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Informace, číselné údaje, poznámky a hodnocení obsažená 
v tomto návodu odpovídají stávající úrovni vědeckého poznání 
a techniky, která je dána výsledky výzkumů v této oblasti. 
Výrobce není povinen provádět pravidelné aktualizace tohoto 
návodu tak, aby byl v souladu s nejnovějšími vědeckými poznat-
ky, ani poskytovat zákazníkům dodatečné kopie či aktualizované 
verze tohoto návodu.
V rozsahu povoleném národní legislativou vztahující se na jed-
notlivé případy nenese výrobce odpovědnost za chybné údaje, 
výkresy, technické ilustrace atd. obsažené v tomto návodu. 
Především naprosto neručíme za finanční ztráty nebo následné 
škody způsobené nebo související s dodržováním údajů nebo 
jiných informací uvedených v tomto návodu.
Údaje, výkresy, ilustrace a další informace vztahující se k obsahu 
nebo k technickým detailům tohoto návodu nejsou považovány 
za zaručené charakteristiky našich produktů.

Tyto jsou určeny pouze na základě smluvních ustanovení dohod-
nutých mezi výrobcem a zákazníkem.
Společnost Leica si vyhrazuje právo na změnu technických spe-
cifikací a výrobních procesů bez předchozího upozornění. Pouze 
tímto způsobem je možné neustále rozvíjet technologii a výrobní 
postupy použité pro naše produkty.
Tento dokument je chráněn na základě autorského práva. 
Veškerá autorská práva (Copyright) k této dokumentaci jsou 
vlastnictvím společnosti Leica Biosystems Nussloch GmbH.
Reprodukce textu a vyobrazení (nebo také jejich částí) tiskem, 
kopírováním, převodem na mikrofilm, webovými kamerami 
nebo jinými postupy – včetně veškerých elektronických systémů 
a médií – je povolena pouze s předchozím písemným souhlasem 
společnosti Leica Biosystems Nussloch GmbH.
Sériové číslo a datum výroby přístroje naleznete na typovém 
štítku umístěném na zadní straně přístroje.

© Leica Biosystems Nussloch GmbH

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vydáno:
Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Str. 17 - 19
D-69226 Nussloch
Německo
Telefon:  +49 (0)62 24 143-0
Fax:   +49 (0)6224 143-268
Internet: http://www.LeicaBiosystems.com
Smlouva na montáž s Leica Microsystems Ltd. Shanghai
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1.   Důležité informace

(5)

ENTER

1.1 Symboly v textu a jejich význam

Výstrahy
jsou v šedém políčku a jsou označeny výstraž-
ným trojúhelníkem .

Pokyny,
tj. důležité informace pro uživatele, jsou uve-
deny v šedém poli a jsou označeny symbolem 

. 

Hořlavá rozpouštědla a chemická činidla jsou 
označena tímto symbolem.

Tento výstražný symbol označuje plochy pří-
stroje, které jsou za provozu horké. 
Nesahejte na ně, abyste se nespálili.

Čísla v závorkách se vztahují k číslům položek 
na obrázcích.

Funkční tlačítka, která musíte na vstupním 
displeji stisknout, jsou psána tučně a velkými 
písmeny.

REF

SN

Výrobce

Tento produkt splňuje požadavky směrnice 
Rady 98/79/ES týkající se lékařských přístrojů pro 
laboratorní (in vitro) diagnostiku (IVD).

Řiďte se pokyny k použití

Objednací č.

Výrobní číslo

Symbol pro označení elektrického a elektronického 
zařízení podle článku 7 německého zákona o elektrických 
a elektronických zařízeních (ElektroG). ElektroG je zákon 
o prodeji, vracení a ekologické likvidaci elektrických 
a elektronických zařízení.

Symbol ochrany životního prostředí podle čínské 
směrnice o nebezpečných látkách v elektrických 
a elektronických zařízeních (RoHS). Číslo v symbolu 
označuje "dobu používání produktu neškodnou pro 
životní prostředí". Tento symbol se používá, když je 
v Číně zakázaná látka použitá v koncentraci překra-
čující maximální povolenou mez.

Symbol pro střídavý proud~
Indikátor naklopení ke sledování, zda zásilka byla 
přepravována a skladována ve vzpřímené poloze 
v souladu s vašimi požadavky. Při naklonění o 60° 
nebo více se modrý písek dostane do okna indi-
kátoru ve tvaru šipky a trvale se zde nalepí. Je 
tak okamžitě zjistitelné a s konečnou platností 
dokazatelné nesprávné zacházení se zásilkou.

V systému Shockwatch znázorňuje přesná skleněná 
trubička červeným zabarvením nárazy nebo rázy 
nad specifikovanou úrovní intenzity. Překročením 
definovaného zrychlení (hodnoty g) se poruší po-
vrchové napětí kapaliny uvnitř trubičky. To způsobí 
změnu barvy indikační trubičky.

Datum výroby
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1.2 Použití přístroje v souladu se zamýšleným účelem

Leica EG1150 H je moderní parafínová zalévací linka řízená mikroprocesorem.
Je určena pro zalévání histologických tkáňových vzorků roztaveným parafínem pro použití v patologických laboratořích 
a pouze pro následující úlohy:
•	 Roztavit pevný parafín pro zalévání vzorků a udržovat roztavený parafín na požadované teplotě.
•	 Nalévat parafín do zalévacích formiček, kde jsou umístěné vzorky.
•	 Zahřívat a udržovat teplotu zalévacích kazet se vzorky a formičkami a rovněž potřebnou pinzetu.
Použití přístroje k jakémukoliv jinému účelu bude považováno za nevhodné!

1.3 Kvalifikace pracovníků
•	 Přístroj	Leica	EG1150	H	smí	obsluhovat	pouze	vyškolený	laboratorní	personál.
•	 Všichni	laboratorní	pracovníci	určení	pro	práci	s tímto	přístrojem	si	předem	musí	pečlivě	pročíst	tento	návod	k použití	

a dobře se seznámit se všemi technickými vlastnostmi přístroje.

1.4 Typ přístroje

Veškeré informace obsažené v tomto návodu se týkají 
pouze typu přístroje uvedeného na titulní straně.
Typový štítek s výrobním číslem je umístěn na zadní 
straně přístroje.

1. Důležité informace

Obr. 1 je uveden pouze jako příklad a  zobra-
zuje platný typový štítek pro tento přístroj 
s  nezbytnými informacemi o  typu přístroje 
a  požadavcích na napájení. Přesné údaje 
o  jednotlivých verzích se specifikují v kapito-
le 3.1 "Technické údaje".

Obr. 1
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2.   Bezpečnost

2.1 Bezpečnostní pokyny

Tento návod k použití obsahuje důležité informace související 
s provozní bezpečností a údržbou přístroje.

Návod k obsluze je důležitou součástí přístroje, kterou je nutno 
pečlivě pročíst před uvedením přístroje do provozu a jeho 
následným používáním, a musí být uchováván vždy u přístroje.

Tento přístroj byl vyroben a testován v souladu s bezpečnostními 
požadavky platnými pro používání elektrických měřicích, řídicích 
a laboratorních přístrojů.

Uživatel se musí řídit všemi pokyny a dbát všech varování ob-
sažených v tomto návodu k použití, přístroj se tak udrží v tomto 
stavu a zajistí se jeho bezpečný provoz.

Bezpečnostní a varovná upozornění z této kapitoly musí být stále respektována.
Pročtěte si tyto pokyny, i když jste již seznámeni s činností a používáním jiných přístrojů Leica.

Tento návod k použití musí být vhodným způsobem doplněn podle požadavků stávajících předpisů týkajících se 
prevence úrazů a bezpečnosti pro životní prostředí platných v zemi provozovatele.

Ochrany přístroje a  jeho příslušenství se nesmějí odstraňovat ani modifikovat. Opravy přístroje smí provádět 
a přístup k vnitřním součástem přístroje má pouze servisní technik autorizovaný firmou Leica.

