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De informationer, talangivelser, anvisninger og 
vurderinger, som er indeholdt i denne dokumen-
tation, repræsenterer den nyeste tekniske og 
videnskabelige viden, således som vi er blevet 
bekendt med den gennem grundig research. 
Vi er ikke forpligtede til at tilpasse den forelig-
gende manual til nye udviklinger inden for tek-
nikken med regelmæssige mellemrum eller til 
senere at udsende supplementer, opdateringer 
osv. til denne manual til vore kunder.
Vi fraskriver os ansvaret for fejlagtige angivelser, 
skitser, tekniske illustrationer osv., der forekom-
mer i denne manual, inden for rammerne af, 
hvad den nationale lovgivning, der er gældende 
i pågældende tilfælde, hjemler. I særdeleshed 
bortfalder ansvaret for økonomiske skader eller 
andre følgeskader i forbindelse med, at man har 
rettet sig efter angivelser eller andre informatio-
ner i denne manual.
Angivelser, skitser, illustrationer og øvrige infor-
mationer af indholdsmæssig og teknisk art i den 
foreliggende betjeningsvejledning anses ikke 
for at være garanterede egenskaber ved vore 
produkter.

For så vidt er alene bestemmelserne i kontrakten 
mellem os og vore kunder afgørende.
Leica forbeholder sig retten til at foretage æn-
dringer i de tekniske specifikationer samt i pro-
duktionsprocessen uden forudgående varsel. 
Kun på denne måde er en kontinuerlig teknisk 
og produktionsteknisk forbedringsproces mulig.
Den foreliggende dokumentation er ophavsretligt 
beskyttet. Alle ophavsrettigheder tilhører Leica 
Biosystems Nussloch GmbH.
Kopiering af tekst og illustrationer (også af dele 
heraf) på tryk, fotokopi, mikrofilm, webcam eller 
på anden måde – inklusive samtlige elektroniske 
systemer og medier – er kun tilladt med udtryk-
kelig forudgående skriftligt samtykke fra Leica 
Biosystems Nussloch GmbH.
Serienummer samt fremstillingsår fremgår af 
typeskiltet på apparatet.

© Leica Biosystems Nussloch GmbH

VIGTIGT!

Udgivet af:
Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Str. 17 - 19
D-69226 Nussloch
Tyskland
Telefon: +49 (0)62 24 143-0
Fax:  +49 (0)6224 143-268
Internet: http://www.LeicaBiosystems.com
Montering er udført på kontrakt af Leica Microsystems Ltd. Shanghai
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1.   Vigtige oplysninger

(5)

ENTER

1.1 Symboler i teksten og deres betydning

Advarsler
står på grå baggrund og er markeret 
med en advarselstrekant .

Oplysninger,
dvs. vigtige informationer til brugeren, 
står på grå baggrund og er markeret 
med symbolet . 

Opløsningsmidler og reagenser, som 
er brandfarlige, er markeret med dette 
symbol.

Dette advarselssymbol markerer på 
apparatet flader, der er varme under 
brugen. 
Undgå direkte berøring, der er risiko 
for forbrænding.

Tal i parentes ved forklaringer refere-
rer til positionsnumre på illustrationer.

Funktionstaster, som man skal trykke 
på i betjeningsskærmbilledet, er gen-
givet i fed skrift og med store bogsta-
ver i teksten.

REF

SN

Producent

Dette produkt opfylder kravene i Rådets 
direktiv 98/79/EF om medicinsk udstyr til 
in-vitro-diagnostisk (IVD) brug.

Følg brugsanvisningen!

Bestillingsnummer

Serie-nummer

Symbol til mærkning af elektronisk og 
elektrisk udstyr iht. § 7 ElektroG. ElektroG 
er den tyske lov om produktion, returne-
ring og miljømæssig korrekt bortskaffelse 
af elektronisk og elektrisk udstyr.

Miljøbeskyttelsessymbol for det kine-
siske RoHS-direktiv. Tallet i symbolet 
viser produktets "miljøsikre brugsvarig-
hed". Symbolet bruges, hvis et stof, der 
er begrænset i Kina, anvendes over den 
tilladte maksimumgrænse.

Symbol for vekselstrøm~
Tip-n-Tell overvåger, om forsendel-
sen er transporteret og opbevaret 
opretstående iht. dine krav. Fra og 
med en hældning på 60° strømmer 
blåt kvartssand ind i det pilformede 
indikationsfelt, hvor det bliver sid-
dende. En ukorrekt behandling af for-
sendelsen bliver straks synlig og kan 
dokumenteres uden for enhver tvivl.

I "shockwatch" viser et præcisionsglas-
rør slag eller stød, der ligger over et 
fastsat niveau, ved hjælp af rød farve. 
Ved overskridelse af en defineret ac-
celeration (g-værdi) brister væskens 
overfladespænding inde i røret. Derved 
farves indikatorrøret.

Fremstillingsdato
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1.2 Formålsmæssig anvendelse

Leica EG1150 H er et moderne paraffinindstøbningsapparat med mikroprocessorstyring.
Apparatet er beregnet til paraffinindstøbning af histologiske vævsprøver i det professionelle 
laboratorium og bør kun anvendes der til de nedenfor nævnte funktioner:
•	 At gøre fast paraffin flydende til indstøbning af prøver og holde dens temperatur.
•	 At fylde indstøbningsforme, hvori prøverne placeres, med paraffin.
•	 At opvarme kassetter med prøvemateriale og indstøbningsforme samt de pincetter, der er 

nødvendige til indstøbningen, og holde disse varme.
Det er ikke tilladt at anvende apparatettil noget andet formål!

1.3 Brugergruppe
•	 Leica	EG1150	C	må	kun	betjenes	af	faguddannede	folk.
•	 Arbejdet	med	apparatet	må	først	påbegyndes,	når	brugeren	har	læst	denne	betjeningsvej-

ledning omhyggeligt igennem og er fortrolig med alle tekniske detaljer på apparatet.

1.4 Apparattype

Alle angivelser i denne betjeningsvejled-
ning gælder kun for den apparattype, som 
er angivet på forsiden.
Et typeskilt med serienummeret er anbragt 
på bagsiden af apparatet.

1. Vigtige anvisninger

Fig. 1 er kun et eksempel og viser et 
typeskilt med de nødvendige oplysnin-
ger, der gælder for dette apparat. De 
nøjagtige data for de forskellige versi-
oner er angivet i kapitel 3.1 "Tekniske 
data".

Fig. 1
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2.   Sikkerhed

2.1 Sikkerhedsanvisninger

Denne brugsanvisning indeholder vigtige anvis-
ninger og informationer om driftssikkerhed og 
vedligeholdelse af apparatet.

Den er en vigtig del af udstyret og bør læses 
grundigt, før apparatet tændes og tages i brug, 
og skal opbevares ved apparatet.

Dette apparat er bygget og kontrolleret iht. sik-
kerhedsbestemmelserne for elektriske måle-, 
styre-, regulerings- og laboratorieapparater.

For at bevare denne tilstand og sikre en risikofri 
drift skal brugeren overholde anvisninger og ad-
varsler, der findes i denne betjeningsvejledning.

Overhold altid sikkerhedsforskrifterne og advarslerne i dette kapitel.
Læs også disse, selv om De allerede er fortrolig med håndteringen og anvendelsen af Leica-
udstyr.

Betjeningsvejledningen skal suppleres med yderligere anvisninger, hvis dette er nødvendigt af 
hensyn til nationale bestemmelser i brugerens hjemland vedr. sikkerhed under arbejdet og mil-
jøbeskyttelse.

Sikkerhedsanordningerne på apparatet og på tilbehøret må hverken fjernes eller ændres. Ap-
paratet må kun åbnes og repareres af serviceteknikere, der er autoriseret af Leica.

