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ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Οι πληροφορίες, τα αριθμητικά στοιχεία, οι υποδείξεις καθώς
και οι αξιολογικές κρίσεις που περιέχονται στην παρούσα τεκμηρίωση ανταποκρίνονται στην τρέχουσα κατάσταση της επιστημονικής γνώσης και την τελευταία τεχνολογία, έτσι όπως
μας είναι γνωστά ύστερα από την πραγματοποίηση επισταμένων ερευνών.
Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να προσαρμόζουμε το παρόν εγχειρίδιο σε τακτά χρονικά διαστήματα με βάση τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις ούτε να παρέχουμε στους πελάτες μας ενημερωμένες εκδόσεις ή συμπληρωματικά αντίγραφα του εγχειριδίου
αυτού.
Σε ό,τι αφορά τυχόν εσφαλμένα στοιχεία, σκαριφήματα, τεχνικές απεικονίσεις κτλ. τα οποία παρατίθενται στο παρόν εγχειρίδιο, δεν φέρουμε καμία ευθύνη, στο πλαίσιο που αυτό επιτρέπεται από τις εκάστοτε σχετικές εθνικές νομικές διατάξεις.
Συγκεκριμένα, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για υλικές ζημίες ή
λοιπές επακόλουθες ζημίες που οφείλονται στην τήρηση στοιχείων ή λοιπών πληροφοριών του παρόντος εγχειριδίου.
Στοιχεία, σκαριφήματα, σχήματα και λοιπές πληροφορίες που
παρατίθενται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης δεν θεωρούνται, τόσο ως προς το περιεχόμενό τους όσο και ως προς
τις τεχνικές τους λεπτομέρειες, εγγυημένα χαρακτηριστικά των
προϊόντων μας.

Από την άποψη αυτή, καθοριστικοί θεωρούνται μόνο οι όροι
της σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ της εταιρείας μας και
των πελατών μας.
Η Leica διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει τροποποιήσεις στις
τεχνικές προδιαγραφές και στην παραγωγική διαδικασία χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση. Μόνο κατ΄ αυτόν τον τρόπο είναι εφικτή η αδιάλειπτη διαδικασία βελτίωσης της τεχνολογίας και των
κατασκευαστικών τεχνικών που εφαρμόζονται στα προϊόντα μας.
Η υπάρχουσα τεκμηρίωση προστατεύεται από τη νομοθεσία
περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Leica Biosystems Nussloch
GmbH έχει όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Ενδεχόμενη αναπαραγωγή του κειμένου και των απεικονίσεων
(ακόμα και τμημάτων τους) μέσω εκτυπωτικών ή φωτοαντιγραφικών μεθόδων ή με τη χρήση μικροφίλμ και κάμερας Web
ή λοιπών μεθόδων - συμπεριλαμβανομένων όλων των ηλεκτρονικών συστημάτων και μέσων - επιτρέπεται μόνο κατόπιν
ρητής προηγούμενης έγγραφης έγκρισης της Leica Βiosystems
Nussloch GmbH.
Οι αριθμοί σειράς και το έτος κατασκευής αναγράφονται στην
πινακίδα τύπου, στην πίσω πλευρά της συσκευής.
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1.   Σημαντικές υποδείξεις
1.1	Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο κείμενο
και η σημασία τους
Υποδείξεις κινδύνου
Οι υποδείξεις κινδύνου προβάλλονται με γκρι
φόντο και ένα προειδοποιητικό τρίγωνο
.
Υποδείξεις, δηλ. σημαντικές πληροφορίες για
το χρήστη, βρίσκονται μέσα σε γκρίζο πλαίσιο
και συνοδεύονται από το σύμβολο
.

(5)
(εικ. 5)

Οι αριθμοί μέσα σε παρενθέσεις αναφέρονται
επεξηγηματικά στους αριθμούς θέσης στις εικόνες ή στις ίδιες τις εικόνες.

ΚΩΔ.

Αριθμός παραγγελίας

SN

Αριθμός σειράς
Σύμβολο εναλλασσόμενου ρεύματος
Το περιεχόμενο της συσκευασίας είναι εύθραυστο
και επομένως απαιτεί προσεκτικό χειρισμό.

Ημερομηνία παραγωγής
Λάβετε υπόψη το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης
Η σήμανση CE υποδεικνύει πως το προϊόν συμμορφώνεται με μία ή περισσότερες ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες.
Σύμβολο προστασίας του περιβάλλοντος της Κινεζικής Οδηγίας RoHS. Ο αριθμός στο σύμβολο υποδεικνύει την "Ασφαλή για το περιβάλλον διάρκεια
χρήσης" του προϊόντος. Το σύμβολο χρησιμοποιείται όταν μία ουσία που υπόκειται σε περιορισμούς
στην Κίνα, χρησιμοποιείται άνω του επιτρεπόμενου
ανώτατου ορίου.
Σύμβολο επισήμανσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
συσκευών σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου περί
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών της Γερμανίας
(ElektroG). Ο νόμος ElektroG αφορά τη διάθεση στην
κυκλοφορία, την επιστροφή και τη φιλική προς το
περιβάλλον απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
συσκευών.

Δείχνει τη σωστή όρθια θέση της συσκευασίας.
Η συσκευασία πρέπει να φυλάσσεται σε στεγνό περιβάλλον.
Δεν επιτρέπεται η στοίβαξη των συσκευασιών όπως
και η απόθεση φορτίου επάνω στη συσκευασία.