Aktuální informace o příslušných standardech najdete v prohlášení o shodě CE na naší internetové stránce:
http://www.LeicaBiosystems.com

Používejte pouze dodávanou síťovou šňůru – ta nesmí být nahrazena jinou síťovou šňůrou.  
Jestliže se síťová zástrčka nehodí do elektrické zásuvky, kontaktuje náš servis.

Reziduální rizika
Přístroj byl navržen a vyroben podle nejmodernějších technologických poznatků a v souladu s uznávanými nor-
mami a  předpisy ohledně bezpečnostních technologií. Nesprávná obsluha nebo zacházení s  přístrojem může 
představovat pro uživatele nebo pro jiné osoby nebezpečí zranění, nebo může být příčinou poškození přístroje 
nebo jiného majetku. Přístroj smí být používán pouze k zamýšlenému účelu a pouze tehdy, jsou-li všechny jeho 
bezpečnostní prvky v provozuschopném stavu. Chybné funkce, které mají negativní vliv na bezpečnost, musí být 
neprodleně opraveny.
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2. Bezpečnost

Výstrahy – bezpečnostní upozornění na samotném přístroji

Bezpečnostní pokyny – přeprava a instalace

2.2 Výstrahy

Ochrany instalované výrobcem přístroje představují jen základní ochranu proti úrazům. Za bezpečnost práce s  přístrojem 
odpovídá především vlastník a pracovníci určení k obsluze, údržbě a opravám přístroje.
Řiďte se následujícími pokyny a dbejte všech výstrah, aby se zajistil bezporuchový provoz přístroje.

Bezpečnostní upozornění na samotném přístroji označená výstražným trojúhelníkem naznačují, že při obsluze 
nebo výměně příslušného dílu se musí dodržovat provozní pokyny uvedené v tomto návodu k použití. Jejich za-
nedbání může způsobit nehody, úrazy a/nebo poškození přístroje/příslušenství.

Některé povrchy přístroje jsou za normálních podmínek za provozu horké.
Jsou označeny touto výstražnou značkou. Dotknete-li se těchto povrchů, můžete utrpět popáleniny.

•	 Po vybalení se přístroj smí přepravovat jen na stojato.

•	 Postavte přístroj na laboratorní stůl a nastavte jej do horizontální polohy.

•	 Přístroj nesmí být vystaven přímému slunečnímu světlu (okno)!

•	 Přístroj zapojujte jen do uzemněné síťové zásuvky. Ochrannou funkci nesmíte eliminovat prodlužovacím ka-
belem bez ochranného nulového vodiče.

•	 Přístroj automaticky rozpozná přiložené napětí/frekvenci. 

•	 Místo pro instalaci přístroje musí být dobře větrané; nesmí tam být žádné zdroje zapálení. 

•	 S přístrojem by se nemělo pracovat na rizikových místech. 

•	 Extrémní rozdíl teplot mezi skladem a místem instalace, stejně jako vysoká vlhkost, může vyvolat kondenza-
ci. V takovém případě vyčkejte před zapnutím alespoň dvě hodiny.
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Bezpečnostní pokyny – práce s přístrojem

2.   Bezpečnost

Rizika – údržba a čištění

2.3 Vestavěné ochrany

Přístroj je vybaven následujícími bezpečnostními prvky a zařízeními:

Pojistky topných prvků
Všechny topné prvky přístroje jsou vybaveny teplotními pojistkami, které při přehřátí topný prvek odpojí a přístroj vypnou.

Automatický jistič v pohotovostním vypínači
Pohotovostní vypínač je vybaven jističem. Tento jistič odpojí výkonovou elektroniku od síťového napájení v případě zkratu.
V takovém případě se pohotovostní vypínač skokově přepne do pozice "0" = Vyp. 

Parafín je hořlavý a musí se s ním tudíž zacházet s náležitou opatrností. K odstraňování ztuhlého parafínu z pra-
covních zón nepoužívejte ostré nástroje; mohli byste poškodit povrchovou vrstvu. Používejte plastovou špachtli 
dodávanou s přístrojem.
Za provozu jsou parafínová nádrž, vanička na zalévací formičky, vanička na kazety, pracovní plocha a držák pin-
zet horké. 
Riziko popálení!
V blízkosti přístroje neukládejte žádné výbušné ani hořlavé látky. Při práci s otevřeným plamenem (např. Bun-
senův hořák) v  bezprostřední blízkosti přístroje (výpary rozpouštědla) by existovalo reálné nebezpečí požáru. 
Proto udržujte všechny zdroje zapálení nejméně 2 metry od přístroje!

Před pracemi údržby přístroj vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky.
Používáte-li čistidla, dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce a laboratorní bezpečnostní předpisy.
Před výměnou vadných pojistek musí být přístroj odpojen od sítě. Uživatel smí vyměňovat jen pojistky, které 
jsou snadno přístupné.
Při provozování nebo čištění přístroje do něj nesmí vniknout žádná kapalina.

Uvědomte si, že jediný způsob, jak jednotku úplně odpojit od napájení, je odpojit napájecí kabel.
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3. Součásti přístroje a specifikace

3.1 Technické údaje

Obecné údaje 
Schválení:  Schvalovací značky pro daný přístroj jsou na zadním panelu přístroje, vedle 

typového štítku.
Napětí zdroje: 100-120 V, 50/60 Hz
 230-240 V, 50/60 Hz
Příkon:  1100 VA
Stupeň krytí1: I
Stupeň znečištění1: 2
Kategorie ochrany proti přepětí: II
Rozsah provozních teplot: +18 °C až +40 °C
Provozní teploty: 55 °C až 70 °C, nastavitelné po 5 K.
Relativní vlhkost vzduchu: max. 60 %, nekondenzující.
1) podle IEC-1010, UL 3101, EN 61010

Pojistky
Pohotovostní vypínač:  jistič vyráběný společností ETA, model 3120-F421-P7T1-W01D-5A
Trubičkové tavné pojistky 6,3 x 32 mm: 2x T2,0 A; 2x T4,0 A; 4x T5,0 A; 2x T6,25 A
Typ pojistek: Schurter: typ Fst

Rozměry a hmotnost
Rozměry:
Výška: 360 mm
Šířka: 500 mm
Hloubka: 640 mm
Hmotnost: asi 22 kg

Kapacity
Parafínová nádrž: asi 3 litry
Vanička na kazety: asi 100 kazet 
Vanička na zalévací formičky: asi 50 zalévacích formiček

Programovatelné hodnoty
Teplota: Parafínová nádrž / dávkovač
 (doba ohřevu = 4 h)
 Vanička na zalévací formičky, vanička na kazety, pracovní plocha
Čas: Pracovní den, aktuální den týdne
 Pracovní časy (začátek, konec), aktuální čas
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3.2 Přehled – součásti přístroje

3.   Součásti přístroje a specifikace

Obr. 2

Parafínová nádrž 
s víkem

Vanička na kazety

Osvětlení pracovní plochy
Pohotovostní 
vypínač 

Držák pinzet

Sběrná vanička 
na parafín  

pravá

Pracovní plocha

Ovládací panel

Dávkovač

Víko 
Vanička na 
zalévací formičky

Chladicí místo

Vanička na zalévací 
formičky

Sběrná vanička na parafín 
levá

Víko
Vanička na kazety
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3. Součásti přístroje a specifikace

3.3 Specifikace přístroje

•	 Parafínová nádrž o objemu 3 litry.
•	 Tok parafínu se aktivuje výškově stavitelnou, otočnou svěrkou – aktivuje se buď ručně formičkou, nebo nožním spínačem (volitelné 

vybavení).
•	 Regulovatelná rychlost průtoku.
•	 Vyjímatelné, vyhřívatelné (nepřímo, přes pracovní plochu) sběrné vaničky na parafín.
•	 Velká, snadno čistitelná vyhřívaná pracovní plocha, s integrovaným chladicím místem, i pro zvlášť velké kazety ("Super Mega 

Cassettes") se systémem vypouštění parafínu.
•	 Vaničky na kazety a/nebo formičky s posuvným víkem, snímatelným a zaměnitelným.
•	 Snímatelný, vyhřívaný držák na 6 pinzet, přístupný z obou stran.
•	 Optimální osvětlení pracovní plochy individuálně nastavitelnou LED lampou.
•	 Teplotní rozsah vaničky na kazety a zalévací formičky, pracovní plochy a parafínové nádrže nastavitelný od 55 °C do 70 °C.
•	 Permanentní teplotní displej pro všechny pracovní zóny.
•	 Programovatelný začátek a konec pracovní doby a pracovních dnů.