Aktuelle oplysninger om gældende direktiver findes i CE-erklæringen til apparatet samt på in-
ternettet på adressen:

http://www.LeicaBiosystems.com

Brug kun det medfølgende netkabel - det må ikke udskiftes med et andet netkabel.  
Hvis netstikket ikke passer til din stikkontakt, bedes du kontakte vores service.

Restrisici
Apparatet er konstrueret på grundlag af den aktuelt kendte teknik og anerkendte sikkerheds-
tekniske regler. Ved ukorrekt anvendelse og behandling kan der opstå farer for brugerens eller 
tredjemænds liv og helbred og/eller forringelser på apparatet eller på andre materielle værdier. 
Apparatet må kun anvendes formålsmæssigt og kun i en sikkerhedsteknisk fejlfri tilstand. Fejl, 
der kan forringe sikkerheden, skal omgående afhjælpes.
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2. Sikkerhed

Advarsler – sikkerhedsanvisninger på selve apparatet

Advarsler – transport og installation

2.2 Advarsler

Sikkerhedsanordningerne, som producenten har udstyret apparatet med, er kun grundlaget for 
beskyttelsen mod uheld. Hovedansvaret for sikkerheden under arbejdet påhviler først og frem-
mest arbejdsgiveren, hos hvem apparatet anvendes, samt de personer, som han har udpeget til 
at betjene, vedligeholde eller reparere apparatet.
For at sikre, at apparatet virker korrekt, skal følgende anvisninger og advarsler iagttages.

Sikkerhedsanvisninger, som er markerede med en advarselstrekant på selve apparatet, bety-
der, at man ved betjeningen eller udskiftningen af den pågældende del på apparatet skal udfø-
re de korrekte betjeningstrin, sådan som de er beskrevet i denne betjeningsvejledning. Mang-
lende overholdelse kan medføre ulykker, personskader og eller skader på apparatet/tilbehøret.

 Bestemte flader på apparatet bliver varme ved formålsmæssig brug.
  De er forsynet med dette advarselstegn. Berøring af disse overflader kan resultere i 

forbrændinger.

•	 Efter udpakningen må man kun transportere apparatet opret.

•	 Stil apparatet på et laboratoriebord, og justér det vandret.

•	 Undgå direkte sollys på apparatet (vinduer)!

•	 Apparatet må kun tilsluttes en jordet lysnetstikdåse. Jordforbindelsen må ikke ophæves ved, 
at man anvender en forlængerledning uden jordledning.

•	 Apparatet registrerer automatisk den aktuelle spænding/frekvens. 

•	 Installationsstedet skal være godt ventileret, og der må ikke forefindes antændelseskilder. 

•	 Apparatet må ikke anvendes i lokaler med fare for eksplosion. 

•	 Hvis der er ekstreme temperaturforskelle mellem opbevarings- og installationsstedet og 
samtidig en høj luftfugtighed, kan der dannes kondensvand. Hvis dette sker, skal man vente 
med at slå apparatet til, til der er gået to timer.
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Advarsler – arbejdet med apparatet

2.   Sikkerhed

Advarsler – vedligeholdelse og rengøring

2.3 Indbyggede sikkerhedssystemer

Apparatet er udstyret med følgende sikkerhedsanordninger:

Sikringer i varmeelementer
Alle varmeelementer i apparatet forsynet med overophedningssikringer, der udløses ved over-
ophedning af et varmeelement og slår elementet fra.

Sikringsautomat i standby-kontakten
Der er en sikringsautomat i standby-kontakten. Den kobler den strømførende elektronik fra 
strømforsyningen i tilfælde af kortslutning.
Standby-kontakten springer i så tilfælde til positionen "0" = Fra. 

Paraffin er et brændbart materiale og skal derfor behandles med passende forsigtighed. Even-
tuelle paraffinrester på arbejdsfladerne må ikke kradses af med skarpe genstande, da dette vil 
kunne ødelægge overfladebelægningen. Brug den medfølgende paraffinskraber til dette.
I driftstilstanden er paraffinforrådsbeholderen, beholderen til indstøbningsformene, kassette-
karret, arbejdspladen og pincetholderen opvarmet. 
Der er risiko for forbrændingsskader!
Brændbare og brandfarlige substanser må ikke opbevares i umiddelbar nærhed af apparatet. 
Der er fare for brand, hvis der arbejdes med åben ild (f. eks. bunsenbrænder) i umiddelbar nær-
hed af apparatet (opløsningsmiddeldampe). Overhold derfor en minimumssikkerhedsafstand på 
2 meter!

Sluk altid apparatet, og træk stikket ud af stikdåsen, inden der foretages vedligeholdelse af 
apparatet.
Overhold producentens sikkerhedsforskrifter og laboratorieforskrifterne ved omgangen med 
rengøringsmidler.
Ved udskiftning af defekte sikringer skal apparatets forbindelse til elnettet afbrydes. Kun sik-
ringer, der er tilgængelige udefra, må skiftes af brugeren selv.
Der må ikke komme væske ind i apparatet under arbejdet eller under rengøringen.

Bemærk, at den fuldstændige afbrydelse af apparatets forbindelse med elnettet, kun kan ske, 
ved at man trækker stikket ud af stikdåsen.
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3. Apparatkomponenter og specifikationer

3.1 Tekniske data

Generelle oplysninger om apparatet 
Godkendelser:  De godkendelsesmærker, der gælder for apparatet, be-

finder sig på siden af apparatet ved siden af typeskiltet.
Netspændinger: 100-120 V, 50/60 Hz
 230-240 V, 50/60 Hz
Optagen effekt:  1100 VA
Beskyttelsesklasse1: I
Forureningsgrad1: 2
Overspændingskategori: II
Driftstemperaturområde:	 +18	°C	til	+	40	°C
Arbejdstemperaturer:	 55	°C	til	70	°C,	indstillelig	i	5 K-trin.
Relativ luftfugtighed: max. 60 %, ikke kondenserende.
1)	iht.	IEC-1010,	UL	3101,	EN	61010

Sikringer
Standby-kontakt:  Sikringsautomat fremstillet af ETA type  

3120-F421-P7T1-W01D-5A
Finsikringer 6,3 x 32 mm: 2x T2.0 A; 2x T4.0 A; 4x T5.0 A; 2x T6.25 A
Sikringstype: Fa. Schurter: type Fst

Mål og vægt
Dimensioner:
Højde: 360 mm
Bredde: 500 mm
Dybde: 640 mm
Vægt: ca. 22 kg

Påfyldningsmængder
Paraffinforrådsbeholder: ca. 3 l
Kassettekar: ca. 100 kassetter 
Indstøbningsformkar: ca. 50 indstøbningsforme

Programmerbare parametre
Temperatur: Paraffinforrådsbeholder/Dispenser
 (opstarttid opvarmning = 4 h)
 indstøbningsformkar, kassettekar, arbejdsplade
Tid: Arbejdsdage, aktuel ugedag
 Arbejdstider (begyndelse, slutning), klokkeslæt
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3.2 Samlet oversigt - apparatdele

3.   Apparatets komponenter og specifikationer

Fig. 2

Paraffintank  
med låg

Kassettekar

Arbejdspladslampe
Standby-
kontakt 

Pincetholder

Paraffinopsam-
lingskar højre

Arbejdsplade

Betjeningspanel

Dispenser

Afdækning 
Indstøbnings-
formkar

Kølespot

Indstøbnings-
formkar

Paraffinopsamlingskar  
venstre

Afdækning
Kassettekar
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3. Apparatkomponenter og specifikationer

3.3 Apparatets specifikationer

•	 Paraffinbeholder, der rummer tre liter.
•	 Paraffinflowet kan aktiveres ved hjælp af en svingbar trykklemme, der kan indstilles i højden – kan 

aktiveres enten manuelt via indstøbningsformen eller med en fodkontakt (ekstraudstyr).
•	 Regulerbar flowrate.
•	 Udtagelige, opvarmelige (indirekte via arbejdsfladen) paraffinopsamlingskar.
•	 Stor, opvarmet arbejdsflade, der er let at rengøre, med integreret kølespot, også til ekstra store 

kassetter ("super-mega-kassetter"), med paraffinafløbssystem.
•	 Kar til kassetter og/eller indstøbningsforme med skydelåg, kan tages ud og byttes om.
•	 Udtagelig, opvarmet pincetholder til 6 pincetter, tilgængelig fra begge sider.
•	 Optimal belysning af arbejdsfladen ved hjælp af individuelt justerbar LED-lampe.
•	 Temperaturområdet i kassette-/indstøbningsformkarret, arbejdsfladen og paraffinbeholderen kan 

indstilles	mellem	55	°C	og	70	°C.
•	 Permanent temperaturvisning for alle arbejdsområder.
•	 Arbejdstidens start og slutning samt arbejdsdagene kan programmeres.