Επισημαίνει το θερμοκρασιακό εύρος
κατά τη φύλαξη και μεταφορά, που θα
πρέπει να τηρείται για τη φύλαξη και
το χειρισμό του προϊόντος συσκευασίας.
ελάχιστη –29 °C
μέγιστη +50 °C

Κατασκευαστής
Leica EG1150 C
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1.

Σημαντικές υποδείξεις
Επισημαίνει το εύρος ατμοσφαιρικής
υγρασίας κατά τη φύλαξη και μεταφορά, που θα πρέπει να τηρείται για τη
φύλαξη και το χειρισμό του προϊόντος
συσκευασίας.
ελάχιστη 10 % σχ. υγρασία
μέγιστη 85 % σχ. υγρασία
Το Tip-n-Tell παρακολουθεί εάν η αποστολή μεταφέρθηκε και φυλάχθηκε σε
όρθια θέση σύμφωνα με τις απαιτήσεις
σας. Σε περίπτωσης κλίσης 60° ή μεγαλύτερης ρέει χαλαζιακή άμμος μπλε
χρώματος στο πεδίο ένδειξης σχήματος
βέλους και παραμένει προσκολλημένη
εκεί. Ο μη ενδεδειγμένος χειρισμός της
αποστολής είναι αμέσως ορατός και
αδιαμφισβήτητα αποδεδειγμένος.

•

Επιτρέπεται στο χρήστη να χρησιμοποιήσει τη συσκευή,
αφού πρώτα διαβάσει προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο
οδηγιών χρήσης και εξοικειωθεί με τις τεχνικές λεπτομέρειες της συσκευής.

1.3 Ενδεδειγμένη χρήση
To Leica EG1150 C είναι μια ψυχρή πλάκα για την ψύξη και την
έγκλειση ιστολογικών δειγμάτων ιστών σε μπλοκ παραφίνης.
Κάθε άλλη χρήση της συσκευής θεωρείται
μη επιτρεπτή!

1.4 Τύπος συσκευής
Όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών
χρήσης ισχύουν μόνο για τον τύπο της συσκευής που επισημαίνεται στην πρώτη σελίδα.
Στην πίσω πλευρά της συσκευής είναι στερεωμένη η πινακίδα
τύπου με τον αριθμό σειράς.

Στην περίπτωση του Shockwatch, ένα
γυάλινο φιαλίδιο ακριβείας επισημαίνει
κρούσεις και κραδασμούς που υπερβαίνουν μία ορισμένη ισχύ με κόκκινο
χρώμα. Η υπέρβαση συγκεκριμένης
επιτάχυνσης (τιμή g) διαρρηγνύει την
επιφανειακή τάση του υγρού στο εσωτερικού του φιαλιδίου. Ως αποτέλεσμα
χρωματίζεται το ενδεικτικό φιαλίδιο.

1.2 Κατάρτιση του χρήστη
•
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Ο χειρισμός του Leica EG1150 C επιτρέπεται μόνο από εκπαιδευμένο, εξειδικευμένο προσωπικό.

Εικ. 1
Η εικ. 1 είναι απλώς ενδεικτική, τα στοιχεία ενδέχεται της δικής σας συσκευής να διαφέρουν!

Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Έκδ. 2.6 Αναθ.vH - 07/2016

2.   Ασφάλεια
Λάβετε οπωσδήποτε υπόψη τις υποδείξεις ασφαλείας και κινδύνου σε αυτό το κεφάλαιο.
Ξαναδιαβάστε τις ακόμα και αν είστε ήδη εξοικειωμένοι με το χειρισμό και τη χρήση των συσκευών Leica.

2.1 Υποδείξεις ασφαλείας
Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης περιέχει σημαντικές υποδείξεις και πληροφορίες για την ασφάλεια λειτουργίας και τη
συντήρηση της συσκευής.

Η παρούσα συσκευή έχει κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύμφωνα
με τους κανόνες ασφαλείας για τις ηλεκτρικές συσκευές μέτρησης, ελέγχου, ρύθμισης καθώς και εργαστηριακές συσκευές.

Αποτελεί ουσιαστικό μέρος της συσκευής, γι' αυτό πρέπει να το
διαβάσετε προσεκτικά προτού θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά και να το φυλάξετε κοντά στη συσκευή.

Αποσκοπώντας στη διατήρηση αυτής της κατάστασης και στη
διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας, ο χρήστης πρέπει να
λάβει υπόψη του όλες τις υποδείξεις και τις προειδοποιητικές
παρατηρήσεις που περιλαμβάνει το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών
χρήσης.

Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης πρέπει να συμπληρώνεται με κατάλληλες υποδείξεις, εφόσον κάτι τέτοιο απαιτείται από τους υπάρχοντες εθνικούς κανόνες για την πρόληψη ατυχημάτων και για την προστασία του περιβάλλοντος στη χώρα του υπευθύνου φορέα.
Απαγορεύεται η αφαίρεση και η μετατροπή των διατάξεων ασφαλείας της συσκευής και των εξαρτημάτων.
Το άνοιγμα και η επισκευή της συσκευής επιτρέπεται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις της Leica.
Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας- δεν επιτρέπεται η αντικατάστασή του
από άλλο καλώδιο τροφοδοσίας. Εάν το φις δεν ταιριάζει στην πρίζα, επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις της
εταιρείας μας.
Υπόλοιποι κίνδυνοι
Η συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την τελευταία τεχνολογία και τους αναγνωρισμένους κανονισμούς
ασφαλείας. Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης χρήσης και χειρισμού μπορούν να προκύψουν κίνδυνοι για τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή του χειριστή ή τρίτων ή δυσλειτουργίες στη συσκευή ή σε άλλα αντικείμενα.
Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την προβλεπόμενη χρήση και μόνο εάν βρίσκεται σε άψογη
κατάσταση από πλευράς ασφαλείας. Βλάβες που θα μπορούσαν να διακυβεύσουν την ασφάλεια θα πρέπει να διορθώνονται αμέσως.
Τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με εφαρμοζόμενα πρότυπα θα βρείτε στη δήλωση CE της συσκευής, στη διαδικτυακή διεύθυνση:
http://www.LeicaBiosystems.com
Leica EG1150 C
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2.