Pohled na přístroj zezadu

Zásuvka pro síťový kabel

Chladič

Sekundární pojistky
F1-F3 Sekundární 

pojistky
 F4-F5

Port pro  
nožní spínač

Obr. 3

Kluzné saně
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4.   Příprava k provozu

4.1 Vybalení a instalace

Po převzetí přístroje zkontrolujte indikátory náklonu na obalu.
Pokud je hrot šipky modrý, zásilka byla přepravována na plocho, byla nakloněna v příliš velkém 
úhlu nebo během přepravy spadla.
Tuto skutečnost zaznamenejte do přepravních dokladů a  zkontrolujte zásilku, zda není 
poškozena.

Následující pokyny k  vybalení platí, pouze 
když je krabice pro vybalení umístěna sym-
boly  směřujícími vzhůru.

Obr. 4

1. Odstraňte balicí a lepicí pásku (1).
2. Odstraňte víko krabice (2).
3. Vyjměte příslušenství (3) a vnitřní kryt (4).
4. Odstraňte vnější stěny krabice (5).

1

2

3

3

4
5
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Důležité!
Zvedáním za dávkovač (7) nebo parafínovou 
nádrž (8) můžete přístroj vážně poškodit.

Po dobu záruky je nutné uchovat obalový materiál. Při vracení přístroje postupujte podle výše uvedených poky-
nů v obráceném pořadí.

Obr. 5

4. Příprava k provozu

4.2 Podmínky na pracovišti – umístění přístroje
•	 Stabilní	 laboratorní	 stůl	bez	vibrací	 s horizontální	 rovnou	

pracovní deskou umístěný na podlaze pokud možno bez 
vibrací.

•	 Přístroj	nesmí	stát	v blízkosti	vyústění	klimatizace	a musí	být	
zastíněn před silným slunečním světlem (okno).

Pracoviště musí být dobře větrané a bez jakýchkoliv zdrojů zapálení. S přístrojem by se nemělo pracovat na rizi-
kových místech.

•	 Aby	byl	chladič	plně	funkční,	musí	být	za	přístrojem	mezera	
alespoň 15 cm.

•	 V blízkosti	pracoviště	nesmí	být	olejové	ani	chemické	výpary.

5. Při zvedání přístroj (6) přidržujte pouze za základnu krytu 
vpředu a vzadu (šipka na detailu pro obr. 5) a vyzvedněte 
jej z podložky ven.

6
6

7

8
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4.   Příprava k provozu

4.3 Rozsah dodávky

Standardní vybavení zalévací linky Leica EG1150 H zahrnuje následující součásti:

1 základní jednotka Leica EG1150 H
2 vaničky na kazety nebo zalévací formičky, vyjímatelné 14 0388 32522

2 víka na vaničky na kazety nebo zalévací formičky 14 0388 32480

1 víko na parafínovou nádrž 14 0388 33148

1 škrabka na parafín 14 0388 33133

1 držák pinzet, snímatelný 14 0388 32497

1 filtrační sítko s držákem 14 0388 32208

2 sběrné vaničky na parafín 14 0388 38138

1 sada náhradních pojistek: 14 0388 46335

 2 pojistky T 2,0 A 14 6000 01479

 2 pojistky T 4,0 A, 6 x 32 14 6000 01480

 4 pojistky T 5,0 A, 6 x 32 14 6000 01481 
 2 pojistky T 6,25 A, 6 x 32 14 6000 01482

1 svazek návodu k použití Leica EG1150 H (Návod k použití a jazykové CD) 14 0388 81001

Porovnejte, prosím, dodané součásti s balicím listem, dodacím listem a se svou objednávkou. V případě jakéko-
liv nesrovnalosti se, prosím, obraťte na prodejce firmy Leica, který vaši objednávku vyřizuje.

Napájecí kabel specifický pro danou zemi je třeba objednat samostatně. Seznam dostupných napájecích kabelů pro vaše zařízení 
najdete na našich webových stránkách www.LeicaBiosystems.com v sekci výrobky.
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4. Příprava k provozu

4.4 Nutné montážní práce

Nainstalujte následující příslušenství a  proveďte příslušná nastavení, aby byl přístroj připraven 
k použití:

•		 Nainstalujte	příslušenství.
•		 Je-li	třeba,	nastavte	nožičky	přístroje.
•		 Nainstalujte	zvětšovací	sklo	(volitelné	vybavení).
•		 Připojte	nožní	spínač	(volitelné	vybavení).
•		 Připojte	do	síťové	zásuvky.

Nainstalujte příslušenství

 Nainstalujte vaničku na zalévací formičky (2) a vaničku na kazety (3).
 Podle preferované pracovní strany můžete využít dvě vyhřívané přihrádky (11) na formičky 

nebo kazety, jak chcete.

 Vaničku na formičky/kazety uzavřete odpovídajícím víkem (4), (5).

 Zasuňte sběrné vaničky na parafín (6) do příslušných vodítek pod pracovní plochou.

 Nainstalujte držák pinzet (1).

 Filtrační sítko (7) vložte do parafínové výpusti (8) parafínové nádrže tak, aby černý O kroužek 
utěsnil otvor.

 Parafínovou nádrž přiklopte víkem (9).

Nastavitelné nožičky přístroje

Čtyři nožičky jsou výškově stavitelné, aby bylo možno přístroj nastavit do výšky ostatních přístrojů, 
nebo kompenzovat drobné nerovnosti desky pracovního stolu. 
Přístroj lehce nadzvedněte a otáčejte nožičkou (10 na obr. 6) přístroje tak, aby měla správnou výšku.

Aby přístroj stál pevně a bezpečně, všechny čtyři nožičky musí být nastaveny do stejné výšky.



17Leica EG1150 H – Parafínová zalévací linka

4.   Příprava k provozu

Instalace příslušenství

1

2 3

4 5

6

7 8

9

10

Obr. 6

 

 









11 11

6
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4. Příprava k provozu

4.5 Volitelné příslušenství

Zvětšovací sklo
Zvětšovací sklo zvětšuje obraz pracovní plochy. Když je správně nastaveno, poskytuje zvětšený 
pohled na dávkovač a chladicí místo.

Obr. 7

Instalace zvětšovacího skla

•	 Na	dávkovači (5) je otvor se závitem (1), který je uzavřen nylonovým šroubem (2).
•	 Šroubovákem	vyšroubujte	šroub (2) a uložte jej na bezpečném místě. Pak našroubujte šroub s rýhovanou 

hlavou (3) stojanu (4) do otvoru se závitem, utáhněte jej a seřiďte polohu zvětšovacího skla.

Nožní spínač
Nožní spínač lze využít k ovládání ventilu dávkovače a uvolnit tak ruce 
operátora.
•	 Připojení	a použití	nožního	spínače,	viz	kapitoly 4.6 a 5.1.

5

1 2

5

1 43

Obr. 8 

4

3
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4.6 Elektrické zapojení

4.   Příprava k provozu

Připojení síťového kabelu
•	 Zástrčku	(2) síťového kabelu zapojte do zdířky (3) na zadní 

straně přístroje.

•	 Síťový	kabel	zapojte	do	síťové	zásuvky.

Obr. 9

1

2

Připojení nožního spínače (volitelné)
•	 Zástrčku	(4) nožního spínače zapojte do připojovacího por-

tu (5) na zadní straně přístroje.

•	 Utáhněte	šrouby	(6) na zástrčce.

