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Να το φυλάτε πάντοτε κοντά στη συσκευή.
Διαβάστε το προσεκτικά προτού θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία
για πρώτη φορά.

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

Από την άποψη αυτή, καθοριστικοί θεωρούνται μόνο οι όροι της
σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ της εταιρείας μας και των
πελατών μας.
Η Leica διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει τροποποιήσεις στις
τεχνικές προδιαγραφές και στην παραγωγική διαδικασία χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση. Μόνο κατ΄ αυτόν τον τρόπο είναι εφικτή η αδιάλειπτη διαδικασία βελτίωσης της τεχνολογίας και των
κατασκευαστικών τεχνικών που εφαρμόζονται στα προϊόντα μας.
Η υπάρχουσα τεκμηρίωση προστατεύεται από τη νομοθεσία περί
πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Leica Biosystems Nussloch GmbH
έχει όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Ενδεχόμενη αναπαραγωγή του κειμένου και των απεικονίσεων
(ακόμα και τμημάτων τους) μέσω εκτυπωτικών ή φωτοαντιγραφικών μεθόδων ή με τη χρήση μικροφίλμ και κάμερας Web
ή λοιπών μεθόδων – συμπεριλαμβανομένων όλων των ηλεκτρονικών συστημάτων και μέσων – επιτρέπεται μόνο κατόπιν
ρητής προηγούμενης έγγραφης έγκρισης της Leica Βiosystems
Nussloch GmbH.
Ο αριθμός σειράς και το έτος κατασκευής αναγράφονται στην
πινακίδα τύπου, στην πίσω πλευρά της συσκευής.
© Leica Biosystems Nussloch GmbH

Εκδόθηκε από τη:
Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Str. 17 - 19
D-69226 Nussloch
Γερμανία
Τηλ.:		 +49 (0)62 24 143-0
Φαξ:		 +49 (0)6224 143-268
Internet: http://www.LeicaBiosystems.com
Ανάθεση σύμβασης συναρμολόγησης στην εταιρεία Leica Microsystems Ltd. Shanghai
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1.   Σημαντικές υποδείξεις
1.1 Σύμβολα στο κείμενο και η σημασία τους

Σύμβολο προστασίας του περιβάλλοντος της Οδηγίας
China RoHS. Ο αριθμός στο σύμβολο επισημαίνει την
"ασφαλή για το περιβάλλον διάρκεια χρήσης" του
προϊόντος. Το σύμβολο εφαρμόζεται όταν μία ουσία
που υπόκειται σε περιορισμούς στην Κίνα χρησιμοποιείται άνω του επιτρεπτού ορίου.

Υποδείξεις κινδύνων
βρίσκονται μέσα σε γκρίζο πλαίσιο και συνοδεύονται από ένα προειδοποιητικό τρίγωνο .
Υποδείξεις,
δηλ. σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη,
βρίσκονται μέσα σε γκρίζο πλαίσιο και συνοδεύονται από το σύμβολο
.

Σύμβολο επισήμανσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
συσκευών σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου ElektroG
της Γερμανίας. Ο νόμος ElektroG αφορά τη διάθεση στην
κυκλοφορία, την επιστροφή και την φιλική προς το
περιβάλλον απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
συσκευών.

Εύφλεκτα διαλυτικά και αντιδραστήρια επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο.
Αυτό το προειδοποιητικό σύμβολο επισημαίνει επιφάνειες της συσκευής που φθάνουν
σε υψηλή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας της.
Αποφύγετε να τις αγγίξετε, υπάρχει κίνδυνος
εγκαυμάτων.
(5)

ENTER

Οι αριθμοί μέσα σε παρενθέσεις αναφέρονται
στους αριθμούς στις απεικονίσεις.
Τα πλήκτρα λειτουργιών, τα οποία πρέπει να
πατηθούν στην οθόνη καταχώρισης στοιχείων, εμφανίζονται με έντονη γραφή και κεφαλαία γράμματα μέσα στο κείμενο.

Κατασκευαστής
Λάβετε υπόψη το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης
Ημερομηνία παραγωγής
Αυτό το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις της Οδηγίας
του Συμβουλίου 98/79/EΚ περί ιατροτεχνολογικών
προϊόντων in-vitro διάγνωσης (IVD).
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ΚΩΔ.