Ασφάλεια
Επιτρέπεται αποκλειστικά η χρήση προαιρετικών εξαρτημάτων με εξουσιοδότηση της Leica για την αποφυγή
πρόκλησης ζημιών στη συσκευή ή στα δείγματα.

2.2 Υποδείξεις κινδύνων
Οι διατάξεις ασφαλείας που έχουν τοποθετηθεί στη συσκευή από τον κατασκευαστή συνιστούν μόνο τη βάση για την προστασία ατυχημάτων.Την κύρια ευθύνη για την πρόληψη ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της χρήσης της συσκευής φέρουν πρώτα
απ' όλους ο υπεύθυνος της συσκευής, ο οποίος κατέχει την άδεια λειτουργίας της, καθώς επίσης και τα άτομα που έχει ορίσει
για το χειρισμό, τη συντήρηση ή τον καθαρισμό της συσκευής.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες υποδείξεις
και προειδοποιητικές παρατηρήσεις.
Υποδείξεις κινδύνων - Υποδείξεις ασφαλείας πάνω στην ίδια τη συσκευή
•
•

 χρήση της συσκευής επιτρέπεται μόνο από εξειδικευμένο εργαστηριακό προσωπικό που έχει ενημερωθεί
Η
κατάλληλα. Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο με βάση το σκοπό χρήσης της και τις οδηγίες που παρατίθενται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.
Οι υποδείξεις ασφαλείας πάνω στη συσκευή, οι οποίες συνοδεύονται από ένα προειδοποιητικό τρίγωνο,
σημαίνουν ότι κατά το χειρισμό ή την αντικατάσταση του αντίστοιχου μέρους της συσκευής πρέπει να ακολουθούνται τα σωστά βήματα χειρισμού καθώς και όλα όσα περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών
χρήσης. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρων, ενδέχεται να προκληθούν ατυχήματα, τραυματισμοί ή/και
ζημίες στη συσκευή/στα εξαρτήματα.

Υποδείξεις κινδύνου - μεταφορά, εγκατάσταση και χειρισμός
•
•
•
•
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 ετά την αφαίρεση της συσκευής από τη συσκευασία της, η συσκευή επιτρέπεται να μεταφέρεται μόνο σε
Μ
όρθια στάση.
Προτού συνδέσετε τη συσκευή σε ηλεκτρικό δίκτυο, ελέγξτε αν τα στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα
τύπου συμφωνούν με την τροφοδοσία του χώρου εγκατάστασης.
Η σύνδεση της συσκευής επιτρέπεται μόνο με χρήση του παρεχόμενου καλωδίου τροφοδοσίας και μόνο σε
γειωμένη πρίζα. Δεν επιτρέπεται η χρήση καλωδίου προέκτασης.
Η πρίζα στην οποία θα συνδεθεί η συσκευή, πρέπει να βρίσκεται κοντά στη συσκευή και να είναι εύκολα
προσβάσιμη.

Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Έκδ. 2.6 Αναθ.vH - 07/2016

2.   Ασφάλεια
•

 τάση εκκίνησης της ψυκτικής συσκευής δεν επιτρέπεται να πέσει κάτω από την ελάχιστη τάση (βλέπε ΤεΗ
χνικά χαρακτηριστικά).
	Ο συμπιεστής χρειάζεται στην περίπτωση αυτή ρεύμα εκκίνησης 25 A περίπου. Για την απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής πρέπει να διασφαλίζεται ότι η παροχή ρεύματος παραμένει σταθερή και σύμφωνη με τις
προδιαγραφές. Πριν από την εγκατάσταση πρέπει να ελεγχθεί αν η ηλεκτρική εγκατάσταση πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις.
Παράλειψη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω οδηγεί σε ζημιές στη συσκευή.
• Πριν από τη συντήρηση, την επισκευή ή τον καθαρισμό της, πρέπει να θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας
και να βγάζετε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας της από την πρίζα.

2.3 Ενσωματωμένα συστήματα ασφαλείας
Ασφαλειοδιακόπτης στο γενικό διακόπτη
Βραχυκύκλωμα

•



•

Στο γενικό διακόπτη υπάρχει ένας φωτιζόμενος ασφαλειοδιακόπτης, ο οποίος διακόπτει το ρεύμα από το ηλεκτρικό
δίκτυο σε περίπτωση βραχυκυκλώματος.
Στην περίπτωση αυτή, ο γενικός διακόπτης μεταβαίνει στη
θέση "0" = Off.

Εικ. 2

Leica EG1150 C
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3.