4 6

3 5

Před připojením nožního spínače se přesvědčte, že pohotovostní vypínač (1) ( ovládací panel vpředu) je přepnu-
tý do polohy "O" ("O" = VYP).

Přístroj MUSÍ být zapojen do uzemněné síťové zásuvky.
Přístroj je vybaven sadou různých síťových kabelů. Smí se použít jen síťový kabel, který je určen pro místní na-
pájecí zdroj (síťovou zásuvku).
Nepoužívejte prodlužovací šňůru.
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5.1 Části / funkce přístroje Parafínová nádrž (1)
Parafínová nádrž má objem cca 3 litry. Teplotu parafínu lze na-
stavit mezi 55 °C a 70 °C v přírůstcích po 5 K. Víko musí být vždy 
na svém místě, jinak nelze teplotu udržovat.
Teplotní pojistka chrání parafín před přehřátím pro případ, kdyby 
selhala regulace teploty. 
Pronikání nečistot v parafínu do bloku vzorků zabraňuje vesta-
věné filtrační sítko.

5. Obsluha

Obr. 10

1

2

1213

11

14
13

1

2

Dávkovač (2)
Dávkovač má samostatné vyhřívání. Nastavení teploty dávkova-
če a parafínové nádrže je spřaženo. 
Množství parafínu uvolňované z plnicí trubice (14) lze plynule 
nastavovat dávkovacím šroubem (11).
Rukojeť dávkovače (12) slouží pro ruční ovládání toku parafínu. 
Je vybavena tlakovou svorkou (13). Tlaková svorka je výškově 
stavitelná a lze ji posouvat do strany (vlevo nebo vpravo) podle 
toho, zda se rukojeť dávkovače uvolňuje formičkou nebo prstem 
.
Rukojeť dávkovače lze ovládat prostým přitlačením formičky 
(nebo prstu) proti tlakové svorce. Nepatrné zatlačení rukojeti 
vzad otevře dávkovací ventil . Po uvolnění se rukojeť švihem 
překlopí zpět do původní polohy a ventil uzavře.

Dávkovacím šroubem (11) se tok parafínu 
nedá zcela uzavřít. Nesmí se jím otáčet za stu-
dena!

Recyklovaný parafín se NESMÍ v zalévací lince 
Leica EG1150 H používat s ohledem na nebez-
pečí kontaminace.
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Pracovní plocha (3)
Teplotu pracovní plochy lze nastavovat od 55 °C do 70 °C 
v přírůstcích po 5 K. 
Zahrnuje to zalévací zónu, držák pinzet (5) a chladicí místo 
(4).
Pracovní plocha má kolem sebe drážku s několika odtokovými 
otvory (15), kterými může přebytečný parafín rychle odtékat.

Chladicí místo (4)
Chladicí místo je nedílnou částí pracovní plochy. Jeho umístě-
ní přímo v přední části zalévací zóny je praktické a umožňuje 
velmi ergonomickou práci. 
Pro orientování vzorků se formička naplní tekutým parafínem 
asi do jedné třetiny. Tekutý parafín začíná na chladicím místě 
rychle tuhnout. 
Když je parafín polotekutý, lze vzorek orientovat podle potře-
by. Nakonec se formička ještě rychle parafínem doplní.

5.   Obsluha

3

3
4

5

5

4

15

Obr. 11

Držák pinzet je neustále vyhříván přibližně na 
70 °C.  
Riziko popálení!

Při orientování tkáně nesmí parafín 
ztuhnout příliš; mohlo by to způsobit v  ho-
tovém bloku fázové přechody, včetně vnitř-
ních prasklin, v důsledku čehož by blok mohl 
při krájení prasknout.

Držák pinzet (5)
Do snímatelného držáku pod dávkovačem lze umístit až 6 
pinzet.
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Sběrná vanička na parafín (8)
Dvě nepřímo vyhřívané sběrné vaničky na přebytečný parafín 
jsou pod pracovní plochou.

5. Obsluha

8

6
7

16

17

Obr. 12

8

Při práci s  polootevřenými víky (17) zvyšte tep-
lotu o  jednu úroveň, abyste zajistili, že parafín 
zůstane tekutý.

Vaničky na zalévací formičky a kazety i ná-
drž na parafín udržujte během provozu 
zavřené víkem, jinak nemůže být dodrže-
na nastavená teplota.

Sběrné vaničky na parafín se musí vyprazd-
ňovat denně. Aby se předešlo možné náka-
ze, parafín ze sběrných vaniček nepoužívej-
te opakovaně.
Při provozování přístroje bez těchto sběr-
ných vaniček na parafín vzniká riziko popá-
lení.

Vanička na zalévací formičky a vanička na kazety (16)
Podle preferované pracovní strany můžete dvě vyhřívané 
prohlubně přístroje (6, 7) využít na zalévací formičky nebo 
na kazety. Teplota je nastavitelná od 55 °C do 70 °C. 
Do každé prohlubně přístroje lze umístit vyjímatelnou vanič-
ku (16) na zalévací formičky nebo na kazety. 
Do každé vaničky se vejde přibližně 100 kazet nebo asi 50 
formiček.
Každá přihrádka (16) má víko (17), aby se zabránilo tepelným 
ztrátám v přihrádce a znečištění. Pro usnadnění přístupu lze 
víko odsunout dozadu a odklopit nahoru.
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Osvětlení pracovní plochy (9)
Systém neoslňujícího světla nad pracovní plochou zajišťuje 
rovnoměrné rozptýlené osvětlení oblasti pro zalévání a chla-
dicího místa. Tím vznikají podmínky optimální viditelnosti 
pro nalévání parafínu a umísťování vzorku. 

Chcete-li zapnout LED lampu poprvé po přechodu přístroje 
do aktivního režimu, stiskněte postupně tlačítko (18) na 
ovládacím panelu a tlačítko vypínače (19) na lampě. Během 
denního provozu se doporučuje vypínat a zapínat LED lampu 
pomocí tlačítka vypínače (19) na lampě.

5.   Obsluha

8

9

Obr. 13

20

21
Pohotovostní vypínač (8)
Po uvedení jednotky do provozu se má tento pohotovostní 
vypínač používat, jen když se má jednotka vypnout na delší 
dobu.

V rutinní denní práci se používá tlačítko ON/OFF na ovláda-
cím panelu.
Při stisknutí tlačítka ON/OFF (20) se přístroj přepne do 
aktivního pohotovostního (standby) režimu.
Všechny displeje se vypnou, jen kontrolka LED (21) v tlačítku 
ON/OFF zůstane svítit.

Mají-li se provádět naprogramované proce-
dury: pohotovostní vypínač (8) musí být za-
pnutý a přístroj musí být v pohotovostním 
režimu.
Další informace viz kapitola 5.4

18

19
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Sešlápnutím nožního spínače se ventil otevře, uvol-
něním spínače se zavře. Tím se ruce operátora uvolní 
k práci s přístrojem.
Tok parafínu lze nastavit dávkovacím šroubem (11).
Při použití nožního spínače není rukojeť dávkovače 
(12) zapotřebí a může být odklopena nahoru.

Postupujte takto:
•	 Dávkovací	šroub	(11) nastavte na minimum.
•	 Palcem	a ukazováčkem	opatrně	překlopte	ruko-

jeť dávkovače (12) dozadu/nahoru.

5. Obsluha

Volitelné vybavení – nožní spínač (22)

Obr. 14

12

22

11

12

14

14

Nožní spínač (22) ovládá elektromagnetický ventil 
dávkovače.
Musí být připojen, jak je popsáno v kapitole 4.6.

Zástrčka nožního spínače MUSÍ být 
k  zásuvce přišroubována. Jinak by 
mohl parafín unikat, i když nebude 
spínač aktivován.

Při odklápění rukojeti dávkovače 
buďte opatrní! Z  plnicí trubice by 
mohl vytéci horký parafín (14).

NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ!
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• Topná zařízení se zapnou a kontrolky LED indikují poslední nastavené hodnoty.
 Kontrolky cílové hodnoty topných zón (1, 3 a 4 na obr. 18) rychle blikají po celou dobu zahřívací 

fáze (srv. "Indikace topných intervalů").
 Kontrolka LED parafínové nádrže (2 na obr. 18) bliká v jednosekundových intervalech a tím 

indikuje intenzivní vytápění parafínové nádrže (4 hodiny).
 Dojde-li k modifikování teplotních nastavení v průběhu fáze topení, přístroj nová nastavení 

uloží a fáze topení se odpovídajícím způsobem upraví. 

• Parafínovou nádrž naplňte parafínem.

5.2 Zapnutí přístroje

• Zapněte pohotovostní vypínač (na levé straně, vedle ovládacího panelu)  
(viz obr. 15, 17).

•	 Všechny	kontrolky	LED	na	ovládacím	panelu	se	krátce	rozsvítí	a na	displeji	se	asi	na	2	sekundy	
zobrazí nainstalovaná verze softwaru. 

 Všechny displeje zhasnou, jednotka přejde do pohotovostního (standby) režimu. 
 Zelená kontrolka LED v tlačítku ON/OFF indikuje, že je přístroj připraven k činnosti.

5.   Obsluha

Obr. 15

•	 Tlačítko	ON/OFF stiskněte asi na 2 sekundy, aby se přístroj přepnul do provoz-
ního režimu. Na displeji se rozbliká čas a indikuje, že přístroj byl odpojen od 
sítě. 

 Stisknutím libovolného tlačítka informaci potvrdíte.

Obr. 16

Přístroj Leica EG1150 H je před expedicí z  výrobního závodu důkladně testován v  laboratorních podmínkách. 
Z tohoto důvodu objevíte malá množství ztvrdlého parafínu. S tímto parafínem můžete bez jakýchkoliv problé-
mů dále pracovat.

Normálně je přístroj v provozním režimu STANDBY/ON; takže jej vypínáte a zapí-
náte pouze tlačítkem ON/OFF. 
Pohotovostní vypínač používejte jen tehdy, když má být přístroj vypnut dlouho-
době.
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5. Obsluha

5.3 Funkce ovládacího panelu

1 - Vanička na kazety nebo zalévací formičky, levá
2 - Parafínová nádrž a dávkovač
3 - Pracovní plocha
4 - Vanička na kazety nebo zalévací formičky, pravá

Ovládací panel vedle pohotovostního vypínače (8) zahrnuje fóliovou klávesnici s tlačítky, kontrolky 
LED a jednořádkový displej. 
Je rozdělen na dvě ovládací části: 
nastavení a displej teploty a řízení a programování přístroje.

Kontrolky LED pro  
jednotlivé topné zóny 

Displej: 
standardní indikací je 

reálný čas

Nastavení času

Výběr 
pracovního dne

Osvětlení  
Zap/Vyp

Nastavovací tlačítka 
pro programování  

aktivace rozšířeného 
režimu

Přepínač  
pohotovostního (standby) 

režimu 
nebo 

pracovního dne ON/OFF
Kontrolky LED pro indikaci režimu:
5 - Pracovní den / den týdne
6 - Čas startu a konce, aktuální čas
7 - Aktuální pracovní den

Tlačítka pro nastavení teploty  
topných zón

31 2 4

5
6

7

8

Obr. 17

Obr. 18

Regulace a zobrazení 
teploty

Ovládání a programování 
přístroje
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5.   Obsluha

5.4 Režimy činnosti

Pohotovostní (standby) režim
Displej a všechny kontrolky LED jsou v pohotovostním (standby) režimu vypnuty. Jednotka se zapíná 
a vypíná automaticky podle naprogramovaného času zapnutí a vypnutí. 
Jenom zelená kontrolka LED (21) v tlačítku ON/OFF indikuje, že je přístroj připraven k činnosti.

Přepnutí do provozního režimu
•	 Přidržte tlačítko ON/OFF stisknuté cca 2 sekundy. 

•	 Přístroj	se	z pohotovostního	(standby)	režimu	přepne	do	provozního	režimu.	Rozsvítí	se	kont-
rolky LED právě zvolených hodnot, na displeji se zobrazuje aktuální čas.

21

Ve 24hodinovém režimu (viz kap. 5.6) aktivujte rozšířený režim, aby se při dopl-
nění pevného parafínu urychlilo jeho roztavení.

Důležité
Časovač nebude aktivní, jestliže je čas konce nastaven před čas startu. 
Například čas startu: 08:00 a čas konce: 06:00.

24hodinový (nepřetržitý) režim – směnný provoz
Jsou-li čas zapnutí a čas vypnutí nastaveny na stejnou hodnotu, přístroj bude v činnosti nepřetržitě, 
i ve dnech, které nejsou definovány jako pracovní.
Příklad: Čas startu = 00:00 a čas konce = 00:00. 
Nastavení časovače viz kapitola 5.5.

Když byl přístroj odpojen od napájení delší dobu, (>5 min), časový údaj na dis-
pleji při přepnutí do provozního režimu bliká. 
Stisknutím libovolného tlačítka potvrďte blikající displej a zkontrolujte, zda se 
všechny požadované fáze topení (zvlášť parafínová nádrž) ukončily.
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5.5 Řízení časového programu

Aby řízení časového programu fungovalo správně, musí být čas indikovaný na displeji nastaven 
podle aktuálního místního času.

Nastavení času

•	 Tiskněte	tlačítko	ČAS tolikrát, kolikrát je potřeba, aby se rozsvítila zelená kontrolka LED 
"TIME".

•	 Tlačítky  /  nastavte aktuální čas. 
 Požadované hodnoty dosáhnete rychleji, když příslušné tlačítko přidržíte stisknuté.

Čas spuštění
Čas spuštění je čas, kdy se přístroj automaticky přepne z pohotovostního (standby) režimu do 
režimu provozního. 

Nastavení časů spuštění a ukončení činnosti:
•	 Tiskněte	tlačítko	ČAS tolikrát, kolikrát je potřeba, aby se rozsvítila zelená kontrolka LED 

"START".

•	 Tlačítky  /  nastavte čas spuštění. 
 Požadované hodnoty dosáhnete rychleji, když příslušné tlačítko přidržíte stisknuté.

Čas ukončení činnosti
Čas ukončení činnosti je čas, kdy se přístroj automaticky přepne z provozního režimu do pohoto-
vostního (standby) režimu.
Nastavení časů spuštění a ukončení činnosti:
•	 Tiskněte	tlačítko	ČAS tolikrát, kolikrát je potřeba, aby se rozsvítila zelená kontrolka LED 

"END". Nastavte čas stejným způsobem, jak bylo popsáno výše.
Obr. 19

Všechny nastavené časy zůstávají i při vypnutí přístroje pohotovostním vypína-
čem uloženy v paměti, dokud nejsou změněny.
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Nastavení aktuálního dne týdne:
•	 Tiskněte	tlačítko	DEN tolikrát, kolikrát je potřeba, aby se rozsvítila zelená kontrolka "TODAY". 

Rozsvítí se kontrolka LED aktuálního dne týdne.

•	 V případě potřeby nastavte aktuální den tlačítky /  - rozsvítí se příslušná kontrolka LED.

Definování pracovních dnů:
•	 Tiskněte	 tlačítko	DEN tolikrát, kolikrát je potřeba, aby se rozsvítila zelená kontrolka 

" WORKING DAY". Kontrolky LED dnů v týdnu, definovaných jako pracovní dny, svítí, a kontrolka 
LED aktuálního dne bliká.

•	 Tlačítky  /  vyberte den, který chcete definovat nebo zrušit jako pracovní den. 
 Kontrolka LED vybraného dne (FRI) bliká. 

•	 Stiskněte	tlačítko	ON/OFF. 
 Jestliže vybraný den nebyl pracovním dnem (kontrolka LED nesvítí), přidá se nyní do seznamu 

pracovních dnů (kontrolka LED se rozsvítí). 
 Jinak (viz obr. 20, FRI byl definován jako pracovní den, kontrolka LED svítí), vybraný den se ze 

seznamu pracovních dnů vyřadí (kontrolka LED zhasne).