Αρ. παραγγελίας

SN

Αριθμός σειράς

~

Σύμβολο εναλλασσόμενου ρεύματος
Το Tip-n-Tell παρακολουθεί εάν η αποστολή μεταφέρθηκε και φυλάχθηκε σε όρθια θέση σύμφωνα
με τις απαιτήσεις σας. Σε περίπτωση κλίσης 60° ή
μεγαλύτερης ρέει χαλαζιακή άμμος μπλε χρώματος στο πεδίο ένδειξης σχήματος βέλους και παραμένει προσκολλημένη εκεί. Ο μη ενδεδειγμένος
χειρισμός της αποστολής είναι αμέσως ορατός και
αδιαμφισβήτητα αποδεδειγμένος.
Στην περίπτωση του Shockwatch, ένα γυάλινο φιαλίδιο ακριβείας επισημαίνει κρούσεις και κραδασμούς
που υπερβαίνουν μία ορισμένη ισχύ με κόκκινο
χρώμα. Η υπέρβαση συγκεκριμένης επιτάχυνσης
(τιμή g) διαρρηγνύει την επιφανειακή τάση του
υγρού στο εσωτερικού του φιαλιδίου. Ως αποτέλεσμα
χρωματίζεται το ενδεικτικό φιαλίδιο.
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1.2 Ενδεδειγμένη χρήση
Η συσκευή Leica EG1150 H είναι ένας σύγχρονος σταθμός σκήνωσης ιστών με σύστημα ελέγχου με μικροεπεξεργαστή.
Η συσκευή προορίζεται για την έγκλειση ιστολογικών δειγμάτων ιστών σε παραφίνη σε εργαστήριο ρουτίνας και προβλέπεται
μόνο για την εκτέλεση των κατωτέρω λειτουργιών:
• Υγροποίηση της στερεάς παραφίνης για την έγκλειση δειγμάτων και διατήρηση στην απαιτούμενη θερμοκρασία.
• Πλήρωση των καλουπιών έγκλεισης στα οποία έχουν τοποθετηθεί τα δείγματα, με παραφίνη.
• Θέρμανση και διατήρηση της θερμοκρασίας των κασετών με τα δείγματα και τα καλούπια έγκλεισης καθώς επίσης των
λαβίδων που απαιτούνται για τη σκήνωση.
Κάθε άλλη χρήση της συσκευής θεωρείται μη επιτρεπτή!

1.3 Κατάρτιση χρήστη
•
•

Ο χειρισμός του Leica EG1150 H επιτρέπεται μόνο από εκπαιδευμένο, εξειδικευμένο προσωπικό.
Επιτρέπεται στο χρήστη να χρησιμοποιήσει τη συσκευή, αφού πρώτα διαβάσει προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών
χρήσης και εξοικειωθεί με τις τεχνικές λεπτομέρειες της συσκευής.

1.4 Τύπος συσκευής
Όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο
οδηγιών χρήσης ισχύουν μόνο για τον τύπο της συσκευής που επισημαίνεται στην πρώτη σελίδα.
Στην πίσω πλευρά της συσκευής είναι στερεωμένη η
πινακίδα τύπου με τον αριθμό σειράς.
Το σχ. 1 αποτελεί απλώς παράδειγμα και
δείχνει μία έγκυρη για το εν λόγω προϊόν πινακίδα τύπου με τα απαραίτητα στοιχεία. Τα
ακριβή στοιχεία των διαφόρων εκδόσεων
αναγράφονται στο κεφάλαιο 3.1 "Τεχνικά χαρακτηριστικά".

6

Σχ. 1

Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Έκδ. 2.6 RevI – 07/2016

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

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

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

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

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

Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης πρέπει να συμπληρώνεται με κατάλληλες υποδείξεις, εφόσον κάτι τέτοιο απαιτείται από τους υπάρχοντες εθνικούς κανόνες για την πρόληψη ατυχημάτων και για την προστασία του περιβάλλοντος στη χώρα του υπευθύνου φορέα.
Απαγορεύεται η αφαίρεση και η μετατροπή των διατάξεων ασφαλείας της συσκευής και των εξαρτημάτων.
Το άνοιγμα και η επισκευή της συσκευής επιτρέπεται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις της Leica.
Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας- δεν επιτρέπεται η αντικατάστασή του από
άλλο καλώδιο τροφοδοσίας. Εάν το φις δεν ταιριάζει στην πρίζα, επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις της εταιρείας μας.
Υπόλοιποι κίνδυνοι
Η συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την τελευταία τεχνολογία και τους αναγνωρισμένους κανονισμούς
ασφαλείας. Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης χρήσης και χειρισμού μπορούν να προκύψουν κίνδυνοι για τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή του χειριστή ή τρίτων ή δυσλειτουργίες στη συσκευή ή σε άλλα αντικείμενα.
Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την προβλεπόμενη χρήση και μόνο εάν βρίσκεται σε άψογη
κατάσταση από πλευράς ασφαλείας. Βλάβες που θα μπορούσαν να διακυβεύσουν την ασφάλεια θα πρέπει να διορθώνονται αμέσως.
Τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με εφαρμοζόμενα πρότυπα θα βρείτε στη δήλωση CE της συσκευής, στη διαδικτυακή διεύθυνση:
http://www.LeicaBiosystems.com
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2.2 Υποδείξεις κινδύνων
Οι διατάξεις ασφαλείας που έχουν τοποθετηθεί στη συσκευή από τον κατασκευαστή συνιστούν μόνο τη βάση για την προστασία
από ατυχήματα. Την κύρια ευθύνη για την πρόληψη ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της χρήσης της συσκευής φέρουν πρώτα απ'
όλους ο υπεύθυνος της συσκευής, ο οποίος κατέχει την άδεια λειτουργίας της, καθώς επίσης και τα άτομα που έχει ορίσει για
το χειρισμό, τη συντήρηση ή την επισκευή της συσκευής.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες υποδείξεις και
προειδοποιητικές παρατηρήσεις.
Υποδείξεις κινδύνων – Υποδείξεις ασφαλείας πάνω στην ίδια τη συσκευή
Οι υποδείξεις ασφαλείας πάνω στη συσκευή, οι οποίες συνοδεύονται από ένα προειδοποιητικό τρίγωνο, σημαίνουν ότι κατά το χειρισμό ή την αντικατάσταση του αντίστοιχου τμήματος της συσκευής πρέπει να ακολουθούνται τα σωστά βήματα χειρισμού καθώς και όλα όσα περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Σε
περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρων, ενδέχεται να προκληθούν ατυχήματα, τραυματισμοί ή/και ζημίες στη
συσκευή/στα εξαρτήματα.
	Ορισμένες επιφάνειες της συσκευής φτάνουν σε υψηλή θερμοκρασία κατά την ενδεδειγμένη λειτουργία της.
	Οι επιφάνειες αυτές είναι εφοδιασμένες με προειδοποιητικό σήμα. Ενδεχόμενο άγγιγμα των επιφανειών αυτών ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύματα.

