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Az alábbi dokumentációban található információk, számada-
tok, utalások és értékelések a tudomány és technikai jelenlegi 
állásának megfelelő alapos kutatásokon alapulnak. 
A Leica nem köteles ezen kézikönyvet rendszeres időközönként 
és folyamatosan az új műszaki fejlesztésekhez igazítani, tartal-
mát frissíteni, valamint az ügyfelekhez eljuttatni.
A kézikönyvben az elfogadható határokon belül előforduló hi-
bás adatokért, rajzokért vagy műszaki ábrákért – a mindenkor 
megfelelő nemzetközi jogszabályok értelmében – felelőssé-
get nem vállalunk. A kézikönyvben található adatok vagy más 
információk felhasználásából következő vagyoni, vagy más, 
származékos káreseményekért mindennemű felelősség ki van 
zárva.
Az alábbi felhasználói kézikönyvben szereplő adatok, rajzok, 
ábrák és egyéb információk (például műszaki adatok) változat-
lanságára nem vállalunk felelősséget.

Ezen a téren kizárólag a köztünk és ügyfeleink között fennálló 
szerződéses feltételek irányadóak.
A Leica fenntartja magának a jogot, hogy a műszaki specifiká-
cióban, valamint az előállítási folyamatban előzetes figyelmez-
tetés nélkül módosításokat hajtson végre. Csak ilyen módon 
biztosítható a műszaki és gyártástechnikai folyamatok folya-
matos fejlesztése.
Az alábbi dokumentum a szerzői jog védelme alá esik. Minden 
szerzői jog a Leica Biosystems Nussloch GmbH tulajdona.
A szövegek és ábrák (illetve ezek részleteinek) nyomtató, 
fénymásoló, mikrofilm, webkamera vagy más egyéb eljárás 
(beleértve az összes elektronikus rendszert és médiát is) általi 
sokszorosítása kizárólag a Leica Biosystems Nussloch GmbH 
határozott, előzetes írásbeli engedélye alapján lehetséges.
A sorozatszám és a gyártás éve a berendezés hátoldalán talál-
ható típustáblán szerepel.

© Leica Biosystems Nussloch GmbH

MEGJEGYZÉS

Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Str. 17 - 19
D-69226 Nussloch
Németország

Telefon: +49 6224 143-0
Fax: +49 6224 143-268 
Internet: http://www.LeicaBiosystems.com

A Leica Microsystems Ltd. Shanghai céggel való szerződése szerinti összeállítás
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(5)
(5. ábra)

REF

SN

Gyártó

A CE-megjelölés mutatja, hogy a termék megfelel 
egy vagy több érvényes európai irányelvnek.

Ügyeljen a felhasználói kézikönyvben foglaltak be-
tartására.

Rendelési szám

Sorozatszám

Az ElektroG § 7 alá eső elektromos és elektronikus be-
rendezésekre utaló jelzés. Az ElektroG az elektromos 
és elektronikus berendezések forgalomba hozatalát, 
visszavételét, és környezetbarát hulladékkezelését sza-
bályozó törvény.

A kínai RoHS-irányelvre utaló környezetvédelmi je-
lölés. A jelben található szám a terméknek a "kör-
nyezetre vonatkozó biztonságos használati időtar-
tamát" adja meg. Ez a jelölés akkor használatos, ha 
egy Kínában korlátozás alá eső anyag a megenge-
dett határérték felett kerül felhasználásra.

1.   Fontos tudnivalók

Veszélyekkel kapcsolatos tudnivalók  
szürke háttérrel jelennek meg, és figyelmezte-
tő háromszög  található mellettük.

1.1 A szövegben alkalmazott jelölések és jelentésük

A zárójelben szereplő számok az ábrákra, illet-
ve az azokon található jelölésekre utalnak.

Tanácsok, azaz a felhasználó számára fontos 
információk szürke háttérrel jelennek meg, és 

 jel található mellettük. 

Váltóáram jele

A csomagok tartalma törékeny, emiatt ezeket meg-
felelő gondossággal kell kezelni.

A nyilak mutatják, hogy a csomag melyik oldala kell 
felfelé kerüljön.

A csomagot száraz környezetben kell tárolni.

A csomagok nem helyezhetők egymásra, és tilos a 
csomagokra súlyt rakni.

Azt a tárolási és szállítási hőmérsék-
let-tartományt jelöli, amelyen a cso-
magot tárolni és kezelni kell.
minimum –29 °C 
maximum +50 °C

Gyártás dátuma
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1. Fontos tudnivalók

1.2 A felhasználók köre

•	 A	Leica	EG1150	C	csak	erre	képesített	szakszemélyzet	által	
használható!

