ�υ ρ�λ�γι�ύ.

• Για να πρ�σανατ�λίσετε τ� δείγμα,
εισαγάγετε τ� α#�νάκι (67) στ� άν�ιγμα (68)
και περιστρέψτε αντίθετα απ� τη φ�ρά των
δεικτών τ�υ ρ�λ�γι�ύ για να απασφαλίσει �
μη!ανισμ�ς. Τ� δείγμα μπ�ρεί πλέ�ν να
περιστραφεί έως �τ�υ η πλευρά π�υ θέλετε
να �λέπει πρ�ς τα πάνω.

• Για σταθερ�π�ίηση στην επιλεγμένη θέση,
περιστρέψτε τ� α#�νάκι (67)  κατά τη φ�ρά
των δεικτών τ�υ ρ�λ�γι�ύ.

5.8.6 Σύστημα συγκράτησης στρ
γγυλ
ύ δείγματ
ς

Τ
 σύστημα συγκράτησης στρ
γγυλ
ύ δείγματ
ς είναι κατάλληλ
 για τη σύσφι!η
στρ
γγυλών δειγμάτων.
Διατίθενται παρεμ*ύσματα για στρ
γγυλά δείγματα διαμέτρ
υ 6, 15 και 25 mm.

Σ�. 24
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Βάση συγκράτησης μα�αιρι
ύ �ωρίς πλευρική
μετατ�πιση
Η μ�ν�κ�μματη �άση συγκράτησης μα!αιρι�ύ
!ωρίς πλευρική μετατ�πιση (21.1) μπ�ρεί να
μετακινηθεί μπρ�ς-πίσω πάνω στην πλάκα �άσης
τ�υ μικρ�τ�μ�υ.
Μετακίνηση στη διεύθυνση *
ρράς-ν�τ
ς �
Η μετακίνηση στη διεύθυνση ��ρράς-ν�τ�ς επιτρέ-
πει την τ�π�θέτηση τ�υ συστήματ�ς συγκράτησης
μα!αιρι�ύ στη �έλτιστη θέση κ�πής.
• Απασφαλίστε τ� μη!ανισμ�, περιστρέφ�ντας

τ� μ�!λ� σύσφι#ης (20, σ!. 26) στ� μπρ�στιν�
μέρ�ς της πλάκας �άσης τ�υ μικρ�τ�μ�υ
αντίθετα απ� τη φ�ρά των δεικτών τ�υ
ρ�λ�γι�ύ.

• Μετακινήστε μπρ�ς-πίσω τη �άση συγκράτησης
μα!αιρι�ύ με τ� σύστημα συγκράτησης
μα!αιρι�ύ.

• Ασφαλίστε τ� μη!ανισμ� περιστρέφ�ντας τ�
μ�!λ� (20) κατά τη φ�ρά των δεικτών τ�υ
ρ�λ�γι�ύ.

Σ�. 26

5.8.7Βάση συγκράτησης μα�αιρι
ύ

Σ�. 25

Βάση συγκράτησης
μα�αιρι
ύ �ωρίς

πλευρική μετατ�πιση
(21.1)

Βάση συγκράτησης
μα�αιρι
ύ με

πλευρική μετατ�πιση
(21.2)

Βάση συγκράτησης μα�αιρι
ύ με πλευρική
μετατ�πιση
Η �άση συγκράτησης μα!αιρι�ύ με πλευρική
μετατ�πιση (21.2) απ�τελείται απ� δύ� μέρη,
μπ�ρεί επ�μένως να μετακινηθεί μπρ�ς-πίσω
αλλά και δε#ιά-αριστερά (πλευρική μετατ�πιση)
πάνω στην πλάκα �άσης τ�υ μικρ�τ�μ�υ.
Μετακίνηση στη διεύθυνση ανατ
λή-δύση �
Η λειτ�υργία πλευρικής μετατ�πισης επιτρέπει
την α#ι�π�ίηση �λ�κληρ�υ τ�υ μήκ�υς της
λεπίδας, !ωρίς να !ρειά%�νται αλλαγές στις
ρυθμίσεις στ� σύστημα συγκράτησης μα!αιρι�ύ.
• Για να ασφαλίσετε τ� μη!ανισμ�, περιστρέψτε

πρ�ς τα εμπρ�ς τ� μ�!λ� σύσφι#ης (39, σ!.
25), π�υ �ρίσκεται στα αριστερά της �άσης
συγκράτησης μα!αιρι�ύ.

• Μετακινήστε πλευρικά τη �άση συγκράτησης
μα!αιρι�ύ με τ� σύστημα συγκράτησης
μα!αιρι�ύ.

• Ασφαλίστε τ� μη!ανισμ� μετακινώντας τ�
μ�!λ� (39) πρ�ς τα πίσω.