Υποδείξεις κινδύνων – Μεταφορά και εγκατάσταση
• Μετά την αφαίρεση της συσκευής από τη συσκευασία της, η συσκευή επιτρέπεται να μεταφέρεται μόνο σε
όρθια στάση.
• Τοποθετήστε τη συσκευή οριζόντια πάνω σε πάγκο εργαστηρίου.
• Μην εκθέτετε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία (παράθυρα)!
• Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε γειωμένη πρίζα. Μην καταργείτε την προστασία της συσκευής με τη χρήση καλωδίου προέκτασης χωρίς αγωγό γείωσης.
• Η συσκευή αναγνωρίζει αυτόματα την εφαρμοζόμενη τάση/συχνότητα.
• Ο χώρος εγκατάστασης της συσκευής πρέπει να αερίζεται καλά και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχουν σε αυτόν πηγές ανάφλεξης.
• Απαγορεύεται η λειτουργία της συσκευής σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης έκρηξης.
• Σε περίπτωση υπερβολικά μεγάλων θερμοκρασιακών διαφορών μεταξύ του χώρου αποθήκευσης και του χώρου εγκατάστασης της συσκευής και, ταυτόχρονα, υψηλής υγρασίας, ενδέχεται να σχηματιστεί νερό συμπύκνωσης στο εσωτερικό της συσκευής. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον δύο ώρες
προτού να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία.
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2.   Ασφάλεια
Υποδείξεις κινδύνων – Εργασία με τη συσκευή
Η παραφίνη είναι ένα εύφλεκτο υλικό και ως εκ τούτου πρέπει να τη χειρίζεστε με την αντίστοιχη προσοχή. Ενδεχόμενα υπολείμματα παραφίνης στις επιφάνειες εργασίας δεν πρέπει να αφαιρεθούν με αιχμηρά αντικείμενα,
διότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να καταστρέψει την επίστρωση των επιφανειών. Για να απομακρύνετε τα υπολείμματα της παραφίνης, χρησιμοποιήστε την ξύστρα παραφίνης που παρέχεται μαζί με τη συσκευή.
Όταν η συσκευή λειτουργεί, το δοχείο με το απόθεμα παραφίνης, το δοχείο για τα καλούπια, η σκηνή (το συρτάρι) κασετών, η πλάκα εργασίας και η βάση των λαβίδων θερμαίνονται.
Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων!
Απαγορεύεται η αποθήκευση εύφλεκτων ουσιών κοντά στη συσκευή. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, όταν χρησιμοποιείτε γυμνή φλόγα (π.χ. λύχνος Bunsen) (ατμοί διαλύτη). Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, κρατήστε απόσταση
2 μέτρων τουλάχιστον από τη συσκευή!

Υποδείξεις κινδύνων – Συντήρηση και καθαρισμός
Πριν από οποιαδήποτε συντήρηση, θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
Όταν χρησιμοποιείτε μέσα καθαρισμού, να λαμβάνετε υπόψη τους κανόνες ασφαλείας του κατασκευαστή τους
και τους κανόνες του εργαστηρίου.
Όταν αντικαθιστάτε ελαττωματικές ασφάλειες, η συσκευή δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Επιτρέπεται στο χειριστή να αντικαταστήσει μόνο τις ασφάλειες στις οποίες έχει πρόσβαση από το εξωτερικό μέρος
της συσκευής.
Σε κάθε περίπτωση αποφύγετε τη διείσδυση υγρών στο εσωτερικό της συσκευής κατά τη λειτουργία ή τον καθαρισμό της.