A Tip-n-Tell jelzés arról tájékoztatja, 
hogy a szállítás és tárolás a követel-
ményeknek megfelelően történt-e. 
A 60°-ot meghaladó megdöntés esetén 
a kék kvarchomok átfolyik a nyíl alakú 
jelzőrészre, és oda ragadva rögzül. 
A küldemény szakszerűtlen kezelése 
ilyen módon azonnal és kétségbevon-
hatatlanul bizonyítást nyer.

A rázkódásfigyelőben egy precíziós 
üvegcső tájékoztat a rázkódásról és 
ütődésekről: a megadott erősség el-
érésekor a cső vörösen elszíneződik. 
A megadott gyorsulás (g érték) túllé-
pésekor a cső belsejében megszakad 
a folyadék felületi feszültsége. Ekkor a 
jelzőcső elszíneződik.

•	 A	berendezéssel	történő	munkavégzés	csak	azután	kezd-
hető el, hogy a berendezés kezelője jelen kézikönyvet ala-
posan elolvasta, és a berendezés minden műszaki paramé-
terével tisztában van.

1.3 Rendeltetésszerű használat

A Leica EG1150 C hűtőlap paraffinblokkokba foglalt szövettani 
minták lehűtésére és blokkosítására alkalmas.

A berendezés minden egyéb célú felhasználása tilos!

1.4 Berendezéstípus

Az ezen kézikönyvben szereplő adatok kizárólag a címlapon 
megadott berendezéstípusra érvényesek. 
A sorozatszámot is tartalmazó típustábla a berendezés hátsó 
oldalára van rögzítve.

1. ábra

Az 1. ábra csak példa, az adatok az Ön beren-
dezésénél eltérőek lehetnek!

Azt a tárolási és szállítási légnedves-
ség-tartományt jelöli, amelyen a cso-
magot tárolni és kezelni kell.
minimum 10 % r.p.
maximum 85 % r.p.
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2.   Biztonság

2.1 Biztonsági tudnivalók

A felhasználói kézikönyv fontos tudnivalókat és információkat 
tartalmaz a berendezés biztonságos üzemeltetésével és kar-
bantartásával kapcsolatban.

A kézikönyv a berendezés fontos részét képezi, azt üzembe he-
lyezés és használat előtt kötelező elolvasni, illetve a későbbi-
ekben is a berendezés közelében kell tartani.

A berendezés a mérő-, vezérlő-, szabályzó- és laboratóriumi 
eszközökre érvényes biztonsági előírásoknak megfelelően ké-
szült, illetve került ellenőrzésre.

A kezelőnek ügyelnie kell a kézikönyvben szereplő utasítások 
és figyelmeztetések betartására, hogy ezt az állapotot meg-
őrizze, és a veszélytelen üzemeltetést biztosítsa.

Minden esetben ügyeljen az ezen fejezetben található biztonsági utasítások és figyelmeztetések betartására!
Akkor is olvassa el őket, ha már ismeri valamely más, a Leica által gyártott berendezés kezelését és használatát.

A felhasználói kézikönyvben foglaltakat kiegészítik a baleset-megelőzéssel és környezetvédelemmel kapcsola-
tos, az üzemeltetés helye szerint érvényes helyi előírások és törvényi szabályozások.

A berendezésen és tartozékain található biztonsági berendezések módosítása vagy eltávolítása tilos! A beren-
dezés javítását kizárólag az erre feljogosított Leica szerviztechnikusok végezhetik.

Az alkalmazott irányelvekkel kapcsolatos aktuális információkat a CE-megfelelőségi nyilatkozatban, valamint 
az alábbi webcímen találhatja meg:

http://www.LeicaBiosystems.com

Kizárólag a mellékelt tápkábelt használja, ezt nem szabad más tápkábelre lecserélni. Ha a hálózati csatlakozó 
nem illeszkedik az elektromos aljzatba, forduljon a szervizünkhöz.

Maradék kockázat
A berendezés megfelel a technika aktuális állásának, és az elfogadott biztonságtechnikai szabályoknak meg-
felelően készült. Szakszerűtlen használat és kezelés mellett a kezelő vagy más személy élete és testi épsége ve-
szélybe kerülhet, illetve a berendezés vagy más eszköz károsodhat. A berendezés kizárólag rendeltetésszerűen, 
és biztonságtechnikailag kifogástalan állapotban használható. A biztonságra is kiható hibákat haladéktalanul 
el kell hárítani.
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2. Biztonság

Veszélyekkel kapcsolatos tudnivalók – a berendezést érintő biztonsági tudnivalók

Veszélyekkel kapcsolatos tudnivalók – szállítás, üzembe helyezés és kezelés 

•	 	Kicsomagolás	után	a	berendezés	csak	függőleges	helyzetben	szállítható.
•		 	A	berendezés	elektromos	hálózatra	történő	csatlakoztatása	előtt	ellenőrizze,	hogy	a	típustáblán	megadott	

feszültség megfelel-e a helyi elektromos hálózatnak.
•		 	A	berendezéshez	csak	a	mellékelt	tápkábelt	használja,	és	kizárólag	földelt	hálózati	aljzathoz	csatlakoztassa.	