5.   Obsluha

Obr. 20 Mají-li být naprogramované hodnoty v  následujících dnech účinné (přístroj se 
v  naprogramovaných časech automaticky spouští a  v  čase ukončení opět auto-
maticky vypíná), musí být aktivní pohotovostní (standby) režim --> stiskněte 
tlačítko ON/OFF.

Přístroj bude zahřát na požadovanou teplotu a  připraven k  činnosti pouze ve 
dnech, které byly definovány jako dny pracovní.

Dny týdne/pracovní dny

Automatické zapínání přístroje je provázáno s jednotlivými dny týdne. Je tudíž nutno definovat dny, 
pro něž automatické zapínání bude funkční.
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Indikace topných intervalů

V poli displeje pro teplotní rozsahy svítí kontrolka LED vždy u právě nastavené teploty. Když je topení 
pro určitou zónu aktivní, kontrolka LED bliká, dokud ohřev trvá.
Indikaci činnosti topení (a tedy blikání) lze vyřadit. 
Postupujte takto:
•	 Přístroj	vypněte	pohotovostním	vypínačem	( , nikoliv tlačítkem ON/OFF).

•	 Přidržte	stisknuté	tlačítko	PRACOVNÍ PLOCHA a přístroj opět pohotovostním vypínačem 
zapněte.

•	 Chcete-li	obnovit	"blikací"	režim,	vypněte	přístroj	pohotovostním	vypínačem,	jak	je	popsáno	
v bodě 1.

 Přidržte stisknuté tlačítko DÁVKOVAČ PARAFÍNU a přístroj znovu zapněte.

Chcete-li zvýšit teplotu o 5 K, stiskněte tlačítko pro teplotní 
rozsah jednou. Rozsvítí se červená kontrolka LED pro příslušnou 
hodnotu teploty – po dosažení 70 °C se hodnota teploty vrátí 
zpátky na 55 °C.
Když je hodnota teploty pro danou zónu jednou nastavena, 
zapamatuje se a udržuje, dokud ji nezměníte.

5.6 Topení přístroje

1 - Vanička na kazety nebo zalévací formičky, levá
2 - Parafínová nádrž / dávkovač
3 - Teplota pracovní plochy
4 - Vanička na kazety nebo zalévací formičky, pravá

31 2 4

Obr. 21

Obr. 22

+

+

Při nastavování teploty dodržujte maximální 
dovolenou teplotu specifikovanou výrobcem 
parafínu.

Nastavení hodnot teploty

Teploty pro čtyři topné zóny přístroje lze nastavovat jednotlivě, 
v rozsahu 55 °C až 70 °C po přírůstcích 5 K.
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Rozšířený režim (topení)
Tavení parafínu vyžaduje velké množství tepla. To je započítáno jen v pohotovostním (standby) 
režimu v době předstihu přípravné fáze. V provozním režimu se parafínová nádrž vyhřívá jen natolik, 
aby se parafín udržel na zvolené teplotě. Tavení parafínu lze proto urychlit zvětšením tepelného 
zdroje (rozšířený režim [topení]), kdykoliv je to zapotřebí (např. když se musí do nádrže přidat pevný 
parafín při směnném provozu). Parafínová nádrž se pak po dobu čtyř hodin vyhřívá na vyšší teplotu 
(rozšířený režim (topení)).

Stiskněte současně

Obr. 23

Přípravné fáze
Aby se zajistilo, že přístroj bude v naprogramovanou dobu spuštění připraven k provozu (všechny 
pracovní teploty dosaženy), různé sekce se aktivují s předstihem takto:
Parafínová nádrž:  Topení se zapíná 4 hodiny před začátkem pracovní doby.
Pracovní plocha: Topení se zapíná 4 hodiny před začátkem pracovní doby.
Trubice dávkovače: Topení se zapíná 1 hodinu před začátkem pracovní doby.
Chladicí místo: Chlazení se zapíná 1 hodinu před začátkem pracovní doby.

V průběhu fáze ohřevu se na displeji zobrazuje - - : - - ; dvojtečka bliká v sekundových intervalech.
Doby předstihu přípravné fáze nelze modifikovat.

Rozšířený režim topení aktivujete současným podržením stisk-
nutých tlačítek  a  . 
Krátkodobé rozsvícení kontrolek všech čtyř cílových hodnot 
parafínové nádrže potvrzuje, že byl aktivován ohřev na vyžádání. 
Jinými slovy: tlačítka je nutné držet stisknutá, dokud se neroz-
svítí všechny 4 kontrolky. 
Po dobu činnosti rozšířeného režimu (topení) kontrolka LED 
nastavené teploty bliká.
Rozšířený režim topení lze kdykoliv vypnout podržením stisk-
nutých stejných tlačítek. Deaktivace ohřevu na vyžádání je také 
potvrzena rozsvícením všech čtyř kontrolek cílových hodnot.

Displej
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Pracovní plochy
•	 Pracovní	plochu	lze	čistit	všemi	běžnými	laboratorními	čisticími	prostředky	vhodnými	pro	odstraňování	parafínu	(např.	

Paraguard nebo xylenové substituce). 
•	 Vyhněte	se	delšímu	působení	organických	rozpouštědel	na	povrch	přístroje.

Parafínová nádrž
•	 Dbejte	na	to,	aby	se	do	parafínové	nádrže	nedostaly	žádné	nečistoty.	
•	 Po	vypuštění	zůstává	v nádrži	určité	zbytkové	množství	parafínu,	které	brání	tomu,	aby	pevné	nečistoty	vnikaly	do	

dávkovače. 
•	 Tento	parafín	odstraňte	buničinou	nebo	papírovými	ubrousky.	Nesnažte	se	vyjmout	filtrační	sítko,	dokud	neodstraníte	

zbytkový parafín. 
•	 Vnitřek	nádrže	pak	vytřete	buničinou.

Držák pinzet
•	 Držák	pinzet	se	velmi	snadno	znečistí,	což	se	pak	často	přenáší	dál.	Čistěte	tudíž	držák	pinzet	důkladně.

6. Čištění a údržba

6.1 Čištění přístroje

Důležité!
Držák pinzet je neustále vyhříván přibližně na 70 °C. Riziko popálení!

Nepoužívejte na čištění xylen. Xylenové výpary jsou těžší než vzduch a  k  jejich vznícení může dojít ve značné 
vzdálenosti od tepelného zdroje. 
Existuje nebezpečí požáru!
Aby nedošlo k poškrábání povrchu přístroje, používejte k čištění jen dodanou plastovou škrabku – v žádném pří-
padě nepoužívejte kovové nástroje!
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Sběrná vanička na parafín
•	 Než	z přístroje	vysunete	sběrné	vaničky	na	parafín,	abyste	je	mohli	vyprázdnit,	musíte	buničitou	vatou	odstranit	veškerý	

přebytečný parafín z pracovní plochy, aby nevnikl do přístroje.

6.   Čištění a údržba

6.2 Pokyny pro údržbu

Přístroj smějí otevírat za účelem údržby nebo oprav jen servisní technici firmy Leica. 

Přístroj Leica EG1150 H vyžaduje velmi málo údržby, ale aby přístroj spolehlivě fungoval, dodržujte následující body.

•	 Každodenně	přístroj	pečlivě	vyčistěte.
•	 Štětcem	nebo	vysavačem	pravidelně	odstraňujte	prach	z ventilačních	štěrbin	na	zadní	straně	přístroje.
•	 Nejméně	jednou	ročně	nechte	přístroj	prohlédnout	autorizovaným	servisním	technikem	firmy	Leica.
•	 Na	konci	záruční	doby	uzavřete	servisní	smlouvu.	Potřebujete-li	další	informace,	obraťte	se	na	příslušnou	organizaci	

služeb zákazníkům.

Kdyby se sběrné vaničky na parafín nevyprazdňovaly pravidelně, přebytečný parafín by mohl přetéci do přístro-
je nebo na pracovní plochu.
To představuje riziko popálenin a poškození přístroje.