2.3 Ενσωματωμένα συστήματα ασφαλείας
Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με τις ακόλουθες διατάξεις ασφαλείας:
Ασφάλειες στα θερμαντικά στοιχεία
Όλα τα θερμαντικά στοιχεία της συσκευής είναι εφοδιασμένα με ασφάλειες προστασίας από την υπερθέρμανση, οι οποίες
ενεργοποιούνται σε περίπτωση υπερθέρμανσης και απενεργοποιούν το θερμαντικό στοιχείο που υπερθερμάνθηκε.
Αυτόματος ασφαλειοδιακόπτης στο διακόπτη Standby
Υπάρχει αυτόματος ασφαλειοδιακόπτης στο διακόπτη Standby. Αυτός ο ασφαλειοδιακόπτης απομονώνει τα ηλεκτρονικά ισχύος
από την παροχή ρεύματος σε περίπτωση βραχυκυκλώματος.
Στην περίπτωση αυτή, ο διακόπτης Standby μεταβαίνει στη θέση "0" = Off.
Πρέπει να λάβετε υπόψη ότι η συσκευή αποσυνδέεται πλήρως από το δίκτυο ρεύματος (δεν διαρρέεται από ρεύμα), μόνο αν αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας της από την πρίζα.

Leica EG1150 H – Σταθμός σκήνωσης ιστών
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Εξαρτήματα της συσκευής και προδιαγραφές

3.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Γενικά στοιχεία που αφορούν τη συσκευή
Εγκρίσεις:	Τα σήματα έγκρισης που αφορούν την συσκευή βρίσκονται στην πίσω
πλευρά της συσκευής, δίπλα στην πινακίδα τύπου.
Τάση τροφοδοσίας:
100-120 V, 50/60 Hz
230-240 V, 50/60 Hz
Κατανάλωση ισχύος:
1100 VA
Κατηγορία προστασίας1:
I
Βαθμός ρύπανσης1:
2
Κατηγορία υπέρτασης:
II
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας:
+18 °C έως +40 °C
Θερμοκρασίες εργασίας:
55 °C έως 70 °C, με δυνατότητα ρύθμισης με βήματα των 5 K.
Σχετική υγρασία:
μέγ. 60 %, άνευ συμπύκνωσης.
1)

σύμφωνα με τα IEC-1010, UL 3101, EN 61010

Ασφάλειες
Διακόπτης Standby:	Ασφαλειοδιακόπτης της εταιρείας ETA, τύπος
3120-F421-P7T1-W01D-5A
Ασφάλειες λεπτού σύρματος 6,3 x 32 mm:
2x T2.0 A 2x T4.0 A 4x T5.0 A 2x T6.25 A
Τύπος ασφαλειών:
Εταιρείας Schurter: Τύπος Fst

Διαστάσεις και βάρη
Διαστάσεις:
Ύψος:
Πλάτος:
Βάθος:
Βάρος:

360 mm
500 mm
640 mm
περίπου 22 kg

Χωρητικότητες
Δοχείο με απόθεμα παραφίνης:
Σκηνή (συρτάρι) κασετών:
Σκηνή (συρτάρι) καλουπιών:

περίπου 3 l
περίπου 100 κασέτες
περίπου 50 καλούπια

Προγραμματιζόμενες παράμετροι
Θερμοκρασία:
Χρόνος:

10

Δοχείο με απόθεμα παραφίνης/διανεμητής παραφίνης
(χρόνος προθέρμανσης = 4 ώρες)
Σκηνή καλουπιών, σκηνή κασετών, πλάκα εργασίας
Εργάσιμες ημέρες, τρέχουσα ημέρα της εβδομάδας
Χρόνοι εργασίας (έναρξη, τέλος), ώρα
Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Έκδ. 2.6 RevI – 07/2016
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3.2 Συνολική άποψη- Μέρη της συσκευής
Διακόπτης
Standby

Δοχείο παραφίνης
με κάλυμμα

Πίνακας χειρισμού

Πίνακας ελέγχου

Διανεμητής

Κάλυμμα
Σκηνή κασετών
Σκηνή κασετών

Βάση λαβίδων

Πλάκα εργασίας

Κάλυμμα
Σκηνή καλουπιών
Σκηνή καλουπιών

Ψυχρό σημείο
Λεκάνη συλλογής παραφίνης
αριστερά

Λεκάνη συλλογής
παραφίνης
δεξιά

Σχ. 2
Leica EG1150 H – Σταθμός σκήνωσης ιστών
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Πίσω πλευρά της συσκευής
Δευτερεύουσες
ασφάλειες F1-F3