39

21.1

21.2

20

12

39

5. 'ειρισμ�ς



29Leica RM2125

Τ
π
θέτηση της ρά*δ
υ στήρι!ης μα�αιρι
ύ
• Ωθήστε τ� πρ�στατευτικ� δακτύλων (3)

πρ�ς τα μέσα.
• Φέρτε τη ρά�δ� στήρι#ης μα!αιρι�ύ (72) στ�

ύψ�ς των �ιδών ρύθμισης (δεν φαίν�νται).
Τα επίπεδα άκρα των �ιδών ρύθμισης ύψ�υς
πρέπει να μπαίν�υν στις εγκ�πές των δύ�
άκρων της ρά�δ�υ στήρι#ης μα!αιρι�ύ.

Πρ
τ
ύ τ
π
θετήσετε τ
 μα�αίρι,
πρέπει να εγκαταστήσετε στη
συσκευή τ
 σύστημα συγκράτησης
μα�αιρι
ύ μα/ί με τη *άση
συγκράτησης μα�αιρι
ύ!

5.8.8 Σύστημα συγκράτησης μα�αιρι
ύ Ν

Τ
 σύστημα συγκράτησης μα�αιρι
ύ N είναι κατάλληλ
 για στάνταρ μα�αίρια απ� �άλυ*α
και σκληρ
μέταλλ
, πρ
φίλ c και d, με μήκ
ς έως 16 cm. Η καθ’ ύψ
ς ρύθμιση επιτρέπει
την απρ�σκ
πτη �ρήση μα�αιριών π
υ έ�
υν ακ
νιστεί π
λλές φ
ρές.

Σ�. 27
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τ
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Τ
π
θέτηση τ
υ μα�αιρι
ύ
• Περιστρέψτε πρ�ς τα εμπρ�ς τα κ�νδυλωτά

πα#ιμάδια (73), τα �π�ία �ρίσκ�νται αριστερά
και δε#ιά τ�υ συστήματ�ς συγκράτησης
μα!αιρι�ύ, έως �τ�υ η ρά�δ�ς στήρι#ης
μα!αιρι�ύ έλθει στην κατώτερη θέση, έτσι
ώστε η λάμα τ�υ μα!αιρι�ύ να μην υπ�στεί
%ημία κατά την τ�π�θέτηση τ�υ μα!αιρι�ύ.

• _ε�ιδώστε �σ� μπ�ρείτε τις �ίδες σύσφι#ης
(75) περιστρέφ�ντάς τις αντίθετα απ� τη φ�ρά
των δεικτών τ�υ ρ�λ�γι�ύ.

• Πιάστε τ� μα!αίρι (74) απ� την πίσω πλευρά,
�πως δεί!νει τ� σ!ήμα, και τ�π�θετήστε τ�
πρ�σεκτικά απ� τ� πλάι με τη λάμα τ�υ να
�λέπει πρ�ς τα πάνω.

Ρύθμιση ύψ
υς μα�αιρι
ύ
Qταν ρυθμί%ετε τη γωνία ελευθερίας, η λάμα
τ�υ μα!αιρι�ύ πρέπει να �ρίσκεται ακρι�ώς στ�
σημεί� περιστρ�φής τ�υ συστήματ�ς
συγκράτησης μα!αιρι�ύ. Ως σημεί� αναφ�ράς
για τ� σωστ� ύψ�ς τ�υ μα!αιρι�ύ ε#υπηρετεί η
ακμή των πίσω σιαγ�νων σύσφι#ης (76). Γι’ αυτ�
τ� λ�γ�, η λάμα τ�υ μα!αιρι�ύ πρέπει να είναι
παράλληλη πρ�ς την ακμή.

• Περιστρέψτε πρ�ς τα πίσω τα κ�νδυλωτά
πα#ιμάδια (73), έως �τ�υ η λάμα τ�υ
μα!αιρι�ύ γίνει παράλληλη με την ακμή (76)
(�λέπε μεγεθυμέν� σ!ήμα) των πίσω
σιαγ�νων σύσφι#ης.

• Για τη σύσφι#η τ�υ μα!αιρι�ύ (74), �ιδώστε
τ� ίδι� τις δύ� �ίδες σύσφι#ης (75) κατά τη
φ�ρά των δεικτών τ�υ ρ�λ�γι�ύ.
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Τ
π
θέτηση της λεπίδας

Πρ
τ
ύ τ
π
θετήσετε τη λεπίδα,
πρέπει να εγκαταστήσετε στη
συσκευή τ
 σύστημα συγκράτησης
μα�αιρι
ύ μα/ί με τη *άση
συγκράτησης μα�αιρι
ύ!

• Μετακινήστε τ�ν ανα��λέα τ�υ
πρ�στατευτικ�ύ δακτύλων (5) πρ�ς τα κάτω.

• Για να τ�π�θετήσετε τη λεπίδα, κατε�άστε
τ� μ�!λ� σύσφι#ης (81) πρ�ς τα εμπρ�ς.