Εξαρτήματα της συσκευής και προδιαγραφές

3.1 Συνολική άποψη - Μέρη της συσκευής
•
•
•
•
•
•

Φωτιζόμενος
διακόπτης On-Off
(ασφαλειοδιακόπτης)

Η συσκευή διακρίνεται για την απλή και δομοστοιχειωτή κατασκευή της, αλλά και από την
ισχυρή μονάδα ψύξης, η ψυκτική απόδοση της οποίας ελέγχεται με ακρίβεια.
Η σταθερότητα της υψηλής θερμοκρασίας εξασφαλίζει την ομοιογενή έγκλειση και εμποδίζει
τυχόν σπάσιμο των μπλοκ παραφίνης.
Λόγω της υψηλής ψυκτικής απόδοσης, η θερμοκρασία εργασίας επιτυγχάνεται πολύ γρήγορα.
Η βελτιστοποιημένη θερμοκρασιακή κατανομή στην ψυχρή πλάκα αποτρέπει τυχόν στάξιμο
του νερού συμπύκνωσης.
Οι μεγάλες διαστάσεις της ψυκτικής επιφάνειας επιτρέπουν την τοποθέτηση 70 μπλοκ παραφίνης.
Έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον σταθμό
σκήνωσης ιστών EG1150 H.

Σύστημα ψύξης
(εσωτερικά)

Αναδιπλούμενο
προστατευτικό
κάλυμμα
(προαιρετικό)
Ψυκτική
επιφάνεια

Ρυθμιζόμενα πέλματα
στο μπροστινό και
το πίσω μέρος της
συσκευής
Εικ. 3
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3.   Εξαρτήματα της συσκευής και προδιαγραφές
3.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Γενικές πληροφορίες για τη συσκευή
Εγκρίσεις:	Τα σήματα έγκρισης που αφορούν την συσκευή βρίσκονται στην πίσω πλευρά
της συσκευής, δίπλα στην πινακίδα τύπου.
		Η έκδοση των 120 V έχει το σήμα ελέγχου c-CSA-us.

Τάσεις τροφοδοσίας:
Για να λειτουργήσει η συσκευή χρειάζεται
συγκεκριμένη τάση,
βλέπε διπλανό πίνακα.
Τύπος συσκευής με βάση την πινακίδα τύπου.
AC ±10 %

Ηλεκτρική ασφάλεια:
Ονομαστική ισχύς:
Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης (5 s):
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας:
Θερμοκρασίες εργασίας:
Σχετ. ατμοσφαιρική υγρασία:
επιτρεπόμενο εύρος θερμοκρασίας
σε φύλαξη και μεταφορά:
επιτρεπόμενο εύρος ατμοσφαιρικής
υγρασίας σε φύλαξη και μεταφορά
Ταξινόμηση κατά IEC 1010:
Βαθμός ρύπανσης
Υψόμετρο λειτουργίας:
Κατηγορία προστασίας IP (IEC 60529):

Τύπος
συσκευής

EG1150 C

Τάση τροφοδοσίας Αρ. παραγγελίας

Ψυκτικό
μέσο

230 V/50 Hz

14 0388 38037

80 g ± 5 g

120 V/60 Hz

14 0388 38038

80 g ± 5 g

240 V/50 Hz

14 9011 50C01

80 g ± 5 g

100 V/50-60 Hz

14 0388 38039

80 g ± 5 g

T1A L250 V
Συσκευές 230 V και 240 V: 350 VA, συσκευές 120 V: 400 VA,
Συσκευές 100 V: 300 VA
25 A
+15 °C έως +28 °C
–5 °C έως θερμοκρασία χώρου περίπου +28 °C
20 έως 80 % - χωρίς συμπύκνωση
–29 °C έως +50 °C
10 έως 85 % - χωρίς συμπύκνωση
Κατηγορία προστασίας 1
2
έως μέγ. 2000 m NN
IP20

Ψυκτική μονάδα
Ψυκτική απόδοση*:
Συντελεστής ασφαλείας:
Ψυκτικό μέσο:
Λάδι συμπιεστή:

110 W
3
R 134a
180 cm3 Emkarate RL 15 s, ICI

*κατά CECOMAF, θερμοκρασία ρευστού: 55 °C, θερμοκρασία εξάτμισης: –25 °C

Διαστάσεις και βάρη
Πλάτος:
Βάθος:
Ύψος:
Βάρος:
Leica EG1150 C

360 mm
650 mm
360 mm
23 kg
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4.

Θέση σε λειτουργία

4.1 Απαιτήσεις χώρου
•
•

Σταθερός, χωρίς κραδασμούς πάγκος εργαστηρίου με οριζόντια, επίπεδη πλάκα, καθώς και
δάπεδο ως επί το πλείστον χωρίς δονήσεις.
Δεν πρέπει να εκτίθεται στο άμεσο ηλιακό φως και έντονες θερμοκρασιακές μεταβολές.
Σταθερή θερμοκρασία χώρου μεταξύ +15 °C και +28 °C.
Αν η θερμοκρασία χώρου υπερβεί τους +28 °C ενδέχεται να μην επιτευχθεί η
θερμοκρασία εργασίας των –5 °C σε ολόκληρη την ψυκτική επιφάνεια.

•
•

Μέγιστη σχετική ατμοσφαιρική υγρασία 80 %, χωρίς συμπύκνωση.
Τοποθετήστε τη συσκευή κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία του αέρα.
Η απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής διασφαλίζεται μόνο εφόσον στην πίσω
πλευρά της διατηρείται ελεύθερος χώρος 15 cm τουλάχιστον. Η μη τήρηση αυτής της απόστασης μπορεί να προκαλέσει σημαντικές ζημίες στην ψυκτική μονάδα της συσκευής. Απαγορεύεται η λειτουργία της συσκευής σε χώρους όπου
υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης έκρηξης.