Δευτερεύουσες
ασφάλειες
F4-F5

Ψυκτικό σώμα
Σύνδεση καλωδίου
τροφοδοσίας

Υποδοχή για
ποδοδιακόπτη
Στοιχεία ολίσθησης
Σχ. 3

3.3 Προδιαγραφές της συσκευής
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Δοχείο παραφίνης χωρητικότητας 3 λίτρων.
Ενεργοποίηση της ροής της παραφίνης μέσω ρυθμιζόμενου καθ' ύψος, περιστρεφόμενου κλιπ – απενεργοποιείται είτε χειροκίνητα
μέσω του καλουπιού είτε μέσω ενός ποδοδιακόπτη (προαιρετικός).
Ρυθμιζόμενος ρυθμός ροής.
Αφαιρούμενες (έμμεσα, πάνω από την επιφάνεια εργασίας), θερμαινόμενες λεκάνες συλλογής παραφίνης.
Μεγάλη, θερμαινόμενη επιφάνεια εργασίας που καθαρίζεται εύκολα, με ενσωματωμένο ψυχρό σημείο, και για κασέτες πολύ
μεγάλου μεγέθους ("κασέτες super mega") με σύστημα εκροής της παραφίνης.
Σκηνές για κασέτες ή/και καλούπια με συρόμενο κάλυμμα, αφαιρούμενες αλλά και ανταλλάξιμες.
Αφαιρούμενη, θερμαινόμενη βάση 6 λαβίδων, προσβάσιμη και από τις δύο πλευρές.
Βέλτιστος φωτισμός της επιφάνειας εργασίας από την ανεξάρτητα ρυθμιζόμενη λυχνία αλογόνου.
Θερμοκρασία σκηνών κασετών/καλουπιών, επιφάνειας εργασίας και δοχείου παραφίνης ρυθμιζόμενη από 55 °C έως 70 °C.
Μόνιμη απεικόνιση θερμοκρασίας για όλες τις περιοχές εργασίας.
Προγραμματιζόμενη έναρξη και τέλος του χρόνου εργασίας καθώς και προγραμματισμός των εργάσιμων ημερών.
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4.1 Αποσυσκευασία και εγκατάσταση
Ελέγξτε τους ενδείκτες κλίσης στη συσκευασίας, κατά την παραλαβή της συσκευής.
Εάν η κορυφή του βέλους έχει μπλε χρώμα, η αποστολή έγινε σε οριζόντια θέση, με υπερβολική
κλίση ή συνέβη πτώση κατά τη μεταφορά.
Σημειώστε το στα συνοδευτικά έγγραφα και ελέγξτε το παραδοτέο σύνολο ως προς τυχόν ζημιές.

1
2

4

3

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

1. Αφαιρέστε την ταινία συσκευασίας και την κολλητική
ταινία (1).
2. Αφαιρέστε το καπάκι του χαρτοκιβωτίου (2).
3. Ανασηκώστε και αφαιρέστε τα προαιρετικά εξαρτήματα (3)
και το εσωτερικό καπάκι (4).
4. Αφαιρέστε το εξωτερικό τοίχωμα του χαρτοκιβωτίου (5).
5

3

Σχ. 4
Leica EG1150 H – Σταθμός σκήνωσης ιστών
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8
6

7

6

Σχ. 5

5. Για να ανασηκώσετε τη συσκευή (6), πιάστε την μόνο εμπρός
και πίσω, από την υποδοχή στο κάτωμέρος του περιβλήματος
(βέλος στη λεπτομέρεια του Σχ. 5) και ανασηκώστε την από
τη συσκευασία από το διαμορφωμένο τεμάχιο έδρασης.

Σημαντικό!
Η ανύψωση της συσκευής από το διανεμητή (7) ή από το δοχείο παραφίνης (8) μπορεί
να προκαλέσει σοβαρές ζημίες.

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

4.2 Απαιτήσεις χώρου
•
•

Σταθερός, χωρίς κραδασμούς πάγκος εργαστηρίου με οριζόντια, επίπεδη πλάκα, καθώς και δάπεδο χωρίς δονήσεις.
Απαγορεύεται η λειτουργία της συσκευής κοντά σε στόμιο
παροχής αέρα μιας εγκατάστασης κλιματισμού, ενώ θα
πρέπει να προστατεύεται από την έντονη ηλιακή ακτινοβολία
(παράθυρα).

•
•

Για να διασφαλίζεται η πλήρης λειτουργική ικανότητα του
ψυκτικού σώματος, πρέπει να αφήσετε στην πίσω πλευρά
της συσκευής κενό χώρο 15 cm τουλάχιστον.
Το περιβάλλον του χώρου εργασίας πρέπει να είναι απαλλαγμένο από λάδια και ατμούς χημικών ουσιών.