Apparatets bagside

Netkabeltilslutning

Kølelegeme

Sekundære sikringer
F1-F3 Sekundære 

sikringer
 F4-F5

Stik til 
fodkontakt

Fig. 3

Glideelementer
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4.   Ibrugtagning

4.1 Udpakning og opstilling

Når apparatet leveres, skal hældeangivelserne på pakningen kontrolleres.
Er pilespidsen blå, blev apparatet transporteret liggende, hældet for meget eller 
væltede under transporten.
Anfør dette på følgesedlerne og undersøg apparatet for eventuelle skader.

Disse udpakningsanvisninger gælder 
kun, hvis kassen med symbolerne  
peger opad ved udpakningen.

Fig. 4

1. Fjern stroppen og tapen (1).
2. Fjern kassens låg (2).
3. Løft op, og fjern tilbehør (3) og det indvendige 

låg (4).
4. Fjern yderkassens væg (5).

1

2

3

3

4
5
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Vigtigt!
Hvis man løfter apparatet i dispense-
ren (7) eller i paraffintanken (8), kan 
det medføre alvorlige skader.

Emballagen skal gemmes i hele garantiperiodens løbetid. Gå frem i omvendt rækkefølge i for-
bindelse med returnering. 

Fig. 5

4. Ibrugtagning

4.2 Placeringsforskrifter
•	 Stabilt,	 vibrationsfrit	 laboratoriebord	med	

vandret, plan bordplade samt et stort set 
svingningsfrit gulv.

•	 Apparatet	må	ikke	anvendes	i	nærheden	af	et	
klimaanlægs lufttilførsel og bør beskyttes mod 
stærkt sollys (vindue).

Opstillingsstedet skal være godt ventileret, og der må ikke findes nogen antændingskilder. Det 
er ikke tilladt at anvende apparatet i lokaler med eksplosionsfare.

•	 Sørg	for,	at	der	på	bagsiden	af	apparatet	er	et	
frirum på mindst 15 cm, for at sikre apparatets 
fulde funktionsevne.

•	 Omgivelserne	 omkring	 arbejdsbordet	 skal	
være fri for olie og kemiske dampe.

6

5. Når du løfter instrumentet (6), må du kun tage 
fat i den nederste kabinetbase for og bag (pil 
på detaljerne til fig. 5) og løfte det af bundpla-
den og ud.

6
7

8
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4.   Ibrugtagning

4.3 Leveringens omfang

Leica EG1150 H's basisudstyr omfatter følgende dele:

1 Leica EG1150 H basisapparat
2 kassette- hhv. indstøbningsformkar, udtageligt  14 0388 32522
2 låg til kassette- hhv. indstøbningsformkar  14 0388 32480
1 låg til paraffinbeholder 14 0388 33148
1 paraffinskraber 14 0388 33133
1 pincetholder, udtagelig 14 0388 32497
1 filtersi, kompl. med holder 14 0388 32208
2 paraffinopsamlingskar 14 0388 38138

1 LED-lampe (12 V, 0,5 W) 14 0388 32464

1 sæt reservesikringer: 14 0388 46335
 2 sikringer T 2,0 A 14 6000 01479
 2 sikringer T 4,0 A, 6 x 32 14 6000 01480
 4 sikringer T 5,0 A, 6 x 32 14 6000 01481 
 2 sikringer T 6,25 A, 6 x 32 14 6000 01482
1 betjeningsvejledning Leica EG1150 H (betjeningsvejledning & sprog-cd) 14 0388 81001

Sammenlign omhyggeligt det leverede med pakningslisten, følgesedlen og Deres bestilling. 
Hvis De skulle konstatere afvigelser, bør De omgående henvende Dem til det Leica-salgssel-
skab, der er ansvarlig for leveringen.

Den landespecifikke netledning skal bestilles separat. Du kan finde en liste med de netledninger, der er 
tilgængelige for din enhed, på vores website www.LeicaBiosystems.com i produktafsnittet.
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4. Ibrugtagning

4.4 Nødvendigt monteringsarbejde

Det følgende skal gøres for at gøre apparatet klar til brug:

•		 Montér	tilbehørsdele.
•		 Indstil	om	nødvendigt	fødderne	på	apparatet.
•		 Montér	forstørrelsesluppen	(ekstraudstyr).
•		 Tilslut	fodkontakt	(ekstraudstyr).
•		 Sørg	for	eltilslutning.

Montering af tilbehør

 Isæt indstøbningsformkar (2) og kassettekar (3).
 Alt efter den arbejdsretning, man foretrækker, kan de to opvarmede 

kar (11) anvendes til indstøbningsforme eller kassetter.

 Luk indstøbningsform-/kassettekarret med det tilhørende låg (4), (5).

 Skyd paraffinopsamlingskarret (6) ind i en af føringerne under arbejds-
pladen.

	 Montér	pincetholderen	(1).

	 Montér	 siholderen	 (7) i afløbsåbningen (8) på paraffinbeholderen, så 
den sorte O-ring tætner åbningen.

 Læg paraffinbeholderens låg (9) på.

Indstillelige apparatfødder

De fire fødder på apparatet kan justereres, så apparatet kan tilpasses an-
dre apparater i højden, eller så små ujævnheder kan udlignes. 
Løft apparatet og indstil apparatets fod (10 i fig. 6) til den ønskede højde ved 
at dreje på foden.

For at apparatet står sikkert, skal alle fire fødder være indstillet til samme højde.
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4.   Ibrugtagning

Montering af tilbehørsdelene

1

2 3

4 5

6

7 8

9

10

Fig. 6
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4. Ibrugtagning

4.5 Ekstraudstyr

Lup
Med luppen kan man få en forstørret visning af arbejdsområdet. Med den 
rigtige justering ses dispenseren og kølespottet forstørret.

Fig. 7

Montering af luppen

•	 Dispenseren	(5) har et gevindhul (1), som lukkes med en nylonskrue (2).
•	 Skru	skruen	(2) ud med en skruetrækker, og opbevar den. Skru derefter finger-

skruen (3) på foden (4)	fast	i	gevindhullet,	og	justér	luppen.

Fodkontakt
Med fodkontakten kan man aktivere dispenserens udløbs-
ventil, så man har hænderne fri til arbejdet med apparatet.
•	 Tilslutning	og	betjening	af	fodkontakten,	se	kapitel 4.6 

og 5.1.

5

1 2

5

1 43

Fig. 8 

4

3
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4.6 Elektrisk tilslutning

4.   Ibrugtagning

Tilslutning af lysnetkablet
•		 Sæt	 lysnetkablets	 tilslutningsstik	 (2) i tilslut-

ningsbøsningen (3) på bagsiden af apparatet.

•		 Sæt	netkablet	i	stikkontakten.