• Εισαγάγετε πρ�σεκτικά τη λεπίδα (77 ή 78)
απ� τ� πλάι.

• Για να στερεωθεί η λεπίδα, μετακινήστε τ�
μ�!λ� σύσφι#ης (81) πρ�ς τα πάνω.

5.8.9 Σύστημα συγκράτησης μα�αιρι
ύ E

Τ
 σύστημα συγκράτησης μα�αιρι
ύ Ε είναι κατάλληλ
 για �λ
υς τ
υς συνηθισμένων
τύπ
υς συμ*ατικών λεπίδων μιας �ρήσης. Διατίθεται σε δύ
 εκδ�σεις - για στενές λεπίδες
(77) και φαρδιές λεπίδες (78) – π
υ διαφέρ
υν ως πρ
ς την πίσω πλάκα πίεσης (80). �ι
πλάκες πίεσης διατίθενται !ε�ωριστά ανάλ
γα με τ
ν τύπ
 της λεπίδας, και η μία πλάκα
πίεσης μπ
ρεί εύκ
λα να αντικαταστήσει την άλλη.

Αντικατάσταση της πίσω πλάκας πίεσης (80)

• \αλαρώστε και αφαιρέστε #ε�ιδών�ντας τις
τέσσερις �ίδες (82) στην πίσω πλευρά τ�υ
συστήματ�ς συγκράτησης μα!αιρι�ύ
!ρησιμ�π�ιώντας ένα κλειδί Allen μεγέθ�υς
4.

• Αφαιρέστε την πλάκα πίεσης (80).

• Στερεώστε την καιν�ύργια πλάκα πίεσης με
τις 4 �ίδες (82). Μην σφίγγετε εντελώς τις
�ίδες, για να μπ�ρέσετε στη συνέ!εια να
ρυθμίσετε την παραλληλία και τ� ύψ�ς της
πλάκας πίεσης.

Σ�. 28

Σ�. 29
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Κάθε φ
ρά π
υ αφαιρείτε ή αντικαθιστάτε την πλάκα πίεσης,
πρέπει να ελέγ�ετε αν η έδρασή της είναι η σωστή.
Αν είναι απαραίτητ
, ρυθμίστε την εκ νέ
υ.

Η πίσω πλάκα πίεσης (80) στηρί%εται πάνω σε δύ� φυτευτές �ίδες (83,
σ!. 29), π�υ επιτρέπ�υν την καθ’ ύψ�ς και την παράλληλη ρύθμιση.
�ι �ίδες αυτές είναι πρ�σπελάσιμες απ� τα αν�ίγματα π�υ υπάρ!�υν
στην κάτω πλευρά τ�υ συστήματ�ς συγκράτησης μα!αιρι�ύ. Για τις
ρυθμίσεις !ρειά%εται κλειδί Allen μεγέθ�υς 2.

5. 'ειρισμ�ς

Ρύθμιση της πίσω πλάκας πίεσης

0,1 - 0,2 mm

77

80 84

85

• Τ�π�θετήστε την πλάκα πίεσης (80) και
�ιδώστε τις �ίδες (82) �σ� !ρειά%εται, ώστε
η πλάκα πίεσης να μπ�ρεί να κινείται.

• Ρυθμίστε την πλάκα πίεσης με τις φυτευτές
�ίδες (83) κατά τέτ�ι�ν τρ�π�, ώστε η
επιφάνεια έδρασης (84) για τη λεπίδα (77) να
�ρίσκεται περίπ�υ 0,1 - 0,2 mm υψηλ�τερα
απ� την επιφάνεια των πλευρικών σιαγ�νων
τ�υ συστήματ�ς συγκράτησης μα!αιρι�ύ
(85).
Αυτ� είναι ιδιαιτέρως σημαντικ� σε
συσκευές των �π�ίων η �άση συγκράτησης
μα!αιρι�ύ δεν διαθέτει πλευρική
μετατ�πιση.

• Qταν κάνετε τη ρύθμιση, �ε�αιωθείτε �τι η
πλάκα πίεσης είναι παράλληλη πρ�ς τις
πλευρικές σιαγ�νες τ�υ συστήματ�ς
συγκράτησης μα!αιρι�ύ.

• Σφί#τε τις �ίδες (82).

Σ�. 30
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Ρύθμιση της μπρ
στινής πλάκας πίεσης

• Τ�π�θετήστε την πλάκα πίεσης
(86), εισαγάγετε τ� μ�!λ�
σύσφι#ης (89) και σφί#τε
ελαφρώς την πλάκα πίεσης με
τ� μ�!λ� σύσφι#ης.

• Ρυθμίστε καθ’ ύψ�ς την πλάκα
πίεσης με τις �ίδες (87).
�ι επάνω ακμές των δύ�
πλακών πίεσης (86) και (80)
πρέπει να είναι στ� ίδι� ύψ�ς
και παράλληλες μετα#ύ τ�υς.