Hosszabbítókábel használata tilos.
•	 	A	berendezés	csatlakoztatására	használandó	elektromos	aljzat	a	berendezés	közelében,	könnyen	hozzáfér-

hető helyen kell legyen.

•		 	A	berendezés	csak	erre	képesített	laboratóriumi	személyzet	által	használható!	A	berendezés	csak	a	fent	ismer-
tetett felhasználási célokra, és az ezen felhasználói kézikönyvben foglaltaknak megfelelően használható.

•	 	A	figyelmeztető	háromszöggel	megjelölt,	a	berendezést	érintő	biztonsági	tudnivalók	arra	utalnak,	hogy	a	
megfelelő alkatrészek kezelése vagy cseréje során pontosan követni kell a kézikönyvben ismertetett meg-
felelő lépéseket. Ezek figyelmen kívül hagyása balesetet vagy sérülést okozhat, illetve a berendezés vagy 
annak tartozékai károsodhatnak.

2.2 Veszélyekkel kapcsolatos tudnivalók

A baleset-megelőzés alapjait a gyártó által a berendezésre felszerelt biztonsági berendezések képezik. A balesetmentes 
munkavégzéssel kapcsolatos felelősség elsődlegesen a berendezést üzemeltető céget terheli, valamint az általa a berende-
zés üzemeltetésére, karbantartására és tisztítására kinevezett személyeket.
A berendezés problémamentes üzemeltetéséhez az alábbi tanácsok és figyelmeztetések betartása szükséges.

A berendezés károsodásának és a minta sérülésének megelőzése érdekében csak a Leica által engedélyezett tar-
tozékokat szabad használni.
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2.3 Beépített biztonsági berendezések



Biztosíték a főkapcsolón

•	 A	főkapcsolón	található	egy	megvilágított	kapcsolóval	
ellátott biztosíték, amely esetleges rövidzárlat esetén a 
berendezést leválasztja az elektromos hálózatról.

•	 A	főkapcsoló	ilyen	esetben	kiugrik	a	"0" = Ki állásba.

2. ábra

Rövidzárlat

2.   Biztonság

•		 	A	hűtőberendezés	bekapcsolása	során	a	hálózati	feszültség	nem	lehet	alacsonyabb	a	minimális	feszültség-
nél (lásd a műszaki adatokat). 

  Vegye figyelembe, hogy a kondenzátor áramigénye bekapcsoláskor kb. 25 A. A berendezés hibátlan üzemel-
tetéséhez a specifikációnak megfelelő, egyenletes áramellátást kell biztosítani. Az üzembe helyezés előtt 
ellenőrizni kell, hogy az elektromos kiépítés ezeknek a feltételeknek megfelel-e.

 Ezek figyelmen kívül hagyása a berendezés károsodásához vezethet! 
•		 	A	berendezést	minden	karbantartás,	javítás	vagy	tisztítás	előtt	ki	kell	kapcsolni,	és	az	elektromos	hálózatról	

le kell csatlakoztatni.
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3.1 Áttekintő nézet – a berendezés részei

3.  A berendezés részegységei és specifikációi

•		 Az	egyszerű,	moduláris	felépítésű	berendezés	precízen	szabályozható	hűtésű,	nagy	teljesít-
ményű hűtőegységgel van ellátva.

•		 A	stabil	hőmérséklettartás	homogén	blokk-képződést	tesz	lehetővé,	és	megakadályozza	a	
paraffinblokk szakadását. 

•		 A	magas	hűtési	teljesítmény	révén	a	munkahőmérséklet	gyorsan	elérhető.
•		 A	hűtőlap	optimális	hőmérséklet-elosztása	megakadályozza	az	olvadék	lecseppenését.
•		 A	nagyvonalúan	méretezett	hűtőfelület	kb.	70	blokk	számára	elegendő.
•		 A	Leica	EG1150	H	paraffinöntő	állomással	való	együttes	munkavégzésre	van	kialakítva.

Megvilágított
ki/be kapcsoló 
(biztosíték)

Állítható lábak elöl és 
hátul

Hűtőfelület

Hűtőegység
(belső)

3. ábra

Felhajtható 
fedél
(választható)
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3.2 Műszaki adatok
A berendezés általános adatai 

 Engedélyek:  A berendezésspecifikus engedélyezési jelzések a berendezés hátoldalán, a típus-
tábla mellett találhatók.