Fig. 9

1

2

Tilslutning af fodkontakten (ekstraudstyr)
•		 Sæt	fodkontaktens	tilslutningsstik	(4) i tilslut-

ningsbøsningen (5) på bagsiden af apparatet.

•		 Stram	stikkets	skruer	(6).

4 6

3 5

Kontrollér inden tilslutningen af lysnetkablet og fodkontakten, om standby-kontakten (1) (betje-
ningspanelet på forsiden) står i positionen 'O' ('O' = FRA).

Apparatet SKAL være tilsluttet en jordet lysnetstikdåse.
Apparatet leveres med et sæt forskellige lysnetkabler. Man må kun navende det kabel, som 
passer til den lokale elforsyning (stikdåse).
Anvend ikke forlængerledning!
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5.1 Apparatets dele/funktioner Paraffinforrådsbeholder (1)
Beholderen rummer ca. 3 l paraffin. Paraffin-
temperaturen kan indstilles inden for området 
55	-	70	°C	i	-5	K-trin.	Paraffinforrådsbeholderen	
skal altid være tildækket, for at den indstillede 
temperatur kan holdes.
En overhedningssikring beskytter mod overop-
hedning, hvis temperatureguleringen svigter. 
Den indbyggede si forhindrer, at forureninger i 
paraffinen kommer ned i prøveblokken.

5. Betjening

Fig. 10

1

2

1213

11

14
13

1

2

Dispenser (2)
Dispenseren opvarmes separat. Temperaturind-
stillingen er koblet med paraffinbeholderens. 
Paraffinmængden, der kommer ud af påfyldnings-
røret (14), kan indstilles trinløst med doserings-
knappen (11).
Dispenserbøjlen (12) anvendes til manuel ind-
støbning. Den er forsynet med en trykklem-
me (13). Trykklemmen kan justeres i højden og 
kan drejes til siden (venstre eller højre), alt efter 
om dispenserbøjlen skal udløses med indstøb-
ningsformen eller med fingeren .
Tryk indstøbningsformen (eller fingeren) mod 
trykklemmen for at aktivere dispenserbøjlen. Et 
let tryk bagud åbner udstrømningsventilen  . 
Når man slipper dispenserbøjlen igen, går dis-
penserbøjlen vha. en fjeder tilbage til udgangs-
positionen, og udstrømningsventilen lukkes igen.

Gennemstrømningen kan ikke stand-
ses fuldstændig med doseringsknap-
pen (11). Den må ikke drejes i kold til-
stand!

I Leica EG1150 H må der ikke anvendes 
genbrugsparaffin på grund af forure-
ningsrisikoen.
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Arbejdsplade (3)
Arbejdspladens	temperatur	ligger	mellem	55	°C	
og	70	°C	og	kan	indstilles	i	temperaturtrin	på	
5 K. 
Arbejdspladen omfatter indstøbningsområdet, 
pincetholderen (5) og kølespottet (4).
På grund af den omløbende opsamlingsrende 
og adskillige paraffinafløbshuller (15) inden for 
arbejdsområdet løber overskydende paraffin 
hurtigt væk.

Kølespot (4)
Kølespottet er en integreret bestanddel af ar-
bejdspladen. Dets position umiddelbart foran 
indstøbningsområdet gør, at man kan arbejde 
bekvemt under ergonomisk gode betingelser. 
Når prøverne skal orienteres, fylder man først 
indstøbningsformen med prøven i ca. en tred-
jedel op med paraffin. På kølespottet begynder 
paraffinen snart at stivne. 
Når paraffinen er tyktflydende, kan prøven 
orienteres som ønsket. Derefter kan formen 
fyldes hurtigt med paraffin.

5.   Betjening

3

3
4

5

5

4

15

Fig. 11

Pincetholderen opvarmes konstant til ca. 
70 °C.  
Der er risiko for forbrændingsskader!

Mens prøverne orienteres, må paraf-
finen ikke blive for fast, da der ellers 
kan optræde fasespring, der senere 
kan gøre det svært at skære blok-
kene.

Pincetholder (5)
Den udtagelige pincetholder under dispense-
ren har plads til op til 6 pincetter.
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Paraffinopsamlingskar (8)
Under arbejdspladen er der anbragt to in-
direkte opvarmede paraffinopsamlingskar, 
som opsamler den overskydende paraffin fra 
arbejdspladen.

5. Betjening

8

6
7

16

17

Fig. 12

8

Hvis man arbejder med halvåbne låg (17), 
skal temperaturen hæves et trin, for at 
paraffinen forbliver i smeltet form.

Anvend kun kassette- og indstøb-
ningskar og paraffintank med låg, 
da den indstillede temperatur ellers 
ikke kan holdes.

Paraffinopsamlingskarret skal tøm-
mes dagligt. For at undgå forurenin-
ger bør man ikke anvende denne pa-
raffin igen.
Hvis apparatet bruges uden paraffin-
opsamlingskar, er der risiko for for-
brændinger.

Kar til indstøbningsformer eller kassetter (16)
Alt efter den arbejdsretning, man foretræk-
ker, kan de to opvarmede kar (6, 7) anvendes 
til indstøbningsforme eller kassetter. Tem-
peraturen kan indstilles inden for området  
55	-	70	°C.	
I hvert kar i apparatet kan der indsættes et 
udtageligt kar (16) til kassetter eller indstøb-
ningsforme. 
Karret kan rumme ca. 100 kassetter eller ca. 
50 indstøbningsforme.
Et låg på hver af beholderne (17) beskytter 
beholderne (16) mod varmetab og urenheder. 
Det kan skydes bagud og klappes op for at 
lette adgangen.
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Arbejdspladslampe (9)
En blændfri arbejdsbelysning sørger for en ho-
mogen diffus belysning af indstøbningsfladen 
og kølespottet. Derved ser man optimalt, når 
der skal indstøbes i paraffin, og når prøverne 
skal orienteres. 

LED-lampen tændes for første gang, efter at 
apparatet er gået i aktiv modus, ved først at 
trykke på knappen (18) på kontrolpanelet og 
derefter på on/off-knappen (19) på lampens 
hoved. Under daglig drift anbefales det at 
tænde og slukke for LED-lampen på knap-
pen (19) på lampens hoved.

5.   Betjening

8

9

Fig. 13

20

21
Standby-kontakt (8)
Efter at apparatet er taget i brug, bør standby-
kontakten kun anvendes, når apparatet skal 
være slukket i længere tid.

ON/OFF-tasten på betjeningspanelet er bereg-
net til normal, daglig brug.
Man sætter apparatet i aktiv standby-modus 
ved at aktivere ON/OFF-tasten (20).
Alle indikatorer slukker, kun ON/OFF-tastens 
LED (21) lyser.

For at der kan udføres programmere-
de opgaver, skal standby-kontakten 
være slået til (8) og apparatet være i 
standby-modus.
Se herom i kapitel 5.4

18

19
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Når man træder på kontakten, åbnes 
ventilen, og når man slipper den, luk-
kes den. Dette giver den fordel, at man 
har begge hænder fri til arbejdet med 
apparatet.
Gennemstrømningsmængden indstilles 
med doseringsknappen (11).
Når man bruger fodkontakten, er der 
ikke brug for dispenserbøjlen (12), som 
derfor kan klappes op.

Gå frem på følgende måde:
•	 Indstil	doseringsknappen	(11) til mi-

nimum.
•	 Klap	dispenserbøjlen	 (12) forsigtigt 

bagud/opad (med tommel- og pege-
finger).

5. Betjening

Fodkontakt (22) – ekstraudstyr

Fig. 14

12

22

11

12

14

14

Med fodkontakten (22) betjenes dispen-
serens magnetventil.
Fodkontakten skal tilsluttes som beskre-
vet i kapitel 4.6.

Stikket til fodkontakten SKAL 
være skruet fast i bøsningen. 
Ellers kan der løbe varm pa-
raffin ud, selvom kontakten 
ikke aktiveres.