Η γωνία ελευθερίας της
μπρ�στινής πλάκας πίεσης (86)
ρυθμί%εται με μια φυτευτή �ίδα
(88), η �π�ία είναι πρ�σπελάσιμη
απ� ένα άν�ιγμα λ�#ώς και μέσα
στην κάτω πλευρά τ�υ συστήματ�ς
συγκράτησης μα!αιρι�ύ.

• Τ�π�θετήστε μια λεπίδα (77) και
σφί#τε την ελαφρώς με τ�
μ�!λ� σύσφι#ης (89).

Η μπρ�στινή πλάκα πίεσης μπ�ρεί να ρυθμιστεί καθ’ ύψ�ς με τις
φυτευτές �ίδες (87) στην πίσω πλευρά τ�υ συστήματ�ς συγκράτησης
μα!αιρι�ύ. �ι �ίδες αυτές είναι πρ�σπελάσιμες απ� τα αν�ίγματα π�υ
υπάρ!�υν στην κάτω πλευρά τ�υ συστήματ�ς συγκράτησης μα!αιρι�ύ.
Για τις ρυθμίσεις !ρειά%εται κλειδί Allen μεγέθ�υς 2.

• Ρυθμίστε την πλάκα πίεσης (86) με τη �ίδα (88) κατά τέτ�ι�ν τρ�π�,
ώστε μ�ν� η επάνω ακμή της πλάκας πίεσης να ασκεί πίεση στη
λεπίδα. Πρέπει να διακρίνεται ένα κεν� (σ!. 31/�). Για τη ρύθμιση
απαιτείται ένα μικρ� κατσα�ίδι (περίπ�υ 3,0 x 70).

• Βε�αιωθείτε κατά τη ρύθμιση �τι η απ�σταση μετα#ύ των δύ�
πλακών πίεσης, �ταν είναι αν�ικτές, ανέρ!εται στα 0,4-0,8 mm
περίπ�υ (σ!. 31/�).

Σ�. 31
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περίπ
υ0,05 mm
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5. 'ειρισμ�ς

Σ�. 32

5.8.10 Συν
πτική
παρ
υσίαση -
Παρελκ�μενα

σύστημα
συγκράτησης
μα�αιρι
ύ E
για λεπίδες

σύστημα
συγκράτησης
μα�αιρι
ύ Ν

για μα�αίρια απ�
�άλυ*α και

σκληρ
μέταλλ


σφιγκτήρας
μεμ*ράνης

τύπ
ς I

στάνταρ
σφιγκτήρας
δείγματ
ς

σφιγκτήρας
μεμ*ράνης

τύπ
ς II

σφιγκτήρας
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5. 'ειρισμ�ς

5.9 Πρ
αιρετικά ε!αρτήματα (Πληρ
φ
ρίες παραγγελίας)

Υπ�δ�!έας συγκράτησης δείγματ�ς, σταθερ�ς, ασημί !ρώμα ........................................ 14 0502 38006

Σφιγκτήρας κασετών γενικής !ρήσης με πρ�σαρμ�γέα RM2125, ασημί !ρώμα ............. 14 0502 37999

Στάνταρ σφιγκτήρας με πρ�σαρμ�γέα, 40x40, ασημί !ρώμα ..........................................  14 0502 37998

Πρίσμα για στάνταρ σφιγκτήρα, ασημί !ρώμα ................................................................... 14 0502 38000

Σφιγκτήρας μεμ�ράνης, τύπ�ς 1, μαύρ� !ρώμα ............................................................... 14 0402 09307

Σφιγκτήρας μεμ�ράνης, τύπ�ς 2, μαύρ� !ρώμα ............................................................... 14 0402 26922

Υπ�δ�!έας συγκράτησης στρ�γγυλ�ύ δείγματ�ς, ασημί !ρώμα ..................................... 14 0502 38001

Υπ�δ�!έας συγκράτησης στρ�γγυλ�ύ δείγματ�ς με 3 δακτυλί�υς

σύσφι#ης, ασημί !ρώμα ...................................................................................................... 14 0502 38002

Δακτύλι�ς σύσφι#ης, διάμετρ�ς = 6 mm ........................................................................... 14 0356 08322

Δακτύλι�ς σύσφι#ης, διάμετρ�ς = 15 mm ......................................................................... 14 0356 09200

Δακτύλι�ς σύσφι#ης, διάμετρ�ς = 25 mm ......................................................................... 14 0356 08320

Σταθερή �άση υπ�δ�!έα μα!αιρι�ύ, ασημί !ρώμα ........................................................... 14 0502 37962

Βάση υπ�δ�!έα μα!αιρι�ύ, πλάγια μετατ�πι%�μενη, ασημί !ρώμα .................................. 14 0502 37992

Υπ�δ�!έας μα!αιρι�ύ E, !αμηλ� πρ�φίλ, ασημί !ρώμα .................................................... 14 0502 37995