   A 120 V-os verzió c-CSA-us ellenőrző jelzéssel rendelkezik.

Hálózati feszültség:
A berendezés adott hálózati feszültségeken üzemel-
tethető, lásd a mellékelt táblázatot.
Berendezéstípusok a típustábla alapján.
AC ±10 %

Biztosíték: T1A L250 V
Névleges teljesítmény: 230 V-os és 240 V-os berendezések: 350 VA, 120 V-os berendezések: 400 VA,

100 V-os berendezések: 300 VA
Maximális indítási áramfelvétel (5 s) 25 A
Üzemi hőmérséklet-tartomány: +15 °C - +28 °C
Üzemi hőmérséklet: –5 °C-tól kb. +28 °C-os szobahőmérsékletig
Relatív páratartalom: 20 - 80 % (nem lecsapódó)
megengedett hőmérséklet-tartomány
tárolás és szállítás során:

–29 °C - +50 °C

megengedett légköri páratartalom-
tartomány tárolás és szállítás során:

10 - 85 % (nem lecsapódó)

IEC 1010 szerinti besorolás: 1. védelmi osztály
Szennyezési szint 2
Üzemi magasság: max. 2000 m (tengerszint felett)
IP védelmi osztály (IEC 60529): IP20

Hűtőegység
Hűtési teljesítmény*: 110 W
Biztonsági fokozat: 3
Hűtőközeg: R 134a
Tömítőolaj: 180 cm3 Emkarate RL 15 s, ICI

*CECOMAF szerint, folyadék hőmérséklete: 55 °C, forrási hőmérséklet: –25 °C

Méretek és súly
Szélesség: 360 mm
Mélység: 650 mm
Magasság: 360 mm
Súly: 23 kg

Berendezés-
típus

Hálózati feszültség Rendelési szám Hűtőközeg

EG1150 C

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

3.   A berendezés részegységei és specifikációi
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4. Üzembe helyezés

4.2 A szállítási csomag tartalma
A Leica EG1150 C hűtőlap alapkiszerelésben az alábbiakat tartalmazza:
   Rendelési szám
•	 1	Leica	EG1150	C	alapberendezés
 Csak Ausztrália esetén: 
	 •	 1	előtét	transzformátor,	230/240	V	 14	0469	31998
•	 1	tartalék	biztosíték,	T	1,0	A,	6,3 x 32	mm	 14	6000	01483
•	 1	felhasználói	kézikönyv	német/angol 
 (CD-vel és rendelési információkkal) 14 0388 80001

•	 opcionális:	Fedél	(akril)

4.1 Elvárt környezeti feltételek
•		 Stabil,	rezgésmentes	laboratóriumi	asztal	vízszintes,	sík	asztallappal,	valamint	teljesen	rez-

gésmentes padlóval.
•		 A	közvetlen	napsugárzást	és	az	erős	hőmérséklet-ingadozásokat	ki	kell	küszöbölni.	Átlagos	

szobahőmérséklet +15 °C és +28 °C között.

•		 A	relatív	páratartalom	legfeljebb	80	%	lehet	(nem	lecsapódó	pára	esetén).
•	 A	berendezést	úgy	állítsa	fel,	hogy	a	levegő	mozgása	ne	legyen	akadályozva.

+28 °C-os szobahőmérséklet felett a hűtőfelület –5 °C-os munkahőmérséklete 
nem mindenütt érhető el.

A berendezés kifogástalan működése csak akkor garantálható, ha a hátoldala 
mögött legalább 15 cm szabad hely van. Amennyiben ezt a minimális távolsá-
got nem tartja be, a berendezés hűtőegysége jelentősen károsodhat. A beren-
dezést tilos robbanásveszélyes helyiségekben üzemeltetni!

Hasonlítsa össze a leszállított alkatrészeket a rendelési listán szereplőkkel.
Amennyiben eltérést tapasztal, haladéktalanul forduljon az illetékes Leica 
 kereskedelmi egységhez.

Az országspecifikus tápkábelt külön kell rendelni. Az eszközhöz való tápkábelek teljes listája a honlapun-
kon található: www.LeicaBiosystems.com a termékek részben.
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4.   Üzembe helyezés

4.3 Kicsomagolás és felállítás

A kicsomagolási útmutatót a szállítási láda külső oldalán találja meg. az eredeti csomagolás felépítését mutatja be.
A számok a kicsomagolási sorrendet adják meg. A berendezés elcsomagolása esetén fordított sorrendben járjon el.

A berendezés kiszállítása során ellenőrizze a csomagoláson található dő-
lésjelzőket.
Ha a nyíl hegye kék színű, akkor a küldeményt fektetve szállították, erő-
sen megdöntötték vagy felborult a szállítás során.
Kérjük, ezt tüntesse fel a csomagkísérő dokumentációban, és az esetle-
ges sérüléseket keresve vizsgálja meg a küldeményt.