Vær forsigtig, når dispenser-
bøjlen trykkes bagud! Der kan 
trænge varmt paraffin ud af 
påfyldningsrøret (14).

RISIKO FOR FORBRÆNDIN-
GER!
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• Opvarmningsenhederne begynder at arbejde, temperatur-LED´erne viser 
de sidst indstillede værdier.

 Opvarmningsområdernes ønskeværdi-LED´er (1, 3 og 4 i fig. 18) blinker 
kort, så længe opvarmningsfasen varer (jf. "Indikation af opvarmnings-
intervaller").

 LED'en "Paraffin-tank" (2 i fig. 18) blinker i sekundtakt og viser således 
den forstærkede opvarmning af paraffin-tanken (i 4 tim.).

 Hvis de ønskede temperaturer ændres i løbet af opvarmningsfasen, 
registrerer apparatet de ny værdier uden yderligere indikation. 

• Fyld paraffin på paraffinforrådsbeholderen.

5.2 Start af apparatet

• Slå standby-kontakten til (til venstre ved siden af betjeningspanelet) 
(fig. 15, 17).

•	 Alle	LED´er	 i	betjeningspanelet	 lyser	kort	op,	 i	displayet	vises	kort 
(ca. 2 sek.) den installerede softwareversion. 

 Alle indikatorer slukker, apparatet skifter til standby-modus. 
 Den grønne LED i ON/OFF-tasten viser, at apparatet er klar til brug.

5.   Betjening

Fig. 15

•	 ON/OFF-tasten trykket ind i ca. 2 sek. for at skifte til ar-
bejdsmodus. I displayet blinket klokkeslætsdisplayet for at 
indikere, at apparatets forbindelse med elnettet har været 
afbrudt. 

	 Kvittér	for	dette	med	et	tryk	på	en	af	tasterne.

Fig. 16

Leica EG1150 H afprøves grundigt under laboratoriebetingelser. I apparatet er der derfor en 
ganske lille mængde rent, størknet paraffin. Denne paraffin kan fortsat anvendes uden betæn-
keligheder.

Apparatets normale driftsmodus er STANDBY/ON, dvs. det må kun 
tændes/slukkes på ON/OFF-knappen. 
Anvend kun standby-kontakten, hvis apparatet skal være slukket i 
længere tid.



26 Betjeningsvejledning V 2.6 RevI – 07/2016

5. Betjening

5.3 Betjeningspanelets funktioner

1 - Kassette- eller indstøbningsformkar, venstre
2 - Paraffin-tank og dispenser
3 - Arbejdsflade
4 - Kassette- eller indstøbningsformkar, højre

Betjeningspanelet ved siden af standby-kontakten (8) består af et folieta-
statur med tryktaster, LED´er og et enlinjes-display. 
Det er opdelt i to områder: 
Temperaturstyring og programmering af apparatet.

LED-display for de enkelte 
opvarmningsområder 

Display: 
Standardvisning af 
aktuelt klokkeslæt

Indstilling af 
klokkeslæt

Indstilling af 
arbejdsdag

Lys tændt/
slukket

Indstillingsknapper til 
programmering  

Aktivering af 
behovsopvarmningen

Valgkontakt for 
standby-modus eller 
arbejdsdag ON/OFF

LED'er til modusvisning for:
5 - Arbejdsdag, ugedag
6 - Start- og sluk-tid, klokkeslæt
7 - Aktuel arbejdsdag

Temperaturindstillingsknapper til 
opvarmningsområderne

31 2 4

5
6

7

8

Fig. 17

Fig. 18

Styring og visning af 
temperatur

Styring og programmering 
af instrumentet
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5.   Betjening

5.4 Driftsmåder

Standby-Modus
I standby-modus er displayet og alle LED´er slukket. Apparatet tænder og 
slukker automatisk på de programmerede start- og sluk-tidspunkter. 
Kun den grønne LED (21) i ON/OFF-tasten viser, at apparatet er klar til brug.

Aktivering af arbejdsmodus
•	 Tryk	tasten	ON/OFF ned ca. 2 sek. 

•	 Apparat	skifter	fra	standby-modus	til	arbejdsmodus.	LED´erne	for	de	
aktuelle værdier lyser, displayet viser det aktuelle klokkeslæt.

21

I 24-timers-modus bør man aktivere behovsopvarmningen (se 
kap. 5.6), når der påfyldes fast paraffin, så smelteprocessen frem-
skyndes.

OBS!
Timeren er også sat ud af kraft, hvis sluk-tiden ligger før start-ti-
den. 
F.eks. starttid: kl. 08.00 og sluk-tid: 06:00.

24-timers-modus – arbejde i skiftehold
Hvis timerens start- og sluk-tidspunkt sættes til samme værdi, arbejder 
apparatet uden afbrydelse, også på dage, der ikke er defineret som ar-
bejdsdage!
Eksempel: Starttid = 00:00 og sluk-tid = 00:00. 
Indstilling, se kapitel 5.5

Hvis klokkeslættet i displayet blinker, efter at der er skiftet til ar-
bejdsmodus, har apparatets forbindelse med elnettet været afbrudt 
i længere tid (> 5 min.). 
Kvittér for displayets blinken ved at trykke på en vilkårlig tast, og 
kontrollér, om alle nødvendige opvarmningsfaser (især for paraffin-
beholderen) er afsluttet.
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5. Betjening

5.5 Tidsstyring

For at tidsstyringen fungerer på de programmerede tidspunkter, skal man 
indstille den tid, der vises i displayet, til det aktuelle (lokale) klokkeslæt.

Indstilling af klokkeslæt

•	 Tryk så mange gange på Ur-tasten, at den grønne LED "TIME" lyser.

•	 Indstil det aktuelle klokkeslæt med tasterne  / . 
 Hold evt.den pågældende tast nede for at nå hurtigere frem til den kræ-

vede værdi.

Start-tid
Med start-tiden defineres apparatets automatiske omstilling fra standby-
modus til arbejdsmodus. 

Indstilling:
•	 Tryk så mange gange på UR-tasten, at den grønne LED "START" lyser.

•	 Indstil start-tiden med  /  tasterne. 
 Hold evt.den pågældende tast nede for at nå hurtigere frem til den kræ-

vede værdi.

Sluk-tid
På det indstillede sluk-tidspunkt skifter apparatet automatisk fra arbejds-
modus til standby-modus.
Indstilling:
•	 Tryk så mange gange på UR-tasten, at den grønne LED "END" lyser. Ind-

stil derefter den ønskede tid som angivet ovenfor.
Fig. 19

Alle indstillede tidspunkter lagres, indtil de ændres, også når der 
slukkes med standby-kontakten.
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Indstilling af aktuel ugedag:
•	 Tryk	så	mange	gange	på	DAG-tasten, at den grønne LED "TODAY" lyser. 

Den grønne LED for den aktuelle ugedag lyser.

•	 Indstil om nødvendigt den aktuelle dag med tasterne  /  – den 
tilhørende LED lyser.

Indstilling af arbejdsdage:
•	 Tryk så mange gange på DAG-tasten, at den grønne LED "WORKING 

DAY" lyser. LED´erne for de ugedage, der er defineret som arbejdsdage, 
lyser, LED'en for den aktuelle dag blinker.

•	 Vælg med tasterne  /  den dag, som skal defineres eller slettes som 
arbejdsdag. 

 LED'en for den valgte dag (FRI) blinker. 

•	 Tryk på ON/OFF-tasten. 
 Hvis den valgte dag ikke har været arbejdsdag indtil nu (LED fra), optages 

den nu på listen over arbejdsdage (LED til). 
 Ellers (se fig. 20, dagen FRI var markeret som arbejdsdag, LED tændt) er 

dagen nu ikke defineret som arbejdsdag mere (LED slukket).