Ο χώρος εγκατάστασης της συσκευής πρέπει να αερίζεται καλά, και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχουν
σε αυτόν πηγές ανάφλεξης. Απαγορεύεται η λειτουργία της συσκευής σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης έκρηξης.

14
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4.3 Συσκευασία παράδοσης
Ο βασικός εξοπλισμός της συσκευής Leica EG1150 H περιλαμβάνει τα εξής μέρη:

1 βασική συσκευή Leica EG1150 H
2
2
1
1
1
1
2

αφαιρούμενες σκηνές κασετών ή καλουπιών
καλύμματα για σκηνή κασετών ή καλουπιών
κάλυμμα για το δοχείο παραφίνης
ξύστρα παραφίνης
αφαιρούμενη βάση λαβίδων
διηθητήριο διάφραγμα, μαζί με συγκρατητήρα
λεκάνες συλλογής παραφίνης

14 0388 32522
14 0388 32480
14 0388 33148
14 0388 33133
14 0388 32497
14 0388 32208
14 0388 38138

1

σετ εφεδρικών ασφαλειών:
2 ασφάλειες T 2,0 A
2 ασφάλειες T 4,0 A, 6 x 32
4 ασφάλειες T 5,0 A, 6 x 32
2 ασφάλειες T 6,25 A, 6 x 32
Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica EG1150 H (CD οδηγιών χρήσης & γλωσσών)

14 0388 46335
14 6000 01479
14 6000 01480
14 6000 01481
14 6000 01482
14 0388 81001

1

Το ειδικό για τη χώρα καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να παραγγελθεί ξεχωριστά. Στο τμήμα προϊόντων της ιστοσελίδας
μας (www.LeicaBiosystems.com) θα βρείτε μία λίστα με όλα τα διαθέσιμα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος για τη συσκευή σας.
Συγκρίνετε προσεκτικά τα εξαρτήματα παράδοσης με το δελτίο αποστολής, την απόδειξη παραλαβής και την
παραγγελία σας. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι υπάρχουν διαφορές, απευθυνθείτε αμέσως στην αρμόδια
εταιρεία πωλήσεων της Leica.

Leica EG1150 H – Σταθμός σκήνωσης ιστών
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4.4 Απαραίτητες εργασίες συναρμολόγησης
Για να μπορέσετε να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, πρέπει πρώτα να εκτελέσετε τις εξής εργασίες:
•
•
•
•
•

Τοποθετήστε τα εξαρτήματα της συσκευής.
Ρυθμίστε τα πέλματα της συσκευής, αν χρειάζεται.
Τοποθετήστε το μεγεθυντικό φακό (προαιρετικό).
Συνδέστε τον ποδοδιακόπτη (προαιρετικό).
Πραγματοποιήστε τις ηλεκτρικές συνδέσεις.

Τοποθέτηση εξαρτημάτων
 Τοποθετήστε τη σκηνή καλουπιών (2) και τη σκηνή κασετών (3).
Τα καλούπια ή οι κασέτες μπορούν να τοποθετηθούν μέσα στις δύο θερμαινόμενες
λεκάνες (11), ανάλογα με την κατεύθυνση εργασίας που προτιμάτε.
 Κλείστε τη σκηνή καλουπιών/κασετών με το αντίστοιχο καπάκι (4), (5).
 Τοποθετήστε τη λεκάνη συλλογής παραφίνης (6) στον εκάστοτε οδηγό, κάτω από την πλάκα
εργασίας.
 Τοποθετήστε τη βάση λαβίδων (1).
 Εισαγάγετε το διηθητήριο διάφραγμα (7) στο άνοιγμα εκροής (8) του δοχείου παραφίνης με
τρόπο ώστε ο μαύρος δακτύλιος O να σφραγίζει την οπή.
 Τοποθετήστε το κάλυμμα (9) του δοχείου παραφίνης.
Ρυθμιζόμενα πέλματα συσκευής
Τα τέσσερα πέλματα της συσκευής είναι ρυθμιζόμενα, ώστε η συσκευή να προσαρμόζεται στο ύψος
άλλων συσκευών ή να είναι δυνατή η εκμηδένιση διαφορών ύψους.
Για το σκοπό αυτόν, ανασηκώστε ελαφρώς τη συσκευή και ρυθμίστε το πέλμα (10 στο Σχ. 6) στο
ύψος που επιθυμείτε περιστρέφοντάς το.

Για να είναι η συσκευή σταθερή, πρέπει και τα τέσσερα πέλματά της να είναι ρυθμισμένα στο ίδιο ύψος.

16
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Τοποθέτηση των εξαρτημάτων


9
8

7


4

5









2

11

11



10


1

3

6


6

Σχ. 6
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4.5 Προαιρετικά εξαρτήματα
Μεγεθυντικός φακός
Χρησιμοποιώντας το μεγεθυντικό φακό έχετε μια μεγεθυμένη εικόνα της περιοχής εργασίας. Όταν η
ρύθμιση είναι σωστή, ο διανεμητής και το ψυχρό σημείο εμφανίζονται μεγεθυμένα.