Πλάκα πίεσης πίσω, υψηλ� πρ�φίλ, 22° ............................................................................. 14 0502 29553

Υπ�δ�!έας μα!αιρι�ύ E, υψηλ� πρ�φίλ, ασημί !ρώμα ..................................................... 14 0502 37996

Πλάκα πίεσης πίσω, !αμηλ� πρ�φίλ, 22° ............................................................................ 14 0502 29551

Λεκάνη εκρ�ής πλήρης RM21.. .........................................................................................  14 0502 37787

Υπ�δ�!έας μα!αιρι�ύ N RM2200, ασημί !ρώμα ................................................................ 14 0502 37993

Υπ�δ�!έας μα!αιρι�ύ NZ RM2200, ασημί !ρώμα .............................................................. 14 0502 37994

Υπ�δ�!έας μα!αιρι�ύ E-TC RM2200, ασημί !ρώμα .......................................................... 14 0502 37997

Λεκάνη υπ�λειμμάτων τ�μών ............................................................................................ 14 0402 13128

Κάλυμμα πρ�στασίας απ� τη σκ�νη ................................................................................... 14 0212 30350
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6. Καθαρισμ�ς και συντήρηση

6.1 Καθαρισμ�ς της συσκευής

Πρ
τ
ύ αφαιρέσετε τ
 σύστημα συγκράτησης μα�αιρι
ύ, να αφαιρείτε πάντ
τε πρώτα τ

μα�αίρι ή τη λεπίδα!
Να φυλάτε τα μα�αίρια π
υ δεν �ρησιμ
π
ιείτε μέσα στη θήκη τ
υς!
Μην αφήνετε π
τέ ένα μα�αίρι με τη λάμα τ
υ στραμμένη πρ
ς τα πάνω και μην
επι�ειρήσετε π
τέ να πιάσετε ένα μα�αίρι �ταν πέφτει!

Hταν �ρησιμ
π
ιείτε μέσα καθαρισμ
ύ, να λαμ*άνετε υπ�ψη τ
υς καν�νες ασφαλείας τ
υ
κατασκευαστή τ
υς και τ
υς καν�νες εργαστηρί
υ π
υ ισ�ύ
υν στη �ώρα �ρήσης.
Μην �ρησιμ
π
ιείτε 
ιν�πνευμα ή καθαριστικ� π
υ περιέ�ει 
ιν�πνευμα (καθαριστικ�
γυάλινων επιφανειών!), στιλ*ωτικά μέσα ή διαλυτικ� π
υ περιέ�ει ακετ�νη ή !υλένι
 για τ
ν
καθαρισμ� των ε!ωτερικών επιφανειών. �ι *αμμένες επιφάνειες δεν είναι ανθεκτικές στ

!υλένι
 ή την ακετ�νη!
Απαγ
ρεύεται η διείσδυση υγρών στ
 εσωτερικ� της συσκευής κατά τ
ν καθαρισμ� της!

Πριν τ
ν καθαρισμ� να εκτελείτε τα ε!ής *ήματα:

• Μετακινήστε τ� σφιγκτήρα δείγματ�ς στην επάνω �ριακή θέση και
ενεργ�π�ιήστε τ� μη!ανισμ� ασφάλισης τ�υ !ειρ�τρ�!�ύ.

• Αφαιρέστε τη λεπίδα απ� τ� σύστημα συγκράτησης μα!αιρι�ύ και
�άλτε την στη θήκη π�υ �ρίσκεται στη �άση τ�υ διανεμητή
(dispenser) ή αφαιρέστε τ� μα!αίρι απ� τ� σύστημα συγκράτησης
μα!αιρι�ύ και �άλτε τ� στην πρ�στατευτική τ�υ θήκη.

• Αφαιρέστε τη �άση συγκράτησης μα!αιρι�ύ και τ� σύστημα
συγκράτησης μα!αιρι�ύ �ταν πρ�κειται να καθαρίσετε.

• Βγάλτε τ� δείγμα απ� τ� σφιγκτήρα δείγματ�ς.

• Απ�μακρύνετε τα απ�ρρίμματα τ�μών με στεγν� ��υρτσάκι.

• Αφαιρέστε τ� σφιγκτήρα δείγματ�ς και καθαρίστε τ�ν #ε!ωριστά.

Συσκευή και ε!ωτερικές επιφάνειες

�ι �αμμένες ε#ωτερικές επιφάνειες μπ�ρ�ύν να καθαριστ�ύν, εάν
είναι απαραίτητ�, με μη δραστικ� απ�ρρυπαντικ� �ικιακής !ρήσης π�υ
κυκλ�φ�ρεί στ� εμπ�ρι� ή με σαπ�υνάδα, και να σκ�υπιστ�ύν με υγρ�
πανί.
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• Μετακινήστε πρ�ς τα κάτω τ�
πρ�στατευτικ� δακτύλων (5).