4.
 áb

ra

1 2

3

4

6

5

36

1. Csavarja ki a 8 csavart (1) a fedélből (2), majd vegye 
le a fedelet.

2. Vegye le a felső párnát (3).
3. Vegye ki a tartozékot (4).

A kicsomagolási útmutató csak akkor 
érvényes, ha a ládát a kicsomagolás-
hoz a jelzéssel ( ) felfelé állították 
fel.

A Leica EG1150 C hűtőlapot a felső ol-
dalával felfelé, vízszintes helyzetben 
kell szállítani. Szigorúan tilos a be-
rendezést - akár rövid időre is - fejjel 
lefelé vagy valamelyik oldalára döntve 
tárolni.

A szállítás és a berendezés első bekap-
csolása között 4 órányi várakozási időt 
kell betartani. Elsőként a szállítás so-
rán áthelyeződött kompresszorolajnak 
teljesen vissza kell térnie a kiindulási 
helyzetébe.



14 Felhasználói kézikönyv V 2.6 RevH - 2016. 07.

4. Üzembe helyezés

5. ábra

7 8

4. Emelje le az alsó párnáról (6) az EG1150 C (5) hűtőla-
pot. Ehhez egyik kezével nyúljon elölről a lap alá (7), 
a másik kezével hátul fogja meg felül a lapot (8), és 
emelje ki a szállítóládából. 

A csomagolást a garanciális időszak alatt 
őrizze meg.
A visszaszállításnál az becsomagolás for-
dított sorrendben történik.
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4.   Üzembe helyezés

4.4 Hálózati csatlakozás

A Leica EG1150 C hűtőberendezés feszültség- és frekvenciafüggő (lásd a "Műszaki adatok" című 
fejezetet), emiatt mindig a megfelelő tápkábellel együtt kerül kiszállításra.
A berendezés károsodásának elkerülése érdekében pontosan kövesse az alábbi utasításokat:

•		 Csatlakoztassa	a	kábel	végét	(7) a berendezés csatlakozóaljzatába (6).
•		 Csatlakoztassa	a	kábelt	a	hálózati	aljzatba.

6. ábra

6

7

A berendezés elektromos hálózatra történő csatlakoztatása előtt feltétlenül el-
lenőrizze, hogy a hátoldalon található típustáblán megadott feszültség megfe-
lel-e a helyi elektromos hálózatnak. 
Ellenkező esetben a berendezést tilos csatlakoztatni!
A berendezéshez csak a mellékelt tápkábelt használja, és kizárólag érintésvéde-
lemmel ellátott, földelt hálózati aljzathoz csatlakoztassa. 
Hosszabbítókábel használata tilos!



16 Felhasználói kézikönyv V 2.6 RevH - 2016. 07.

5. Kezelés

A berendezés hátoldalán található az elektronikus egységek 
védelmére szolgáló biztosíték.

A biztosíték cseréje az alábbi módon történik:
•	 A	biztosíték	tartófoglalatát	(9) lapos csavarhúzóval óvato-

san nyomja be, majd kb. 1/4 fordulattal balra fordítsa el.
•	 Húzza	ki	a	tartófoglalatot,	majd	vegye	ki	a	biztosítékot	

(10).
•	 Helyezzen	be	egy	új,	azonos	típusú	biztosítékot.
•	 Helyezze	be	a	tartófoglalatot	(9).
•	 Csavarhúzóval	 óvatosan	 nyomja	 be	 a	 foglalatot,	 és	 

kb. 1/4 fordulattal forgassa el jobbra.
•	 Csatlakoztassa	újra	a	hálózati	kábelt,	majd	kapcsolja	be	a	

berendezést.

7. ábra

5.1 A berendezés bekapcsolása
A 4. fejezetben ismertetett üzembe helyezés elvégzése után a Leica EG1150 C használatra kész. 
A berendezés bekapcsolása a bal oldalon található kapcsolóval történik ("I" = BE). Üzemkész 
állapotban a kapcsoló világítani kezd, és a hűtőegység munkába lép.
A hűtőlap az üzemi hőmérsékletét (–5 °C) a szobahőmérséklettől függően kb. 25 perc után éri el 
(lásd még a 4.1 fejezetet).

9

5.2 A szekunder biztosíték cseréje

10

9

A biztosíték cseréje előtt a berendezést a há-
lózati kapcsolóval kapcsolja ki, és a tápkábelt 
csatlakoztassa le az elektromos hálózatról! 
Kizárólag a "Műszaki adatok" című fejezetben 
felsorolt biztosítékok használhatók!