4.2 Παραδοτέο σύνολο

Ο βασικός εξοπλισμός της ψυχρής πλάκας Leica EG1150 C περιλαμβάνει τα ακόλουθα εξαρτήματα:
			
Αρ. παραγγελίας
• 1 βασική συσκευή Leica EG1150 C
Μόνο για την Αυστραλία:
• 1 μετασχηματιστή 230/240 V
14 0469 31998
• 1 εφεδρική ασφάλεια T 1,0 A, 6,3 x 32 mm
14 6000 01483
• 1 εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης de/en
(με CD και πληροφορίες παραγγελίας)
14 0388 80001
•

προαιρετικά: προστατευτικό κάλυμμα (ακρυλικό)

Το ειδικό για τη χώρα καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να παραγγελθεί ξεχωριστά. Στο
τμήμα προϊόντων της ιστοσελίδας μας (www.LeicaBiosystems.com) θα βρείτε μία λίστα με όλα τα
διαθέσιμα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος για τη συσκευή σας.
Συγκρίνετε τα μέρη που παραλάβατε με τη λίστα συσκευασίας και την παραγγελία σας.
Αν δεν συμφωνούν, απευθυνθείτε άμεσα στην αρμόδια αντιπροσωπεία της Leica.
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4.   Θέση σε λειτουργία
4.3 Αποσυσκευασία και τοποθέτηση
Οι οδηγίες αποσυσκευασίας βρίσκονται εξωτερικά στο κιβώτιο μεταφοράς, στο οποίο παραδίδεται η συσκευή. H εικ. 4 δείχνει τη διάρθρωση της γνήσιας συσκευασίας.
Οι αριθμοί δίνουν τη σειρά που ακολουθείται για την εξαγωγή της συσκευής από τη συσκευασία ή την αντίστροφη σειρά,
όταν θέλετε να τη συσκευάσετε.
Ελέγξτε τους ενδείκτες κλίσης στη συσκευασίας, κατά την παραλαβή της
συσκευής.
Εάν η κορυφή του βέλους έχει μπλε χρώμα, η αποστολή έγινε σε οριζόντια θέση, με υπερβολική κλίση ή συνέβη πτώση κατά τη μεταφορά.
Σημειώστε το στα συνοδευτικά έγγραφα και ελέγξτε το παραδοτέο σύνολο ως προς τυχόν ζημιές.

1

Αυτές οι οδηγίες αποσυσκευασίας
ισχύουν μόνο όταν το κιβώτιο τοποθετηθεί προς αποσυσκευασία με τα σύμβολα
προς τα επάνω.

2

1. Αφαιρέστε τις 8x βίδες (1) του καπακιού (2) και
ανασηκώστε το καπάκι.
Η συσκευή Leica EG1150 C πρέπει να
μεταφέρεται πάντοτε σε όρθια και οριζόντια θέση. Σε καμία περίπτωση δεν
θα πρέπει να την αναποδογυρίζετε,
έστω και για λίγο, ή να αποθηκεύεται
πάνω σε μία από τις πλευρές της.
Εικ. 4

3
6
5
4
6

Leica EG1150 C

3

Αφού μεταφέρετε τη συσκευή και προτού τη θέσετε σε λειτουργία για πρώτη
φορά, πρέπει να μεσολαβήσει οπωσδήποτε χρονικό διάστημα 4 ωρών. Το
λάδι του συμπιεστή, το οποίο αναδεύεται κατά τη μεταφορά, πρέπει να επιστρέψει πλήρως στην αρχική του θέση.

2. Αφαιρέστε τις επάνω επενδύσεις (3).
3. Αφαιρέστε τα προαιρετικά εξαρτήματα (4).
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4.

Θέση σε λειτουργία
4. Ανασηκώστε τη συσκευή EG1150 C (5) από την κάτω
επένδυση (6). Για να το κάνετε, πιάστε τη συσκευή με το
ένα χέρι από κάτω (7) και με το άλλο χέρι από το πίσω
επάνω μέρος (8) και ανασηκώστε την κατακόρυφα από
το κιβώτιο μεταφοράς.
7

8

Εικ. 5

14

Μην πετάξετε τη συσκευασία κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.
Για να επιστρέψετε τη συσκευή, ενεργήστε την με την αντίστροφη σειρά.

Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Έκδ. 2.6 Αναθ.vH - 07/2016

4.   Θέση σε λειτουργία
4.4 Ηλεκτρική σύνδεση
Το ψυκτικό συγκρότημα της συσκευής Leica EG1150 C χρειάζεται συγκεκριμένη τάση και συχνότητα για να λειτουργήσει (βλέπε κεφάλαιο "Τεχνικά χαρακτηριστικά") και, ως εκ τούτου, παρέχεται
πάντοτε με ένα συμβατό καλώδιο τροφοδοσίας.
Για να αποτραπεί η πρόκληση ζημιών στη συσκευή, πρέπει να τηρούνται οι εξής υποδείξεις:
Προτού συνδέσετε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο, πρέπει να ελέγξετε οπωσδήποτε αν οι πληροφορίες τάσης που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου (πίσω
πλευρά) συμφωνούν με τις πραγματικές τιμές τάσεις στο χώρο εγκατάστασης.
Αν δεν συμβαίνει αυτό, μην συνδέετε τη συσκευή στο δίκτυο!
Η σύνδεση της συσκευής επιτρέπεται μόνο με χρήση του παρεχόμενου καλωδίου
τροφοδοσίας και μόνο σε γειωμένη πρίζα με προστατευτική επαφή.
Δεν επιτρέπεται η χρήση καλωδίου προέκτασης!

•
•

Συνδέστε το βύσμα (7) του καλωδίου τροφοδοσίας στην υποδοχή σύνδεσης (6).
Συνδέστε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας στην πρίζα.