5

1

1

2

3

4

5
4
3
Σχ. 7

Τοποθέτηση του μεγεθυντικού φακού
•
•

Στο διανεμητή (5) υπάρχει ένα άνοιγμα με σπείρωμα (1), το οποίο κλείνει με βίδα από νάιλον (2).
Ξεβιδώστε τη βίδα (2) με ένα κατσαβίδι και φυλάξτε την. Στη συνέχεια, βιδώστε την κονδυλωτή βίδα (3)
του πέλματος (4) μέσα στο άνοιγμα με σπείρωμα και προσανατολίστε το φακό.

Σχ. 8

18

Ποδοδιακόπτης
Χρησιμοποιώντας τον ποδοδιακόπτη μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη βαλβίδα
εξαγωγής του διανεμητή, έτσι ώστε τα χέρια σας να παραμένουν ελεύθερα
καθώς εργάζεστε.
• Για τη σύνδεση και το χειρισμό του ποδοδιακόπτη, ανατρέξτε στις παραγράφους 4.6 και 5.1.
Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Έκδ. 2.6 RevI – 07/2016
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4.6 Ηλεκτρική σύνδεση
Η συσκευή ΠΡΕΠΕΙ να συνδέεται σε γειωμένη πρίζα.
Η συσκευή παραδίδεται μαζί με ένα σετ διαφόρων καλωδίων τροφοδοσίας. Επιτρέπεται μόνο η χρήση εκείνου
του καλωδίου που συμφωνεί με την τάση τροφοδοσίας (πρίζας).
Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης!

1

4

6

2

3

5

Σχ. 9
Προτού συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας και τον ποδοδιακόπτη, ελέγξτε αν ο διακόπτης Standby (1) (πίνακας ελέγχου στη μπροστινή πλευρά) βρίσκεται στη θέση "O" ("O" = OFF).

Σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας
• Συνδέστε το φις (2) του καλωδίου τροφοδοσίας στην υποδοχή σύνδεσης (3) στην πίσω πλευρά της συσκευής.

Σύνδεση του ποδοδιακόπτη (προαιρετικός)
• Συνδέστε το φις (4) του ποδοδιακόπτη στην υποδοχή σύνδεσης (5) στην πίσω πλευρά της συσκευής.

•

•

Συνδέστε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας στην πρίζα.

Leica EG1150 H – Σταθμός σκήνωσης ιστών

Σφίξτε τις βίδες (6) του φις.
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5.

Χειρισμός

5.1 Μέρη της συσκευής/Λειτουργίες
1

2

11

ΔΕΝ επιτρέπεται η χρήση ανακυκλωμένων
παραφινών στη συσκευή Leica EG1150 Η, διότι υφίσταται κίνδυνος ρύπανσης.

1
14

13

13

2

Δοχείο αποθέματος παραφίνης (1)
Το δοχείο έχει χωρητικότητα 3 λίτρων περίπου. Η θερμοκρασία
της παραφίνης μπορεί να ρυθμιστεί στους 55 - 70 °C, με βήματα
των 5 K. Το δοχείο αποθέματος παραφίνης πρέπει να είναι πάντοτε κλειστό με το κάλυμμα, έτσι ώστε να διατηρείται η ρυθμισμένη
θερμοκρασία.
Μια ασφάλεια προστασίας από την υπερθέρμανση προστατεύει
από ενδεχόμενη υπερθέρμανση, σε περίπτωση βλάβης του
ρυθμιστή θερμοκρασίας.
Το ενσωματωμένο διάφραγμα εμποδίζει την είσοδο ακαθαρσιών
της παραφίνης στο μπλοκ των δειγμάτων.

12
Σχ. 10

Διανεμητής παραφίνης (2)
Ο διανεμητής θερμαίνεται ξεχωριστά. Ο ρυθμιστής θερμοκρασίας
συνδέεται με το δοχείο της παραφίνης.
Η ποσότητα της παραφίνης που εξέρχεται από το σωλήνα
πλήρωσης (14) μπορεί να ρυθμιστεί αδιαβάθμητα με τη βίδα
δοσιμέτρησης (11).
Η λαβή του διανεμητή (12) εξυπηρετεί τη χειροκίνητη σκήνωση.
Είναι εφοδιασμένη με ένα κλιπ πίεσης (13). Το κλιπ πίεσης είναι
ρυθμιζόμενο καθ' ύψος και μπορεί να περιστραφεί προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, ανάλογα με το αν η λαβή του διανεμητή
πρόκειται να ενεργοποιηθεί με το καλούπι ή με το δάκτυλο .
Για να ενεργοποιήσετε τη λαβή του διανεμητή, πιέστε το καλούπι
(ή το δάκτυλο) πάνω στο κλιπ πίεσης. Απαλή πίεση προς τα
πίσω ανοίγει τη βαλβίδα εξαγωγής  . Όταν την αφήσετε, η
λαβή του διανεμητή επιστρέφει στην αρχική θέση και η βαλβίδα
ξανακλείνει.