5.   Betjening

Fig. 20

For at de programmerede værdier skal virke de følgende dage (ap-
paratet er klar til brug på det programmerede tidspunkt og slukker 
automatisk på sluk-tidspunktet), skal standby-modus være aktiveret 
--> Tryk på ON/OFF.

Kun på ugedage, der er definere de som arbejdsdage, er apparatet 
opvarmet og klar til brug på det indstillede start-tidspunkt.

Ugedage/Arbejdsdage

Apparatets tidsstyring er kombineret med de enkelte ugedage. Derfor skal 
de arbejdsdage defineres, hvor tidsstyringen skal være aktiv.
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5. Betjening

Indikation af opvarmningsintervaller

I indikationsfeltet for temperaturområderne lyser altid den LED, der hører til 
den indstillede temperatur. Hvis dette opvarmningen af dette område bliver 
aktiveret, blinker LED'en, så længe opvarmningsfasen varer.
Det er muligt at slå indikationen af opvarmningsaktiviteterne (og dermed 
blinkningen) fra. 
Gå frem på følgende måde:
•	 Sluk	for	apparatet	på	standby-kontakten	( , ikke ON/OFF).

•	 Hold	tasten	ARBEJDSFLADE nede, og tænd igen for apparatet med 
standby-kontakten.

•	 For	at	vende	tilbage	til	modus	"Blink"	skal	man	slukke	apparatet	med	
standby-kontakten som beskrevet under punkt 1.

 Hold tasten PARAFFINDISPENSER nede ved at aktiveringen.

Tryk	én	gang	på	knapperne	for	temperaturområ-
det for at forøge værdien med 5 K. Den røde LED 
for den tilhørende temperaturværdi lyser – når 
70	°C	er	nået,	vender	temperaturen	tilbage	til	
55	°C.
Den indstillede temperaturværdi for en område 
lagres, indtil den bliver ændret.

5.6 Apparatets opvarmning

1 - Venstre kassette- eller indstøbningsformkar.
2 - Paraffinforrådsbeholder og dispenser.
3 - Temperatur på arbejdsfladen.
4 - Højre kassette- eller indstøbningsformkar.

31 2 4

Fig. 21

Fig. 22

+

+

Overhold paraffinproducentens angi-
velser (af den maksimale tilladte tem-
peratur) ved temperaturindstillingen.

Indstille temperaturer

Temperaturer for apparatets fire opvarmnings-
områder	kan	indstilles	separat	fra	55	°C	til	70	°C	
i -5 K-trin.
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5.   Betjening

Behovsopvarmning
Smeltning af paraffin kræver megen varme. Dette tilgodeses kun i standby-
modus vha. en tilsvarende opstarttid. I arbejdsmodus tilføres der derimod 
netop så meget varme, som er nødvendigt for at holde paraffinen på den 
ønsketemperatur, der er valgt. Hvis det er nødvendigt (f.eks. ved påfyldning 
af paraffin i kontinuerlig drift), kan smeltningen fremskyndes, ved at der 
tilføres en større varmemængde. Paraffintanken opvarmes så i en periode 
på fire timer til en højere temperatur (behovsopvarmning).

Holdes nede samtidig

Fig. 23

Opstarttider
For at apparatet er klar til brug til den programmerede start-tid (alle arbejds-
temperaturer nået), aktiveres de forskellige arbejdsområder på følgende 
måde:
Paraffintank:  Start af opvarmning 4 tim. før arbejdets begyndelse.
Arbejdsplade: Start af opvarmning 4 tim. før arbejdets begyndelse.
Dispenserrør: Start af opvarmning 1 tim. før arbejdets begyndelse.
Kølespot: Start af køling 1 tim. før arbejdets begyndelse.

Under opvarmningsfasen viser displayet - - : - - ; kolonet blinker med se-
kunders intervaller.
Ingen af opstarttiderne kan ændres

Tryk samtidigt på tasterne  og  for at akti-
vere behovsopvarmningen. 
Aktiveringen af behovsopvarmningen bekræftes 
ved, at alle fire ønskeværdi-LED'er for paraffin-
tanken lyser. Det vil sige, at tasterne skal holdes 
nede, indtil alle 4 LED'er lyser. 
Mens behovsopvarmningen er aktiveret, blinker 
den indstillede ønskeværdi-LED.
Behovsopvarmningen kan altid afbrydes ved, at 
man trykker på den samme tastekombination. Der 
kvitteres også for deaktiveringen af behovsop-
varmningen ved, at alle fire ønskeværdi-LED'er 
lyser op.

Displayvisning
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Arbejdsflader
•	 Til	rengøring	kan	man	anvende	alle	gængse	laboratorierengøringsmidler,	som	er	egnede	

til at fjerne paraffin med (f. eks. Paraguard eller xylolerstatninger). 
•	 Det	skal	undgåes,	at	organiske	opløsningsmidler	påvirker	kabinettets	overflader	i	længere	

tid.

Paraffinbeholder
•	 Sørg	for,	at	der	ikke	kommer	forureninger	i	paraffinbadet.	
•	 Efter	tømningen	bliver	der	en	vis	restmængde	paraffin	tilbage	i	beholderen	for	at	det	und-

gåes, at der kommer smudspartikler i dispenseren. 
•	 Fjern	denne	paraffin	med	cellstof	eller	fiberpapir.	Først	derefter	kan	sien	tages	ud.	
•	 Rengør	det	indre	af	beholderen	med	cellstof.

Pincetholder
•	 Pincetholderen	er	ofte	en	 forureningskilde	og	er	særligt	stærkt	udsat	 for	 tilsmudsning.	

Rengør derfor pincetholderen grundigt.

6. Vedligeholdelse og rengøring

6.1 Rengøring af apparatet

Vigtigt!
Pincetholderen opvarmes konstant til ca. 70 °C. Der er risiko for forbrændingsskader!

Anvend ikke xylol til rengøring. Xyloldampe er tungere end luft og kan også antændes på no-
gen afstand af varmekilden. 
Der er brandfare!
For at undgå ridser i apparatets overflade må man kun bruge den medfølgende plastspatel til 
rengøring – og aldrig metalredskaber!
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Paraffinopsamlingskar
•	 Før	paraffinopsamlingsskufferne	tages	ud	til	tømning,	skal	overskydende	paraffin	på	ar-

bejdspladen fjernes med cellstof, så det forhindres, at der føres paraffin ind i apparatet.

6.   Vedligeholdelse og rengøring

6.2 Vedligeholdelsesanvisninger

Kun autoriserede serviceteknikere må åbne apparatet for at foretage vedligeholdelse eller re-
paration. 

Leica EG1150 H kræver meget lidt vedligeholdelse, men følgende punkter skal overholdes for 
at sikre, at apparatet fungerer korrekt.

•	 Rengør	apparatet	omhyggeligt	hver	dag.
•	 Fjern	støv	fra	ventilationsspalteåbningerne	på	bagsiden	af	apparatet	regelmæssigt	med	

en pensel eller med støvsuger.
•	 Lad	mindst	1	gang	årligt	en	servicetekniker,	der	er	autoriseret	af	Leica,	efterse	apparatet.
•	 Indgå	en	servicekontakt	efter	garantiperiodens	udløb.	Nærmere	oplysninger	fås	hos	Deres	

lokale kundeserviceorganisation.

Hvis paraffinopsamlingskarrene ikke tømmes korrekt, løber overskydende paraffin ind i appa-
ratet hhv. ud på arbejdsbordet.
Der er risiko for forbrændinger, og desuden kan det medføre skader på apparatet

Pas på ved paraffiner med lavt smeltepunkt – der er risiko for forbrændinger, når paraffinop-
samlingskarrene trækkes ud, fordi paraffinen kan være flydende.