• Περιστρέψτε πρ�ς τα κάτω τ� μ�!λ�
σύσφι#ης (89) της λεπίδας.

• Αφαιρέστε με πρ�σ�!ή τη λεπίδα.

• Αφαιρέστε τ� μ�!λ� σύσφι#ης (89) π�υ
�ρίσκεται στ� πλάι.

• Αφαιρέστε την πλάκα πίεσης (86).

Σύστημα συγκράτησης μα�αιρι
ύ E

• Για να τ� καθαρίσετε, αφαιρέστε την μπρ�στινή πλάκα πίεσης.

Σ�. 33

• Καθαρίστε με υγρ�, �!ι �μως με �ρεγμέν� πανί. Να !ρησιμ�π�ιείτε
μ�ν� μη δραστικά απ�ρρυπαντικά �ικιακής !ρήσης π�υ
κυκλ�φ�ρ�ύν στ� εμπ�ρι� ή σαπ�υνάδα για τ�ν καθαρισμ�! .

• Αφήστε τ� σύστημα συγκράτησης μα!αιρι�ύ να στεγνώσει και
επανασυναρμ�λ�γήστε τ�.

• Κατά την επανασυναρμ�λ�γηση �ε�αιωθείτε �τι η επάνω ακμή της
πλάκας πίεσης (86) είναι παράλληλη και στ� ίδι� ύψ�ς με την επάνω
ακμή της πίσω πλάκας πίεσης (80) (�λέπε σ!. 30, σελίδα 31).
Ρυθμίστε τις πλάκες πίεσης, αν είναι απαραίτητ� (παράγρ. 5.8.9).

Σφιγκτήρας κασετών

• Για να καθαρίσετε καλά τα υπ�λείμματα παραφίνης, αφαιρέστε τ�
σφιγκτήρα κασετών (12).

• Τ�π�θετήστε τ� σφιγκτήρα κασετών (12) μέσα σε φ�ύρν�, σε
θερμ�κρασία 65 °C, έως �τ�υ εκρεύσει τ� ρευστ� κερί.

• Απ�μακρύνετε τα υπ�λείμματα τ�υ κερι�ύ με στεγν� πανί.

• Μετά τ�ν καθαρισμ� στ� φ�ύρν�, να λιπαίνετε πάντ�τε τ�ν ά#�να
(90) τ�υ μ�!λ�ύ σύσφι#ης (60) (�λέπε και παράγρ. 6.2).

8986

5

Σ�. 34

90

60

12

6 . Καθαρισμ�ς και συντήρηση
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6.2 Υπ
δεί!εις συντήρησης

Τ
 άν
ιγμα της συσκευής για την πραγματ
π
ίηση εργασιών συντήρησης ή επισκευαστικών
εργασιών επιτρέπεται μ�ν
 απ� ε!
υσι
δ
τημέν
υς τε�νικ
ύς σέρ*ις.

Κατά καν�να, η συσκευή δεν !ρειά%εται συντήρηση. Για να διασφαλιστεί η
λειτ�υργία της συσκευής για μεγάλ� !ρ�νικ� διάστημα, συνιστάται:

6. Καθαρισμ�ς και συντήρηση

• Να αναθέτετε τ�ν έλεγ!� της συσκευής, 1
φ�ρά τ� !ρ�ν� τ�υλά!ιστ�ν, σε
ε#�υσι�δ�τημέν� τε!νικ� τ�υ Τμήματ�ς
Ε#υπηρέτησης Πελατών της Leica.

• Να συνάψετε μία σύμ�αση συντήρησης μετά τη
λή#η της περι�δ�υ της εγγύησης.
Περισσ�τερες πληρ�φ�ρίες για τ� θέμα αυτ�
παρέ!ει τ� αρμ�δι� Τμήμα Ε#υπηρέτησης
Πελατών.

• Να καθαρί%ετε τη συσκευή σε καθημερινή
�άση.

• Να λιπαίνετε μια φ�ρά τ� μήνα με τ�
εσωκλει�μεν� λάδι, κωδ. 405, τα ακ�λ�υθα
ε#αρτήματα (1- 2 σταγ�νες αρκ�ύν):
• Τα κινητά μέρη τ�υ υπ�δ�!έα συγκράτησης

δείγματ�ς (10) και τ�υ υπ�δ�!έα σ!ήματ�ς
!ελιν�δ��υράς (14).

• Τ� τεμά!ι� σ!ήματ�ς T (19) στην πλάκα
�άσης τ�υ μικρ�τ�μ�υ.

• Τ�υς μ�!λ�ύς σύσφι#ης (2) και (20) τ�υ
μικρ�τ�μ�υ.

• Τ�υ �δηγ�ύς (91) της �άσης συγκράτησης
μα!αιρι�ύ στην πλάκα �άσης τ�υ
μικρ�τ�μ�υ.