A hűtőlapon csupán ez után az első hűtési ciklus után szabad beágyazóformákat 
elhelyezni. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a –5 °C-os munkahőmérsékle-
tet nem sikerül elérni.
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5.   Kezelés

5.3 Működészavarok

Ha a problémát az alábbi táblázatban szereplő megoldási javaslatokkal nem sikerül megszüntetni, forduljon az 
illetékes Leica ügyfélszolgálathoz vagy ahhoz a Leica márkakereskedőhöz, akinél a berendezést vásárolta. 

Hiba Lehetséges okok A hiba elhárítása
A berendezés nem működik. A hálózati kapcsoló nincs bekapcsolva 

vagy
A hálózati kapcsoló biztosítéka kioldott.

Ellenőrizze a berendezés csatlakozását, 
majd kapcsolja be a hálózati kapcsolót.
Csak Anglia esetén:
Ellenőrizze a hálózati dugó biztosítékát.

A hűtés nem működik megfelelően,
Olvadékvíz képződik.

A szobahőmérséklet túl magas vagy a 
berendezést közvetlen napfény éri.

Alacsony szobahőmérséklet esetén 
ellenőrizze ismét a hűtést.

A ventilátor levegőellátása elégtelen. Ellenőrizze, hogy a berendezés mögötti 
távolság minimálisan eléri-e  15 cm-t.

Szivárog a hűtőrendszer. A berendezés szerviztechnikus 
általi karbantartásra vagy javításra 
szorul. 
Kérjük, hogy lépjen kapcsolatba az 
ügyfélszolgálattal.

A kompresszor rövid időközönként ki- és 
bekapcsol.

A hálózati feszültség nem felel meg a 
specifikációban megadottnak vagy
A kompresszor hibás.

Ellenőrizze a hálózati feszültséget

A kompresszor nem működik. A kompresszor hibás. A berendezés szerviztechnikus 
általi karbantartásra vagy javításra 
szorul. 
Kérjük, hogy lépjen kapcsolatba az 
ügyfélszolgálattal.

A kompresszor rövid üzem után kikap-
csol.

A kompresszor hibás.
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6. Tisztítás és karbantartás

6.1 A berendezés tisztítása

Munkafelület
•	 A	munkafelület	tisztítására	minden	olyan,	szokásos	laboratóriumi	tisztítószer	használható,	amely	a	paraffin	eltávo-

lítására alkalmas (pl. Paraguard vagy xilolpótló anyagok). 

A berendezés és külső felületei

•	 Szükség	esetén	a	kezelőelemek	külső,	lakkozott	felületei	a	kereskedelmi	forgalomban	kapható	gyenge	háztartási	
tisztítószerekkel vagy szappanos vízzel tisztíthatók. Utána egy nedves ruhával törölje át őket.

•	 A	berendezés	felületét	ne	tegye	ki	hosszabb	ideig	szerves	oldószereknek.	A	lakkozott	felületeket	a	xilol	és	az	aceton	
károsítja! 

6.2 Karbantartási tanácsok

Annak érdekében, hogy a berendezés funkcionalitását hosszú ideig megőrizze, az alábbiakat kell betartani:

•	 A	berendezést	naponta	alaposan	tisztítsa	meg.
•	 A	berendezés	hátoldalán	található	szellőzőnyílásokat	ecset	vagy	porszívó	segítségével	rendszeresen	tisztítsa	meg	a	

portól.
•	 A	berendezést	legalább	évente	1	alkalommal	egy	erre	képesített	Leica	szakszervizes	szakemberrel	nézesse	át.
•	 A	garanciális	időszak	végén	kössön	karbantartási	szerződést.	Erről	bővebb	tájékoztatást	az	illetékes	Leica	ügyfél-

szolgálat biztosít.

A berendezést minden tisztítás előtt ki kell kapcsolni, és az elektromos hálózatról le kell csatlakoztatni!
A tisztítószerek használata során tartsa be a gyártó biztonsági előírásait és az adott országban érvényes labora-
tóriumi előírásokat!
A tisztítás során a berendezés belsejébe nem kerülhet folyadék!
Annak érdekében, hogy a berendezés felülete ne karcolódhasson meg, a paraffinmaradványok eltávolítására ne 
használjon éles szélű, fémszerszámokat.

A berendezést karbantartási vagy javítási céllal csak az erre képesített szerviztechnikus nyithatja fel. 
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7.   Garancia és szerviz

Garancia

A Leica Biosystems Nussloch GmbH garantálja, hogy a szerződéses termék a Leica belső ellenőrző 
előírásainak megfelelő átfogó minőség-ellenőrzésen esett át, valamint hogy a berendezés hiba-
mentes és megfelel minden, a garanciavállalás alá eső műszaki specifikációknak és tulajdonsá-
goknak.
A garancia hatóköre a megkötött szerződés tartalmára terjed ki. Kizárólag azon Leica értékesítő 
egység, ill. vállalat garanciális feltételei érvényesek, ahol a terméket megvásárolta.