Při použití parafínů s nízkým bodem tání buďte zvlášť opatrní - při vysouvání sběrných vaniček představuje te-
kutý parafín zvýšené riziko popálení.

•	 Sběrné	vaničky	na	parafín	vysouvejte	a vyprazdňujte	jen	zatepla.
•	 Parafín	ze	sběrných	vaniček	se	nesmí	znovu	použít.	Riziko	přenesení	nákazy	do	dalších	vzorků.
•	 Obě	sběrné	vaničky	na	parafín	pravidelně	vyprazdňujte,	aby	nedošlo	v přístroji	k  jejich	přetečení.	 I když	 intervaly	

vyprazdňování závisí na režimu provozu, vaničky by se měly vyprazdňovat přinejmenším denně.
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7. Odstraňování závad

7.1 Možné chyby

Tato kapitola vám pomůže odstranit problémy, které by se při práci s přístrojem Leica EG1150 H 
mohly vyskytnout. 
Nepodaří-li se vám problém odstranit podle pokynů uvedených v této kapitole, obraťte se, prosím, 
na příslušný technický servis firmy Leica. 
Další pokyny najdete v kapitole 8.
Tabulka níže uvádí nejběžnější problémy i jejich možné příčiny a řešení.

Problém Možná příčina Nápravné opatření

1. Displej:
 

 Na displeji se zobrazí .

 Dvojtečka bliká.

- Přístroj je ve fázi ohřevu (pohotovostní 
režim).

- Toto není chyba!
 Přístroj se do provozního režimu přepne 

v naprogramovaném čase startu.

2. Přístroj nefunguje. - Pohotovostní vypínač není zapnutý 

 nebo

- Aktivovala se vypínací funkce v pohoto-
vostním vypínači.

- Tlačítko ON/OFF nebylo stisknuto dosta-
tečně dlouho.

- Zapněte pohotovostní vypínač.

- Zkontrolujte připojení přístroje, pak 
zapněte pohotovostním vypínačem.

- Tlačítko ON/OFF přidržte stisknuté 
několik sekund (alespoň 2 s).
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Problém Možná příčina Nápravné opatření

3. Parafínová nádrž
 Parafín se netaví, nebo se taví jen velmi 

 pomalu.
- Zvolená teplota je příliš nízká.

- Nebyl zapnut rozšířený režim (topení).

- Nesprávná indikace teploty, nebo parafíno-
vá nádrž není vyhřívána. 

- Nesprávné zadání času startu.

- Pojistka topného zařízení parafínové nádr-
že přerušila napájení.

- Technická porucha.

- Zvyšte požadovanou teplotu parafínové 
nádrže.

- Aktivujte ohřev na vyžádání. (viz kapito-
la 5.6) 

- Zkontrolujte teplotní nastavení a v přípa-
dě potřeby je proveďte znovu.

- Zkontrolujte čas startu.

- Zkontrolujte pojistky a v případě potřeby 
je vyměňte. (viz kapitola 7.3)

- Obraťte se na zákaznický servis.

4. Dávkovač parafínu
 Žádný tok parafínu.

 Parafín kape, když je ventil zavřený.
 
 Nehomogenní tok parafínu (např. vzduchové 

kapsy).

- Parafín není zcela roztaven.

- Vývod parafínu je ucpán nebo je vadný 
elektromagnetický spínač.

- Na začátku provozu bublinky v dávkovači

- Vyčkejte, dokud se parafín zcela nerozta-
ví; pak znovu zkontrolujte.

- Obraťte se na zákaznický servis.

- Ponechte dávkovač po určitou dobu 
úplně otevřený.



36 Návod k použití V 2.6 RevI – 07/2016

7. Odstraňování závad

Problém Možná příčina Nápravné opatření

5. Osvětlení 
 nefunguje. - Nebylo stisknuto tlačítko na lampě.

- Vadná žárovka.

- Vadná pojistka.

- Stiskněte tlačítko vypínače na lampě.

- Požádejte technický servis o výměnu 
lampy.

- Vyměňte pojistku.
 (viz kapitola 7.3)

6. Jednotlivé topné zóny 
 Topení nefunguje (navzdory správné teplotní 

indikaci).
- Pojistka přerušila napájení vyhřívané zóny.

- Vadné topné zařízení.

- Vyměňte pojistku. 
(viz kapitola 7.3)

- Obraťte se na zákaznický servis.

7. Chybová zpráva na displeji
 

 Na displeji se zobrazí .
 Došlo ke ztrátě programu a časování.

- Baterie je vybitá 
 a také

- porucha napájení nebo

- přístroj vypnut pohotovostním vypínačem 
nebo

- zástrčka síťového kabelu je odpojená.

- Potvrďte chybu stiskem libovolného 
tlačítka. 
Po novém naprogramování můžete 
obnovit práci.

 Důležité!
 Neodpojujte už přístroj od zdroje 

napájení.
 Požádejte technický servis o výměnu 

baterie.
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7.2 Výměna pojistky

Obr. 24

1

2
3

4     5

Individuální pojistky jistí následující okruhy:
1  -  Peltierův článek chladicího místa a osvětlení pracovní plochy.
2  -  Topení držáku pinzet a dávkovače.
3  -  Řídicí elektronika.
4  -  Topení pracovní plochy a vaničky na kazety, vpravo.
5  -  Topení parafínové nádrže a vaničky na kazety, vlevo.

6 7

Před výměnou pojistky přístroj vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky. Používejte POUZE dodávané náhradní 
pojistky.
Důležité!
Přístroj má několik okruhů, které jsou chráněny pojistkami různých hodnot. Dodržujte přesně následující poky-
ny, abyste dali do odpovídajícího držáku správnou náhradní pojistku.

Přístroj má pět elektrických okruhů samostatně chráněných sekundárními pojistkami. Sekundární 
pojistky jsou zasunuty v individuálních vestavěných pojistkových držácích na zadní straně přístroje. 
Sekundární pojistky jsou pod dvěma krycími kovovými destičkami (6, 7), které je nutno nejprve 
odstranit.
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Na zadní straně přístroje je pět různých 
držáků pojistek (obr. 24).
Z pěti náhradních pojistek, které máte 
k dispozici, musíte vybrat jednu, která 
má označení 2A 
(viz obr. 25, vlevo).
Pouze náhradní pojistka s označením 
2A smí být vložena do tohoto držáku 
pojistky (T2A). 
To platí obdobným způsobem i pro 
ostatní držáky pojistek.

Obr. 25

Vyberte správnou náhradní pojistku

Značení pojistek je na kovových víčkách - značení vypadá 
podobně, jako na obrázku nahoře, může se však v závislosti na 
typu pojistky lišit.
Značení je důležité ke správnému výběru pojistky a uvádí 
intenzitu proudu, která je pojistkou chráněna (v uvedeném 
příkladu: T2A)

Toto označení (2A) na pojistce a označení vedle držáku pojistky na zadní straně přístroje  
MUSÍ souhlasit!

9

10

Výměna pojistky
Šroubovákem (8) lehce zatlačte na držák pojistky (9) a pak jím 
pootočte o 1/4 otáčky proti směru hodinových ručiček a tlak 
uvolněte.
Držák pojistky je pružinou vytlačen ven a lze jej vyjmout.

Vyjměte z držáku (9) vadnou pojistku 
(10) a nahraďte ji vybranou náhradní 
pojistkou.
Držák s náhradní pojistkou zasuňte 
zpět, šroubovákem (1) jej lehce zatlač-
te dovnitř a otočením o 1/4 otáčky po 
směru hodinových ručiček jej zajistěte.
Znovu upevněte kovové krycí destičky 
(6, 7).

9

8

Obr. 26
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8.   Záruka a servis

Záruka

Společnost Leica Biosystems Nussloch GmbH zaručuje, že dodaný produkt prošel komplexní kont-
rolou kvality provedenou na základě interních testovacích předpisů společnosti Leica, že je v bez-
vadném stavu a splňuje všechny technické specifikace a/nebo zaručené charakteristiky.
Rozsah poskytované záruky je dán na základě uzavřené dohody. Na tento produkt se vztahují 
výhradně záruční podmínky stanovené prodejcem společnosti Leica nebo společností, od které byl 
produkt zakoupen.