• Τ�υς μ�!λ�ύς σύσφι#ης (39) και (24) δε#ιά
και αριστερά της �άσης συγκράτησης
μα!αιρι�ύ.

• Τ�ν �δηγ� (92) της πλευρικής μετατ�πισης
στη �άση συγκράτησης μα!αιρι�ύ (21).

• Τ� τεμά!ι� σ!ήματ�ς T (26) στη �άση
συγκράτησης μα!αιρι�ύ (21).

• Τις �λισθαίν�υσες επιφάνειες τ�υ
πρ�στατευτικ�ύ δακτύλων (3) και τα
κ�νδυλωτά πα#ιμάδια (73) στ� σύστημα
συγκράτησης μα!αιρι�ύ N.

• Τ� μ�!λ� σύσφι#ης (89) στ� σύστημα
συγκράτησης μα!αιρι�ύ E.

• Τ�ν ά#�να (90) τ�υ μ�!λ�ύ σύσφι#ης τ�υ
σφιγκτήρα κασετών (�λέπε σ!. 34).Σ�. 35

14

91

20
21019

2439 26

92

89

3

57

21
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Στ
ν πίνακα π
υ ακ
λ
υθεί παρατίθενται τα πι
 συ�νά συνηθισμένα πρ
*λήματα π
υ
ενδέ�εται να εμφανιστ
ύν κατά τη λειτ
υργία της συσκευής, καθώς επίσης η αιτία και η
λύση τ
υς.

7.1 Πιθανές *λά*ες
1. Πα�ιά/λεπτή τ
μή

Γίν�νται εναλλά# πα!ιές και
λεπτές τ�μές. Σε ε#αιρετικές
περιπτώσεις, δεν γίν�νται τ�μές.

7 . Επίλυση πρ
*λημάτων

Πρ�*λημα ΕπίλυσηΠιθανή αιτία

• Η λεπίδα δεν έ!ει στερεωθεί
καλά.

• Στ�μωμένη λεπίδα.

• Κατεστραμμένη πλάκα πίεσης ή
με εσφαλμένη ρύθμιση.

• Γωνία ελευθερίας τ�υ μα!αιρι�ύ/
της λεπίδας π�λύ μικρή.

• Η λεπίδα είναι στ�μωμένη.

• Τ� δείγμα είναι υπερ��λικά
%εστ�.

• Υπερ��λικά υψηλή τα!ύτητα
κ�πής.

• Στην πίσω πλάκα πίεσης τ�υ
συστήματ�ς συγκράτησης
μα!αιρι�ύ έ!ει συσσωρευτεί
παραφίνη.

7.2 Λειτ
υργικές *λά*ες
1. Δεν υφίσταται πλέ
ν

πρ
ώθηση, άρα δεν γίν
νται
τ
μές.

3. “Ρα*δώσεις“ στις τ
μές
στ� σύστημα συγκράτησης
μα!αιρι�ύ E

2. Βύθιση (τσαλάκωμα) των
τ
μών
�ι τ�μές έ!�υν τσαλακώσει
σημαντικά, παρ�υσιά%�υν λευκές
πτυ!ές ή έ!�υν συμπιεστεί μετα#ύ
τ�υς.

2. Η λεπίδα φθείρεται π
λύ
γρήγ
ρα

• Τ� δείγμα έφθασε στην
μπρ�στινή �ριακή θέση.

• Π�λύ μεγάλες δυνάμεις κ�πής.

4. Θ�ρυ*
ι κατά την κ
πή
Τ� μα!αίρι “σφυρί%ει” �ταν κ��ει
σκληρά δείγματα. �ι τ�μές
εμφανί%�υν γρατσ�υνιές ή
“κτυπήματα”.

• Υπερ��λικά υψηλή τα!ύτητα
κ�πής.

• Π�λύ μεγάλη γωνία ελευθερίας.

• Ανεπαρκής σύσφι#η τ�υ
δείγματ�ς και/ή τ�υ συστήματ�ς
συγκράτησης μα!αιρι�ύ.

• Στερεώστε #ανά τη λεπίδα.
• Μετακινήστε πλευρικά τ� σύστημα

συγκράτησης μα!αιρι�ύ ή
τ�π�θετήστε καιν�ύργια λεπίδα.

• Τ�π�θετήστε καιν�ύργια πλάκα
πίεσης ή !ρησιμ�π�ιήστε καιν�ύργι�
σύστημα συγκράτησης μα!αιρι�ύ.

• Ρυθμίστε εκ νέ�υ την πλάκα πίεσης.
• Δ�κιμάστε συστηματικά

μεγαλύτερες τιμές ρύθμισης για τη
γωνία ελευθερίας, έως �τ�υ �ρεθεί
η καλύτερη δυνατή ρύθμιση.

• \ρησιμ�π�ιήστε άλλη θέση της
λεπίδας ή καιν�ύργια λεπίδα.