Szervizinformációk

Ha a technikai ügyfélszolgálattal kíván kapcsolatba lépni vagy pótalkatrészeket szeretne igényel-
ni, kérjük, forduljon ahhoz a Leica képviselethez vagy Leica márkakereskedőhöz, ahol a berende-
zést vásárolta.
A következő adatok megadása szükséges:

•	 Modellmegjelölés	és	a	berendezés	sorozatszáma.
•	 A	berendezés	fellelhetőségi	helye	és	a	kapcsolattartó	elérhetősége.
•	 Az	ügyfélszolgálat	megkeresésének	oka.
•	 A	szállítás	dátuma.

A berendezés élettartamának vége és ártalmatlanítása

A berendezést és alkatrészeit a mindenkor érvényes helyi törvényi előírásoknak megfelelően kell 
ártalmatlanítani.
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8. Fertőtlenítési magyarázat (másolható minta)

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

Telefon:  ++49 (0) 6224 143 0
Fax: ++49 (0) 6224 143 268
www.LeicaBiosystems.com

Fertőtlenítési tanúsítvány

A típustábla adatai Modell (lásd a típustáblán)* Sorozatszám (lásd a típustáblán)*

Tisztelt Ügyfelünk!
Minden olyan terméket, melyet a Leica Biosystems részére visszaküld, illetve amelyet a helyszínen kell szervizelni, előírásszerűen meg kell tisztítani és fertőtleníteni kell. Ha olyan, prionok okozta megbetegedéssel 
(például CJD, BSE vagy CWD) kapcsolatos szennyeződés áll fenn, melyet nem lehet fertőtlenítéssel ártalmatlanítani, akkor a berendezés a Leica Biosystems számára javításra NEM küldhető vissza. Ilyen esetben 
a javítás a helyszínen történik meg, miután a szerviztechnikust a kockázatokról felvilágosították, az előírásoknak megfelelő intézkedésekről tájékoztatták, és a megfelelő védőöltözettel ellátták.
Kérjük, hogy részletesen töltse ki az alábbi tanúsítványt, majd ebből egy másolatot mellékeljen a berendezéshez. Ezt rögzítse a szállítási csomag külsejére, vagy adja át közvetlenül a szerviztechnikusnak.  
A szennyezett berendezéseket tartalmazó csomag addig nem kerül felnyitásra, illetve a berendezés javításra, amíg a cég, illetve a szerviztechnikus a megfelelő tanúsítványt meg nem kapta. Azon 
berendezéseket, illetve eszközöket, melyek a cég számára potenciális veszélyforrást jelentenek, haladéktalanul visszaküldik a feladónak, az utóbbi költségére. Megjegyzés: A mikrotom késeket helyezze a 
megfelelő tartódobozba.
Kötelező adatok: A * jellel ellátott mezők kitöltése kötelező. Attól függően, hogy a berendezés szennyezett-e vagy sem, töltse ki hiánytalanul az A vagy a B szakaszt.

Ref. szám (lásd a típustáblán)*

A berendezés nem került kapcsolatba rögzítetlen, biológiai mintákkal.A
B

Jelölje be az A választ, amennyiben megfelelő. Ha nem, úgy részletesen töltse ki a B részt, és adjon meg 
minden szükséges információt.

A berendezés belső vagy külső része a következő veszélyes anyagokkal
került kapcsolatba:Igen Nem
Vér, testfolyadék, patológiai minták

Egyéb veszélyes biológiai anyagok

Vegyi anyagok / egészségkárosító anyagok

Egyéb veszélyes anyagok

Igen

A berendezés meg van tisztítva és le van fertőtlenítve:

Igen Nem Ha igen, milyen eljárással:

Ha nem**, adja meg ennek az okát:

További információk:

További információk:

** Visszaküldést a Leica Biosystems írásos hozzájárulása nélkül ne kezdeményezzen!

A berendezés elő van készítve a biztonságos kezelésre és szállításra.
Amennyiben lehetséges, kérjük, hogy az eredeti csomagolást használja.