Informace o servisu

Pokud požadujete provedení odborného servisu nebo dodání náhradních dílů, kontaktujte prosím 
obchodního zástupce společnosti Leica nebo prodejce, od kterého jste daný produkt zakoupili.
Připravte si následující údaje:

•	 Model	a sériové	číslo	daného	přístroje.
•	 Místo,	kde	je	přístroj	provozován,	a informace	o kontaktní	osobě.
•	 Důvod	kontaktování	odborného	servisu.
•	 Datum	dodání.

Vyřazení a likvidace

Přístroj nebo jeho části musí být zlikvidovány v souladu s platnými zákony.
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9. Osvědčení o dekontaminaci (hlavní)

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

Osvědčení o dekontaminaci

Informace na typovém štítku Model (viz typový štítek)* SN (viz typový štítek)*

Vážený zákazníku,
jakýkoliv výrobek, který má být vrácen společnosti Leica Biosystems nebo u  kterého má být proveden servis v  místě instalace, musí být vhodným způsobem vyčištěný 
a  dekontaminovaný. Jelikož není možné dekontaminovat proti chorobám způsobeným priony, jako je CJD, BSE nebo CWD, přístroje, které přišly do kontaktu se vzorky 
kontaminovanými priony, nemohou být kvůli opravě vráceny společnosti Leica Biosystems. Přístroje kontaminované priony budou opraveny pouze tehdy, pokud byl servisní 
technik předem uvědoměn o potenciálním riziku, informován o platných předpisech a postupech pro danou instituci, a byly mu poskytnuty osobní ochranné pomůcky. Vyplňte 
pečlivě toto potvrzení a kopii připojte k přístroji. Potvrzení připevněte k vnější straně přepravního kufříku nebo přímo předejte servisnímu technikovi. Jsou-li vráceny obaly, 
nebudou otevřeny, ani u nich nezačnou práce na údržbě, dokud společnost nebo servisní technik neobdrží osvědčení o dekontaminaci. Pokud společnost usoudí, že je vrácený 
výrobek nebezpečný, bude ihned vrácen zákazníkovi na jeho náklady. Upozornění: Mikrotomové nože musí být zabalené v odpovídající krabici.
Povinné informace: Pole označená * jsou povinná. Je-li přístroj znečištěný, vyplňte rovněž část A nebo část B.

REF (viz typový štítek)*

Toto zařízení nebylo v kontaktu s nezajištěnými biologickými vzorky.A

B

Zaškrtněte pole A, pokud platí. V opačném případě vyplňte všechny části B a poskytněte další požadované 
nebo příslušné informace.

Vnitřní nebo vnější plochy přístroje byly vystaveny následujícím nebezpečným látkám:

Ano Ne
Krev, tělní tekutiny, patologické vzorky

Jiný biologicky nebezpečný materiál

Chemické látky/látky nebezpečné zdraví Látky

Jiná nebezpečí

Ano

Toto zařízení bylo vyčištěno a dekontaminováno:

Ano Ne Pokud ano, uveďte podrobnosti o způsobu provedení:

Pokud ne**, uveďte důvod:

Další informace

Další informace

** Takové zařízení nesmí být vráceno bez písemného souhlasu společnosti Leica Biosystems.

Zařízení bylo připraveno pro zajištění bezpečné manipulace/přepravy.
Kdykoliv je to možné, použijte originální obal.

Ano Ne

1

3

2

Podpis/Datum*

Jméno*

Pozice*

E-mail

Instituce*

Oddělení*

Adresa*

Telefon* Fax

Důležité – aby nedošlo k odmítnutí zásilky: 
Umístěte jednu kopii do zařízení před jeho zabalením, nebo ji předejte servisnímu technikovi. Zákazník nese veškerou zodpovědnost za okamžité vrácení zásilky nebo zboží 
zaslané společnosti Leica bez řádné dekontaminační dokumentace. 
Pokud máte jakékoliv další otázky, kontaktujte prosím místní pobočku společnosti Leica.
Interní použití Leica: Pokud je to relevantní, poznamenejte odpovídající číslo pracovního listu a RAN/RGA: 
Job Sheet Nr.: ___________________         SU Return Goods Authorisation: ___________________          /  BU Return Authorisation Number: ___________________

Radioaktivita
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9.  Osvědčení o dekontaminaci (předloha)

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

Osvědčení o dekontaminaci

Informace na typovém štítku Model (viz typový štítek)* SN (viz typový štítek)*

Vážený zákazníku,
jakýkoliv výrobek, který má být vrácen společnosti Leica Biosystems nebo u  kterého má být proveden servis v  místě instalace, musí být vhodným způsobem vyčištěný 
a  dekontaminovaný. Jelikož není možné dekontaminovat proti chorobám způsobeným priony, jako je CJD, BSE nebo CWD, přístroje, které přišly do kontaktu se vzorky 
kontaminovanými priony, nemohou být kvůli opravě vráceny společnosti Leica Biosystems. Přístroje kontaminované priony budou opraveny pouze tehdy, pokud byl servisní 
technik předem uvědoměn o potenciálním riziku, informován o platných předpisech a postupech pro danou instituci, a byly mu poskytnuty osobní ochranné pomůcky. Vyplňte 
pečlivě toto potvrzení a kopii připojte k přístroji. Potvrzení připevněte k vnější straně přepravního kufříku nebo přímo předejte servisnímu technikovi. Jsou-li vráceny obaly, 
nebudou otevřeny, ani u nich nezačnou práce na údržbě, dokud společnost nebo servisní technik neobdrží osvědčení o dekontaminaci. Pokud společnost usoudí, že je vrácený 
výrobek nebezpečný, bude ihned vrácen zákazníkovi na jeho náklady. Upozornění: Mikrotomové nože musí být zabalené v odpovídající krabici.
Povinné informace: Pole označená * jsou povinná. Je-li přístroj znečištěný, vyplňte rovněž část A nebo část B.

REF (viz typový štítek)*

Toto zařízení nebylo v kontaktu s nezajištěnými biologickými vzorky.A

B

Zaškrtněte pole A, pokud platí. V opačném případě vyplňte všechny části B a poskytněte další požadované 
nebo příslušné informace.

Vnitřní nebo vnější plochy přístroje byly vystaveny následujícím nebezpečným látkám:

Ano Ne
Krev, tělní tekutiny, patologické vzorky

Jiný biologicky nebezpečný materiál

Chemické látky/látky nebezpečné zdraví Látky

Jiná nebezpečí

Ano

Toto zařízení bylo vyčištěno a dekontaminováno:

Ano Ne Pokud ano, uveďte podrobnosti o způsobu provedení:

Pokud ne**, uveďte důvod:

Další informace

Další informace

** Takové zařízení nesmí být vráceno bez písemného souhlasu společnosti Leica Biosystems.

Zařízení bylo připraveno pro zajištění bezpečné manipulace/přepravy.
Kdykoliv je to možné, použijte originální obal.

Ano Ne

1

3

2

Podpis/Datum*

Jméno*

Pozice*

E-mail

Instituce*

Oddělení*

Adresa*

Telefon* Fax

Důležité – aby nedošlo k odmítnutí zásilky: 
Umístěte jednu kopii do zařízení před jeho zabalením, nebo ji předejte servisnímu technikovi. Zákazník nese veškerou zodpovědnost za okamžité vrácení zásilky nebo zboží 
zaslané společnosti Leica bez řádné dekontaminační dokumentace. 
Pokud máte jakékoliv další otázky, kontaktujte prosím místní pobočku společnosti Leica.
Interní použití Leica: Pokud je to relevantní, poznamenejte odpovídající číslo pracovního listu a RAN/RGA: 
Job Sheet Nr.: ___________________         SU Return Goods Authorisation: ___________________          /  BU Return Authorisation Number: ___________________

Radioaktivita
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