• Μειώστε τη θερμ�κρασία τ�υ
δείγματ�ς πριν απ� την κ�πή.

• Μειώστε την τα!ύτητα τ�μής.
• Να αφαιρείτε την παραφίνη απ� τ�

σημεί� αυτ� σε τακτά !ρ�νικά
διαστήματα.

• Περιστρέψτε τ� !ειρ�τρ�!� με
μικρ�τερη τα!ύτητα.

• Μειώνετε συστηματικά την τιμή
ρύθμισης για τη γωνία ελευθερίας,
έως �τ�υ �ρεθεί η καλύτερη δυνατή
ρύθμιση.

• Ελέγ#τε �λες τις �ιδωτές συνδέσεις
και τ�υς μη!ανισμ�ύς σύσφι#ης στ�
σύστημα συγκράτησης δείγματ�ς
και στ� σύστημα συγκράτησης
μα!αιρι�ύ. Σφί#τε #ανά τ�υς
μ�!λ�ύς και τις �ίδες, αν είναι
απαραίτητ�.

• Μετακινήστε τ� δείγμα πρ�ς τα πίσω
περιστρέφ�ντας τ�ν περιστρ�φικ�
επιλ�γέα πρ�σεγγιστικής πρ�ώθησης.

• Πρ�σαρμ�στε την τα!ύτητα κ�πής
ή/και τ� πά!�ς τ�μής κατά τ�
trimming. Επιλέ#τε μικρ�τερ� πά!�ς
τ�μής, περιστρέψτε τ� !ειρ�τρ�!�
αργά.
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8. Εγγύηση και σέρ*ις

Εγγύηση

Η Leica Biosystems Nussloch GmbH εγγυάται �τι τ� παρε!�μεν�
πρ�ϊ�ν της σύμ�ασης έ!ει υπ��ληθεί σε διε#�δικ� π�ι�τικ� έλεγ!�,
σύμφωνα με τα ελεγκτικά μέτρα π�υ έ!ει �ρίσει η Leica, �τι τ� πρ�ϊ�ν
δεν παρ�υσιά%ει ελλείψεις και �τι πληρ�ί �λες τις εγγυημένες
τε!νικές πρ�διαγραφές ή/και συμφωνηθείσες ιδι�τητες.

Η κάλυψη π�υ παρέ!ει η εγγύηση αφ�ρά τ� περιε!�μεν� της
συναφθείσας σύμ�ασης. Δεσμευτικ�ί είναι μ�ν� �ι �ρ�ι παρ�!ής
εγγύησης τ�υ αρμ�δι�υ αντιπρ�σώπ�υ της Leica ή της εταιρείας απ�
�π�υ αγ�ράσατε τ� πρ�ϊ�ν της σύμ�ασης.

Πληρ
φ
ρίες για τ
 σέρ*ις

Σε περίπτωση π�υ !ρειαστείτε υπηρεσίες απ� τ� τε!νικ� Τμήμα
Ε#υπηρέτησης Πελατών ή κάπ�ι� ανταλλακτικ�, επικ�ινωνήστε με τ�ν
αντιπρ�σωπ� ή με τ� διαν�μέα της Leica απ� τ�ν �π�ί� αγ�ράσατε τη
συσκευή.

Θα σας %ητηθ�ύν τα ε#ής στ�ι!εία:

• Τ� μ�ντέλ� και � αριθμ�ς σειράς της συσκευής.

• � !ώρ�ς εγκατάστασης της συσκευής και τ� �ν�μα κάπ�ι�υ
συν�μιλητή.

• Η αιτία επικ�ινωνίας με τ� Τμήμα Ε#υπηρέτησης Πελατών.

• Η ημερ�μηνία παράδ�σης.

�ριστική διακ
πή λειτ
υργίας και απ�ρριψη

Η συσκευή ή τα τμήματά της πρέπει να απ�ρρίπτ�νται σύμφωνα με τις
κατά τ�π�υς ισ!ύ�υσες ν�μικές διατά#εις.
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We herewith declare, in exclusive responsibility, that the instrument

Leica RM2125/RM2125RT – Rotary Microtome

was developed, designed and manufactured to conform with the

• Council Directive 98/79/EEC

including their amendments up to the date mentioned below.

The following harmonized standards were applied:

• DIN EN ISO 12100-1: 2003
Safety of machinery.

Basic concepts, general principles for design.

Part 1: Basic terminology, methodology.

• DIN EN ISO 12100-2: 2003
Safety of machinery.

Basic concepts, general principles for design.

Part 2: Technical principles and specifications.

In addition, the following in-house standards were applied:

• DIN EN ISO 9001: 2000.

EC Declaration of Conformity

Leica Biosystems Nussloch GmbH

Heidelberger Straße 17-19

D-69226 Nussloch

October 11, 2007

EC Declaration of Conformity

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anne De Greef-Safft

President Biosystems Division