•	 Tag	kun	paraffinopsamlingskarrene	ud,	og	tøm	dem	kun	i	varm	tilstand.
•	 Paraffinen,	der	er	opsamlet	i	paraffinopsamlingskarrene,	må	ikke	bruges	igen.	Der	er	risiko	

for overførsel af prøver.
•	 Tøm	begge	paraffinopsamlingskar	regelmæssigt	for	at	forhindre,	at	paraffinen	løber	over	

og ind i apparatet. Dette skal gøres efter hver arbejdsgang, dog mindst en gang om dagen.
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7. Problemløsning

7.1 Mulige fejl

Dette kapitel skal være til hjælp ved afhjælpning af problemer, som eventu-
elt kan optræde under arbejdet med Leica EG1150 H. 
Hvis det ikke er muligt at løse problemet ved hjælp af de råd, der findes i 
dette kapitel, henvend Dem da til Deres Leica kundeserviceorganisation. 
Yderligere oplysninger om dette findes også i kapitel 8.
I det følgende skema findes de hyppigste problemer sammen med årsager 
og råd om afhjælpning af fejl.

Problem Mulig årsag Afhjælpning af fejlen

1. Display:
 

 Meddelelsen .

 Kolonet blinker.

- Apparatet er i opvarmningsfasen 
(standby-modus).

- Dette er ikke en fejl!
 Apparatet skifter på det pro-

grammerede start-tidspunkt til 
arbejdsmodus.

2. Apparatet arbejder ikke. - Standby-kontakten ikke slået til 

 eller

- Standby-kontaktens sikrings-
funktion er udløst.

- Der er ikke trykket længe nok på 
ON/OFF-tasten.

- Standby-kontakt til.

-	 Kontrollér	apparatets	eltilslut-
ning, sæt derefter standby-
kontakten på til.

- Hold ON/OFF-knappen nede i 
flere sekunder (mindst 2 sek.)
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7.   Problemløsninger

Problem Mulig årsag Afhjælpning af fejlen

3. Paraffinbeholder
 Paraffinen smelter ikke eller kun 

meget langsomt
- Der er forvalgt en for lav tempe-

ratur.

- Der er ikke indstillet behovsop-
varmning.

- Forkert temperaturvisning, eller 
paraffintanken opvarmes ikke. 

- Forkert valg af start-tid

- Sikringen til paraffinbeholderens 
opvarmning er gået.

- Teknisk defekt

- Forøg temperaturen for paraf-
fintanken.

-	 Aktivér	behovsopvarmningen	
(se kapitel 5.6) 

-	 Kontrollér	temperaturforind-
stillingen, og gentag den om 
nødvendigt.

-	 Kontrollér	start-tid.

-	 Kontrollér	sikringen,	og	udskift	
den om nødvendigt (se kapi-
tel 7.3)

- Kontakt kundeservice.

4. Paraffindispenser
 Der løber ingen paraffin ud.

 Paraffinen drypper, når ventilen er 
lukket.

 
 Paraffinen løber ikke homogent ud 

(f.eks. luftblærer).

- Paraffinen er ikke smeltet fuld-
stændigt.

- Paraffinudløbet er tilstoppet, el-
ler magnetventilen er defekt.

- Der har været luftblærer i dis-
penseren ved arbejdets begyn-
delse

- Vent til paraffinen er helt smel-
tet,	og	kontrollér	den	igen.

- Kontakt kundeservice.

- Hold dispenseren åben med 
maksimal gennemstrømning i 
nogen tid.
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7. Problemløsning

Problem Mulig årsag Afhjælpning af fejlen

5. Lys
 fungerer ikke. - Der er ikke trykket på knappen 

på lampens hoved.

- Pæren er defekt.

- Sikringen er defekt.

- Tryk på on/off-knappen på lam-
pens hoved.

- Lad en servicetekniker udskifte 
lampen.

- Skift sikringen
 (se kapitel 7.3)

6. Individuelle opvarmningsområder 
 Opvarmningen fungerer ikke (trods 

temperaturvisning).
- Sikringen for dette opvarmings-

område er udløst.

- Opvarmningsenhed defekt.

- Skift sikringen 
(se kapitel 7.3)

- Kontakt kundeservice.

7. Fejlmeddelelse på display:
 

 Meddelelsen .
 Program og klokkeslæt mistes.

- Batteriet er tomt 
 og derudover

- Strømsvigt, eller

- Apparatet er slukket med stand-
by-kontakten, eller

- Lysnetstikket er trukket ud.

-	 Kvittér	fejlen	med	en	vilkårlig	
tast. 
Du kan fortsætte arbejdet efter 
genprogrammering.

 Vigtigt!
 Adskil ikke apparatet fra lys-

nettet.
 Tilkald kundeservice for udskift-

ning af batteriet.
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7.   Problemløsninger

7.2 Udskiftning af en sikring

Fig. 24

1
2
3

4     5

De enkelte sikringer gælder for følgende områder:
1  -  Kølespottets Peltier-element, arbejdspladsbelysning.
2  -  Opvarmning af pincetholder og dispenser.
3  -  Styringselektronik.
4  -  Opvarmning af arbejdsplade og højre kassettekar.
5  -  Opvarmning af paraffintank og venstre kassettekar.

6 7

Sluk apparatet, og træk stikket ud af stikdåsen, inden der skiftes sikring. Man må KUN anvende 
de medfølgende reservesikringer ved udskiftningen.
Vigtigt!
Der er forskellige strømkredse, som er sikret med forskellige værdier. Følg de følgende anvis-
ninger nøje, så de korrekte reservesikringer sættes i de respektive sikringsholdere.

Fem forskellige elektriske områder i apparatet er forsynet separat med 
sekundærsikringer. De sidder i separate sikringsholdere på bagsiden af 
apparatet. 
Sikringsholderne er sikret med to plader (6, 7), som først skal fjernes.
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7. Problemløsning

På bagsiden er der fem sik-
ringsholdere (fig. 24).
Nu skal man mellem de fem 
reservesikringer finde en, 
hvor der i påskriften indgår 
2A. 
(Se fig. 25, venstre)
Kun reservesikringen med 
betegnelsen 2A må sættes i 
denne sikringsholder (T2A). 
Det tilsvarende gælder for de 
andre sikringsholdere.

Fig. 25

Vælg den rigtige reservesikring

Reservesikringernes metalkapper er forsynet 
med en påskrift – påskriften ser omtrent sådan 
ud, som det vises i den øverste illustration, men 
kan variere afhængigt af sikringstypen.
Den angivelse i påskriften, der er vigtig for, hvor 
sikringen skal sættes i, er den strømstyrke, der 
skal sikres (i det markerede eksempel: T2A)

Angivelsen (2A) på sikringen og teksten ved siden af sikringsholderen SKAL  
passe sammen!

9

10

Skifte sikring
Tryk sikringsholderen (8) let ind med en skrue-
trækker (9), drej den derefter en 1/4 omgang mod 
venstre, og slip den.
Sikringsholderen trykkes ud og kan tages ud.

Tag den defekte sikring (10) 
ud af sikringsholderen (9), og 
udskift den med den valgte 
reservesikring.
Sæt sikringsholderen med 
reservesikringen i, tryk den 
ind med en skruetrækker (1), 
og	fiksér	den	ved	at	dreje	
1/4 omgang mod højre.
Montér	sikringspladen	(6,7) 
igen.9

8

Fig. 26
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8.   Ansvar for mangler og service

Ansvar for mangler

Leica Biosystems Nussloch GmbH garanterer, at produktet, der er leveret i 
henhold til kontrakten, er blevet underkastet en omfattende kvalitetskontrol 
efter Leicas interne kontrolretningslinjer, og at produktet ikke er behæftet 
med fejl og mangler og har alle tilsikrede tekniske specifikationer og/eller 
aftalte egenskaber.
Hvad ansvaret for mangler omfatter, afhænger af indholdet i den indgåede 
aftale. Bindende er kun Deres lokale Leica-forhandlers garantibetingelser 
henholdsvis garantibetingelserne hos det selskab, hvor De har købt produk-
tet, der er omfattet af kontrakten.