Igen Nem

1

3

2

Dátum/aláírás*

Név*

Pozíció*

E-mail cím*

Intézet*

Részleg*

Cím*

Telefon* Fax

A csomag megfelelő átvétele szempontjából fontos: Ezen tanúsítvány egy másolatát mellékelje a küldeményhez, vagy adja át a szerviztechnikus részére. Ezen dokumentáció hiánya, 
vagy hiányos kitöltése esetén a Leica a csomagot haladéktalanul visszaküldi, melyért a felelősséget a küldő viseli. 
Kérdések esetén kérjük, hogy forduljon a legközelebbi Leica képviselethez.
A Leica tölti ki: Ha lehetséges, adja meg a munkaszámot és az RAN-/RGA-számot: 
Job Sheet Nr.: ___________________       SU Return Goods Authorisation: ____________________       /  BU Return Authorisation Number: ____________________   
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Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Str. 17-19
69226 Nussloch, Germany

Telefon:  ++49 (0) 6224 143 0
Fax: ++49 (0) 6224 143 268
www.LeicaBiosystems.com

Fertőtlenítési tanúsítvány

A típustábla adatai Modell (lásd a típustáblán)* Sorozatszám (lásd a típustáblán)*

Tisztelt Ügyfelünk!
Minden olyan terméket, melyet a Leica Biosystems részére visszaküld, illetve amelyet a helyszínen kell szervizelni, előírásszerűen meg kell tisztítani és fertőtleníteni kell. Ha olyan, prionok okozta megbetegedéssel 
(például CJD, BSE vagy CWD) kapcsolatos szennyeződés áll fenn, melyet nem lehet fertőtlenítéssel ártalmatlanítani, akkor a berendezés a Leica Biosystems számára javításra NEM küldhető vissza. Ilyen esetben 
a javítás a helyszínen történik meg, miután a szerviztechnikust a kockázatokról felvilágosították, az előírásoknak megfelelő intézkedésekről tájékoztatták, és a megfelelő védőöltözettel ellátták.
Kérjük, hogy részletesen töltse ki az alábbi tanúsítványt, majd ebből egy másolatot mellékeljen a berendezéshez. Ezt rögzítse a szállítási csomag külsejére, vagy adja át közvetlenül a szerviztechnikusnak.  
A szennyezett berendezéseket tartalmazó csomag addig nem kerül felnyitásra, illetve a berendezés javításra, amíg a cég, illetve a szerviztechnikus a megfelelő tanúsítványt meg nem kapta. Azon 
berendezéseket, illetve eszközöket, melyek a cég számára potenciális veszélyforrást jelentenek, haladéktalanul visszaküldik a feladónak, az utóbbi költségére. Megjegyzés: A mikrotom késeket helyezze a 
megfelelő tartódobozba.
Kötelező adatok: A * jellel ellátott mezők kitöltése kötelező. Attól függően, hogy a berendezés szennyezett-e vagy sem, töltse ki hiánytalanul az A vagy a B szakaszt.

Ref. szám (lásd a típustáblán)*

A berendezés nem került kapcsolatba rögzítetlen, biológiai mintákkal.A
B

Jelölje be az A választ, amennyiben megfelelő. Ha nem, úgy részletesen töltse ki a B részt, és adjon meg 
minden szükséges információt.

A berendezés belső vagy külső része a következő veszélyes anyagokkal
került kapcsolatba:Igen Nem
Vér, testfolyadék, patológiai minták

Egyéb veszélyes biológiai anyagok

Vegyi anyagok / egészségkárosító anyagok

Egyéb veszélyes anyagok

Igen

A berendezés meg van tisztítva és le van fertőtlenítve:

Igen Nem Ha igen, milyen eljárással:

Ha nem**, adja meg ennek az okát:

További információk:

További információk:

** Visszaküldést a Leica Biosystems írásos hozzájárulása nélkül ne kezdeményezzen!

A berendezés elő van készítve a biztonságos kezelésre és szállításra.
Amennyiben lehetséges, kérjük, hogy az eredeti csomagolást használja.

Igen Nem

1

3
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Dátum/aláírás*

Név*

Pozíció*

E-mail cím*

Intézet*

Részleg*

Cím*

Telefon* Fax

A csomag megfelelő átvétele szempontjából fontos: Ezen tanúsítvány egy másolatát mellékelje a küldeményhez, vagy adja át a szerviztechnikus részére. Ezen dokumentáció hiánya, 
vagy hiányos kitöltése esetén a Leica a csomagot haladéktalanul visszaküldi, melyért a felelősséget a küldő viseli. 
Kérdések esetén kérjük, hogy forduljon a legközelebbi Leica képviselethez.
A Leica tölti ki: Ha lehetséges, adja meg a munkaszámot és az RAN-/RGA-számot: 
Job Sheet Nr.: ___________________       SU Return Goods Authorisation: ____________________       /  BU Return Authorisation Number: ____________________   
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Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Str. 17-19
69226 Nussloch, Németország
Telefon:  +49 (0) 6224 1430
Fax: +49 (0) 6224 143268
Internet: www.LeicaBiosystems.com
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Jegyzetek





www.LeicaBiosystems.com

Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Str. 17 - 19
D-69226 Nussloch
Németország
Telefon: +49 6224 143-0
Fax: +49 6224 143-268 
Internet: http://www.LeicaBiosystems.com