7

6

Εικ. 6
Leica EG1150 C
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5.

Χειρισμός

5.1 Ενεργοποίηση της συσκευής

Μετά την εγκατάσταση, όπως αυτή περιγράφεται στο κεφάλαιο 4, η συσκευή Leica EG1150 C είναι
έτοιμη να λειτουργήσει. Ενεργοποιείται από το διακόπτη On-Off, ο οποίος βρίσκεται εμπρός και
αριστερά στη συσκευή ("I" = ΟΝ). Για την επισήμανση της ετοιμότητας λειτουργίας της συσκευής,
ανάβει μια λυχνία εντός του διακόπτη και η ψυκτική μονάδα τίθεται σε λειτουργία.
Ανάλογα με τη θερμοκρασία χώρου, η θερμοκρασία εργασίας της ψυκτικής επιφάνειας (–5 °C)
επιτυγχάνεται έπειτα από 25 περίπου λεπτά (βλ. επίσης κεφ. 4.1).
Η τοποθέτηση καλουπιών έγκλεισης πάνω στην ψυχρή πλάκα επιτρέπεται αφότου παρέλθει το ανωτέρω χρονικό διάστημα ψύξης. Διαφορετικά, μπορεί να μην
επιτευχθεί η θερμοκρασία εργασίας των –5 °C.

5.2 Αντικατάσταση της δευτερεύουσας ασφάλειας

Στην πίσω πλευρά της συσκευής υπάρχει μια ασφάλεια λεπτού
σύρματος, η οποία προστατεύει τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα
της συσκευής.
Προτού αντικαταστήσετε την ασφάλεια, απενεργοποιήστε τη συσκευή από το γενικό διακόπτη και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
Χρησιμοποιείτε μόνο τις ασφάλειες λεπτού
σύρματος που αναφέρονται στο κεφάλαιο
"Τεχνικά χαρακτηριστικά".

9

Αντικαταστήστε την ασφάλεια ως ακολούθως:
• Πιέστε ελαφρώς την ασφαλειοθήκη (9) με ένα κατσαβίδι
και περιστρέψτε αριστερόστροφα κατά 1/4 της στροφής περίπου.
• Βγάλτε την ασφαλειοθήκη και αφαιρέστε την ασφάλεια (10).
• Τοποθετήστε καινούργια ασφάλεια του ίδιου τύπου.
• Επανατοποθετήστε την ασφαλειοθήκη (9).
• Πιέστε την ασφαλειοθήκη με το κατσαβίδι ελαφρώς και
περιστρέψτε δεξιόστροφα κατά 1/4 της στροφής περίπου.
• Συνδέστε ξανά τη συσκευή στην πρίζα και θέστε την σε λειτουργία.

10

9

Εικ. 7
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5.   Χειρισμός
5.3 Λειτουργικές βλάβες
Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα συμβουλευόμενοι τον ακόλουθο πίνακα, απευθυνθείτε
στο αρμόδιο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ή στον αντιπρόσωπο της Leica από τον οποίο αγοράσατε τη συσκευή.

Βλάβη

Πιθανές αιτίες

Επίλυση

Η συσκευή δεν λειτουργεί.

Ο γενικός διακόπτης δεν είναι ενεργοποιημένος
ή
ενεργοποιήθηκε η λειτουργία προστασίας
του γενικού διακόπτη.

Ελέγξτε τη σύνδεση της συσκευής και μετά
ενεργοποιήστε το γενικό διακόπτη.
Μόνο για τη Μεγάλη Βρετανία:
Ελέγξτε την ασφάλεια στο φις του καλωδίου τροφοδοσίας.
Ελέγξτε ξανά την ψύξη με μικρότερη
θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Ελέγξτε την απόσταση της συσκευής από τον
τοίχο. Πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 cm.
Η συσκευή πρέπει να συντηρηθεί ή
να επισκευαστεί από κάποιον τεχνικό
του σέρβις.
Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.
Ελέγξτε την τάση τροφοδοσίας.

Η ψύξη δεν λειτουργεί ικανοποιητικά, Πολύ υψηλή θερμοκρασία χώρου ή άμεση
σχηματισμός νερού συμπύκνωσης.
ηλιακή ακτινοβολία.
Ανεπαρκής παροχή αέρα στη μονάδα
εξαερισμού.
Διαρροή στο σύστημα ψύξης.

Ο συμπιεστής απενεργοποιείται αφού
λειτουργήσει για λίγο και επανενεργοποιείται μετά από λίγο.
Ο συμπιεστής δεν ξεκινά.
Ο συμπιεστής απενεργοποιείται αφού
λειτουργήσει για λίγο.

Leica EG1150 C

Η τάση τροφοδοσίας δεν συμφωνεί με τις
προδιαγραφές ή
Ο συμπιεστής παρουσιάζει βλάβη.
Ο συμπιεστής παρουσιάζει βλάβη.
Ο συμπιεστής παρουσιάζει βλάβη.

Η συσκευή πρέπει να συντηρηθεί ή
να επισκευαστεί από κάποιον τεχνικό
του σέρβις.
Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.
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6.

Καθαρισμός και συντήρηση

6.1 Καθαρισμός της συσκευής
Προτού καθαρίσετε τη συσκευή, θέστε την εκτός λειτουργίας και αποσυνδέστε την από την πρίζα!
Όταν χρησιμοποιείτε μέσα καθαρισμού, να λαμβάνετε υπόψη τους κανόνες ασφαλείας του κατασκευαστή τους
και τους κανόνες εργαστηρίου που ισχύουν στη χώρα χρήσης.
Απαγορεύεται η διείσδυση υγρών στο εσωτερικό της συσκευής κατά τον καθαρισμό της!
Για να αποφευχθεί τυχόν γρατζούνισμα της επιφάνειας της συσκευής, μην χρησιμοποιήσετε σε καμία περίπτωση
αιχμηρά, μεταλλικά εργαλεία για την αφαίρεση των υπολειμμάτων παραφίνης.