Serviceinformation

Henvend Dem til Deres Leica-repræsentant eller den Leica-forhandler, hvor 
apparatet er købt, hvis De har brug for teknisk service eller reservedele.
Der er brug for følgende oplysninger om apparatet:

•	 Apparatets	modelbetegnelse	og	serienummer.
•	 Apparatets	opstillingsadresse	og	en	kontaktperson.
•	 Årsagen	til,	at	der	er	rekvireret	service.
•	 Leveringsdatoen.

Nedlukning og bortskaffelse

Apparatet eller dele af apparatet skal bortskaffes på en sådan måde, at de 
til enhver tid gældende lovmæssige bestemmelser overholdes.
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9. Dekontamineringserklæring (master)

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

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

Sæt kryds i svar A, hvis det er relevant. Hvis ikke, skal du besvare alle spørgsmål frem til del 
B og angive de nødvendige ekstra oplysninger.

Dekontamineringserklæring

Oplysninger på typeskilt Model (se typeskilt)* SN (se typeskilt)*

REF (se typeskilt)*

Dette apparat har ikke været i berøring med ufikserede biologiske prøver.A
B

De indvendige eller udvendige dele af apparatet har været i berøring med følgende farlige 
substanser:

Ja Nej
Blod, kropsvæsker, patologiske prøver

Andre farlige biologiske substanser

Kemiske stoffer/sundhedsfarlige substanser

Andre farlige substanser

Ja

Dette apparat er blevet rengjort og dekontamineret:
Ja Nej

Hvis ja, med hvilke metoder:

Hvis nej**, angiv årsagerne:

yderligere oplysninger

yderligere oplysninger

** Returner ikke apparatet uden skriftligt samtykke fra Leica Biosystems.

Apparatet er blevet klargjort med henblik på sikker håndtering og transport.
Anvend så vidt muligt den originale emballage.

Ja Nej

1

3

2

Dato/underskrift*

Navn*

Position*

e-mail-adresse

Institut*

Afdeling*

Adresse*

Telefon* Fax

Vigtigt at hensyn til korrekt modtagelse af sendingen: 
Vedlæg en kopi ved forsendelsen, eller aflever den til serviceteknikeren. Afsenderen bærer ansvaret for returneringen af 
apparatet til Leica, hvis erklæringen mangler eller ikke er tilstrækkeligt udfyldt. 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte den nærmeste Leica-afdeling.
Leica internt: Hvis de forefindes, angiv venligst job og RAN-/RGA-numre:  

Job Sheet No.:                                     _______________          BU Return Authorisation Number: ______________         SU Return Goods Authorisation: ______________
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Kære kunde,
Alle produkter, som returneres til Leica Biosystems, eller som skal vedligeholdes på stedet, skal rengøres og dekontamineres i henhold til 
anvisningerne. Da det ikke er muligt at dekontaminere for sygdomme, som er forårsaget af prioner, som for eksempel CJD, BSE, CWD etc., må udstyr, 
der har været udsat for prøver indeholdende sådanne sygdomme, ikke returneres til Leica Biosystems med henblik på reparation. Reparation 
af udstyr, som er kontamineret med prioner, vil kun blive udført, når serviceteknikeren er blevet uddannet i håndteringen af risici, instrueret i de 
politikker og procedurer, der gælder det pågældende sted, og har fået udleveret personlige værnemidler. Udfyld denne bekræftelse grundigt, 
og læg en kopi ved instrumentet. Fastgør den udvendigt på transportbeholderen, eller udlever den til serviceteknikeren. Først når virksomheden 
eller serviceteknikeren har modtaget bekræftelsen på dekontamineringen, åbnes den modtagne pakke/indledes vedligeholdelsesarbejdet. 
Modtagne varer, som virksomheden opfatter som potentielle farekilder, returneres øjeblikkeligt til afsenderen for dennes regning.  
Bemærk: Mikrotom-knive skal være pakket i den korrekte kasse.
Obligatoriske oplysninger: Felter, der er markeret med *, skal udfyldes. Afhængigt af om instrumentet er kontamineret eller ikke, skal du 
desuden udfylde enten afsnit A eller afsnit B

Radioaktivitet
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9.   Dekontamineringserklæring (master)

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

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

Sæt kryds i svar A, hvis det er relevant. Hvis ikke, skal du besvare alle spørgsmål frem til del 
B og angive de nødvendige ekstra oplysninger.

Dekontamineringserklæring

Oplysninger på typeskilt Model (se typeskilt)* SN (se typeskilt)*

REF (se typeskilt)*

Dette apparat har ikke været i berøring med ufikserede biologiske prøver.A
B

De indvendige eller udvendige dele af apparatet har været i berøring med følgende farlige 
substanser:

Ja Nej
Blod, kropsvæsker, patologiske prøver

Andre farlige biologiske substanser

Kemiske stoffer/sundhedsfarlige substanser

Andre farlige substanser

Ja

Dette apparat er blevet rengjort og dekontamineret:
Ja Nej

Hvis ja, med hvilke metoder:

Hvis nej**, angiv årsagerne:

yderligere oplysninger

yderligere oplysninger

** Returner ikke apparatet uden skriftligt samtykke fra Leica Biosystems.

Apparatet er blevet klargjort med henblik på sikker håndtering og transport.
Anvend så vidt muligt den originale emballage.

Ja Nej

1

3

2

Dato/underskrift*

Navn*

Position*

e-mail-adresse

Institut*

Afdeling*

Adresse*

Telefon* Fax

Vigtigt at hensyn til korrekt modtagelse af sendingen: 
Vedlæg en kopi ved forsendelsen, eller aflever den til serviceteknikeren. Afsenderen bærer ansvaret for returneringen af 
apparatet til Leica, hvis erklæringen mangler eller ikke er tilstrækkeligt udfyldt. 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte den nærmeste Leica-afdeling.
Leica internt: Hvis de forefindes, angiv venligst job og RAN-/RGA-numre:  

Job Sheet No.:                                     _______________          BU Return Authorisation Number: ______________         SU Return Goods Authorisation: ______________
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Kære kunde,
Alle produkter, som returneres til Leica Biosystems, eller som skal vedligeholdes på stedet, skal rengøres og dekontamineres i henhold til 
anvisningerne. Da det ikke er muligt at dekontaminere for sygdomme, som er forårsaget af prioner, som for eksempel CJD, BSE, CWD etc., må udstyr, 
der har været udsat for prøver indeholdende sådanne sygdomme, ikke returneres til Leica Biosystems med henblik på reparation. Reparation 
af udstyr, som er kontamineret med prioner, vil kun blive udført, når serviceteknikeren er blevet uddannet i håndteringen af risici, instrueret i de 
politikker og procedurer, der gælder det pågældende sted, og har fået udleveret personlige værnemidler. Udfyld denne bekræftelse grundigt, 
og læg en kopi ved instrumentet. Fastgør den udvendigt på transportbeholderen, eller udlever den til serviceteknikeren. Først når virksomheden 
eller serviceteknikeren har modtaget bekræftelsen på dekontamineringen, åbnes den modtagne pakke/indledes vedligeholdelsesarbejdet. 
Modtagne varer, som virksomheden opfatter som potentielle farekilder, returneres øjeblikkeligt til afsenderen for dennes regning.  
Bemærk: Mikrotom-knive skal være pakket i den korrekte kasse.
Obligatoriske oplysninger: Felter, der er markeret med *, skal udfyldes. Afhængigt af om instrumentet er kontamineret eller ikke, skal du 
desuden udfylde enten afsnit A eller afsnit B

Radioaktivitet
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