Επιφάνεια εργασίας
• Για τον καθαρισμό μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα συνηθισμένα εργαστηριακά μέσα καθαρισμού που είναι
κατάλληλα για την αφαίρεση της παραφίνης (π.χ. Paraguard ή υποκατάστατα ξυλενίου).
Συσκευή και εξωτερικές επιφάνειες
•
•

Εάν απαιτείται, μπορείτε να καθαρίσετε τις λακαρισμένες εξωτερικές επιφάνειες με ένα ήπιο οικιακό καθαριστικό
μέσο του εμπορίου ή με αλκαλικό σαπούνι και να τις σκουπίσετε κατόπιν με ένα υγρό πανί.
Πρέπει να αποφεύγεται η παρατεταμένη επίδραση οργανικών διαλυτών στις επιφάνειες του περιβλήματος. Οι βαμμένες επιφάνειες δεν είναι ανθεκτικές στην ξυλόλη ή το ασετόν!

6.2 Υποδείξεις συντήρησης
Το άνοιγμα της συσκευής για την πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης ή επισκευαστικών εργασιών επιτρέπεται μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς σέρβις.

Για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να λάβετε υπόψη τις
εξής υποδείξεις:
•
•
•
•
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Να καθαρίζετε προσεκτικά τη συσκευή σε καθημερινή βάση.
Να ξεσκονίζετε τακτικά τα στόμια αερισμού στην πίσω πλευρά της συσκευής χρησιμοποιώντας μία βούρτσα ή ηλεκτρική σκούπα.
Να αναθέτετε τον έλεγχο της συσκευής, 1 φορά το χρόνο τουλάχιστον, σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό του Τμήματος
Εξυπηρέτησης Πελατών της Leica.
Συνάψτε μια σύμβαση συντήρησης μετά τη λήξη της περιόδου της εγγύησης. Περισσότερες πληροφορίες για το
θέμα αυτό παρέχει το αρμόδιο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.
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7.   Εγγύηση και σέρβις
Εγγύηση
Η Leica Biosystems Nussloch GmbH εγγυάται ότι το παρεχόμενο προϊόν σύμβασης έχει υποβληθεί
σε διεξοδικό ποιοτικό έλεγχο, σύμφωνα με τα εσωτερικά πρότυπα ελέγχου της Leica, ότι το προϊόν
δεν παρουσιάζει ελλείψεις και ότι πληροί όλες τις εγγυημένες τεχνικές προδιαγραφές και/ή συμφωνηθείσες ιδιότητες.
Η κάλυψη που παρέχει η εγγύηση αφορά το περιεχόμενο της συναφθείσας σύμβασης. Δεσμευτικοί
είναι μόνο οι όροι παροχής εγγύησης του αρμόδιου αντιπροσώπου της Leica ή της εταιρείας από
όπου αγοράσατε το προϊόν της σύμβασης.

Πληροφορίες για το σέρβις
Σε περίπτωση που χρειαστείτε υπηρεσίες από το τεχνικό Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ή κάποιο
ανταλλακτικό, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με το διανομέα της Leica από τον οποίο αγοράσατε τη συσκευή.
Θα σας ζητηθούν τα εξής στοιχεία:
•
•
•
•

Το μοντέλο και ο αριθμός σειράς της συσκευής.
Το χώρο εγκατάστασης της συσκευής και το όνομα κάποιου συνομιλητή.
Την αιτία επικοινωνίας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.
Την ημερομηνία παράδοσης.

Οριστική διακοπή λειτουργίας και απόρριψη
Η συσκευή ή τα τμήματά της πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες
νομικές διατάξεις.

Leica EG1150 C
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8.

Δήλωση απολύμανσης (πρωτότυπη)

Δήλωση απολύμανσης

Αξιότιμε πελάτη,
κάθε προϊόν, το οποίο επιστρέφεται στη Leica Biosystems ή απαιτεί επιτόπου συντήρηση, θα πρέπει να καθαριστεί και να απολυμανθεί κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο. Η απολύμανση ως προς ασθένειες
που προκαλούνται από πρίον, όπως π.χ. οι νόσοι CJD, BSE ή CWD, είναι αδύνατη. Ως εκ τούτου, οι συσκευές που έχουν έλθει σε επαφή με δείγματα που περιείχαν πρίον δεν μπορούν να επιστραφούν στη
Leica Biosystems για επισκευή. Συσκευές που έχουν επιμολυνθεί με πρίον επισκευάζονται στο χώρο του πελάτη μόνο εφόσον ο τεχνικός επισκευής ενημερωθεί σχετικά με τους κινδύνους, τους ισχύοντες
κανονισμούς και τις διαδικασίες της εν λόγω υγειονομικής μονάδας και φέρει προστατευτικό εξοπλισμό. Παρακαλείστε να συμπληρώσετε επιμελώς αυτή τη δήλωση και να επισυνάψετε ένα αντίγραφο
στη συσκευή. Προσαρτήστε το σταθερά στην εξωτερική πλευρά της συσκευασίας μεταφοράς ή παραδώστε το απευθείας στον τεχνικό επισκευής. Μόνο όταν η εταιρία ή ο τεχνικός συντήρησης
παραλάβουν τη δήλωση απολύμανσης, μπορούν να ανοιχθούν οι συσκευασίες ή να ξεκινήσουν εργασίες συντήρησης. Προϊόντα που έχουν επιστραφεί και θεωρούνται από την εταιρεία δυνητικές
πηγές κινδύνου, επιστρέφονται αμέσως στον αποστολέα με δική του χρέωση. Υπόδειξη: Τα μαχαίρια μικροτόμου θα πρέπει να συσκευάζονται στο σχετικό κουτί. Υποχρεωτικές πληροφορίες:
Συμπληρώστε οπωσδήποτε τα πεδία που επισημαίνονται με αστερίσκο *. Συμπληρώστε το μέρος Α ή το μέρος Β, ανάλογα με το εάν η συσκευή έχει επιμολυνθεί ή όχι.

Πληροφορίες πινακίδας τύπου

Μοντέλο (βλ. πινακίδα τύπου)*

Σειριακός αριθμός SN (βλ. πινακίδα τύπου)*

Κωδικός REF (βλ. πινακίδα τύπου)*

Μαρκάρετε την απάντηση A, αν ισχύει. Αν δεν ισχύει, συμπληρώστε όλες τις ερωτήσεις του μέρους B και
αναφέρατε τις πρόσθετες πληροφορίες.

A
B

Ναι

Ναι

Όχι

Αυτή η συσκευή δεν έχει έρθει σε επαφή με μη μονιμοποιημένα βιολογικά δείγματα.

1

Εσωτερικά ή εξωτερικά τμήματα της συσκευής εκτέθηκαν στις εξής επικίνδυνες ουσίες:
περαιτέρω πληροφορίες

Αίμα, σωματικά υγρά, παθολογικά δείγματα
Λοιπές επικίνδυνες βιολογικές ουσίες
Χημικές ουσίες/επιβλαβείς για την υγεία ουσίες
Ραδιενέργεια
Λοιπές επικίνδυνες ουσίες
Ναι

Όχι

2

Η παρούσα συσκευή έχει καθαριστεί και απολυμανθεί:
περαιτέρω πληροφορίες

Εάν ναι, με ποιές μεθόδους:
Εάν όχι**, αναφέρατε τους λόγους:

** Μην αποστείλετε τη συσκευασία χωρίς γραπτή έγκριση από τη Leica Biosystems.

Ναι

Όχι

3

Η συσκευή προετοιμάστηκε για ασφαλή χειρισμό και μεταφορά.
Παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε την αρχική συσκευασία, εάν υπάρχει.

Σημαντικό για τη σωστή παραλαβή του απεσταλμένου προϊόντος:

Συμπεριλάβετε ένα αντίγραφο αυτής της δήλωσης στη συσκευασία αποστολής ή παραδώστε το στον τεχνικό συντήρησης. Την ευθύνη επιστροφής της συσκευασίας από τη Leica, εάν η δήλωση
λείπει ή έχει συμπληρωθεί ελλιπώς, φέρει ο αποστολέας.
Εάν έχετε απορίες, αποταθείτε στην πλησιέστερη αντιπροσωπεία της Leica.

Leica εσωτερικό: Αναφέρατε αριθμό εργασίας και αριθμούς RAN-/RGA, αν υπάρχουν:
Ημερομηνία/Υπογραφή*

Ίδρυμα*

20

Τμήμα*

Όνομα*

Διεύθυνση*
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αραγγελίας. 14 0700 83106

Job Sheet Nr.: _____________ SU Return Goods Authorisation: _____________ BU Return Authorisation Number: _____________

** Μην αποστείλετε τη συσκευασία χωρίς γραπτή έγκριση από τη Leica Biosystems.

Ναι

Όχι

3

Η συσκευή προετοιμάστηκε για ασφαλή χειρισμό και 8.   Δήλωση
μεταφορά.
απολύμανσης (πρωτότυπη)
Παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε την αρχική συσκευασία, εάν υπάρχει.

Σημαντικό για τη σωστή παραλαβή του απεσταλμένου προϊόντος:

Συμπεριλάβετε ένα αντίγραφο αυτής της δήλωσης στη συσκευασία αποστολής ή παραδώστε το στον τεχνικό συντήρησης. Την ευθύνη επιστροφής της συσκευασίας από τη Leica, εάν η δήλωση
λείπει ή έχει συμπληρωθεί ελλιπώς, φέρει ο αποστολέας.
Εάν έχετε απορίες, αποταθείτε στην πλησιέστερη αντιπροσωπεία της Leica.

Leica εσωτερικό: Αναφέρατε αριθμό εργασίας και αριθμούς RAN-/RGA, αν υπάρχουν:

Job Sheet Nr.: _____________ SU Return Goods Authorisation: _____________ BU Return Authorisation Number: _____________
Ημερομηνία/Υπογραφή*

Έκδοση 3.5 - 01/2013, Αρ. παραγγελίας. 14 0700 83106

Ίδρυμα*
Τμήμα*

Όνομα*

Διεύθυνση*
Θέση*
Διεύθυνση e-mail

Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Str. 17-19
69226 Nussloch, Germany

Τηλέφωνο*

Φαξ

Ôçë.: ++49 (0) 6224 143 0
Φαξ: ++49 (0) 6224 143 268
www.LeicaBiosystems.com

Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Str. 17-19
69226 Nussloch, Γερμανία
Τηλέφωνο: +49 (0) 6224 1430
Φαξ:
+49 (0) 6224 143268
Internet: www.LeicaBiosystems.com
Leica EG1150 C
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