Η ροή δεν μπορεί να μηδενιστεί με τη βίδα
δοσιμέτρησης (11). Απαγορεύεται να την περιστρέψετε όταν η συσκευή είναι κρύα!
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Πλάκα εργασίας (3)
Η θερμοκρασία της πλάκας εργασίας μπορεί να ρυθμιστεί από
55 °C έως 70 °C με βήματα των 5 K.
Η πλάκα εργασίας περιλαμβάνει την περιοχή σκήνωσης, τη
βάση λαβίδων (5) και το ψυχρό σημείο (4).
Η πλεονάζουσα παραφίνη εκρέει γρήγορα μέσω της αυλάκωσης συλλογής που περιβάλλει την περιοχή εργασίας και των
ανοιγμάτων εκροής παραφίνης (15) που υπάρχουν σε αυτήν.

5
3

4

3

Ψυχρό σημείο (4)
Το ψυχρό σημείο συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της πλάκας
εργασίας. Η θέση του ακριβώς μπροστά από την περιοχή
σκήνωσης επιτρέπει την άνετη εργασία υπό ευνοϊκές συνθήκες
εργονομίας.
Για τον προσανατολισμό των δειγμάτων, πληρούται πρώτα το
καλούπι με δείγμα κατά το ένα τρίτο του. Η παραφίνη αρχίζει
να στερεοποιείται γρήγορα στο ψυχρό σημείο.
Με την παραφίνη σε ημίρευστη κατάσταση, το δείγμα μπορεί
να προσανατολιστεί με βάση την προτίμησή σας. Στη συνέχεια,
το καλούπι μπορεί να πληρωθεί με παραφίνη.

15

4

Κατά τη διάρκεια του προσανατολισμού του
δείγματος, η παραφίνη δεν πρέπει να έχει
στερεοποιηθεί υπερβολικά, διότι ενδέχεται
να παρουσιαστούν επιφάνειες μετάβασης
φάσεων που, στη συνέχεια, δυσχεραίνουν
την τομή των μπλοκ.

5

Βάση λαβίδων (5)
Η αφαιρούμενη βάση λαβίδων κάτω από το διανεμητή παρέχει
χώρο για έως και 6 λαβίδες.
Σχ. 11
Η βάση των λαβίδων θερμαίνεται σταθερά στους
70 °C περίπου.
Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων!
Leica EG1150 H – Σταθμός σκήνωσης ιστών
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Λεκάνη συλλογής παραφίνης (8)
Κάτω από την πλάκα εργασίας υπάρχουν δύο έμμεσα θερμαινόμενες λεκάνες συλλογής παραφίνης, όπου συγκεντρώνεται
η πλεονάζουσα παραφίνη της πλάκας εργασίας.
7

6

Η λεκάνη συλλογής παραφίνης πρέπει να
αδειάζει σε καθημερινή βάση. Για να αποφευχθεί τυχόν ρύπανση, μην επαναχρησιμοποιείτε αυτήν την παραφίνη.
Αν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή χωρίς λεκάνες συλλογής παραφίνης, υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων.

8
8

Σκηνή για καλούπια ή κασέτες (16)
Τα καλούπια ή οι κασέτες μπορούν να τοποθετηθούν μέσα
στις δύο θερμαινόμενες λεκάνες (6, 7), ανάλογα με την κατεύθυνση εργασίας που προτιμάτε. Η θερμοκρασία μπορεί να
ρυθμιστεί στην περιοχή από 55 - 70 °C.
Σε κάθε θέση λεκάνης της συσκευής μπορεί να τοποθετηθεί
μια αφαιρούμενη σκηνή (16) για κασέτες ή καλούπια.
Η χωρητικότητά τους ανέρχεται σε 100 κασέτες περίπου ή
50 καλούπια περίπου.
Ένα κάλυμμα (17) προστατεύει τα δοχεία (16) από την απώλεια θερμότητας και τη ρύπανση. Το κάλυμμα αυτό μπορεί να
ανοίξει προς τα πίσω και να αναδιπλωθεί, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση.

17
16

Σχ. 12
Αν εργαστείτε με μισάνοιχτα καλύμματα (17), η
θερμοκρασία πρέπει να αυξηθεί κατά μία βαθμίδα, ώστε η παραφίνη να παραμένει λιωμένη.

22

Να έχετε πάντα τη σκηνή κασετών ή καλουπιών καλυμμένη με το κάλυμμα, διαφορετικά ενδέχεται η ρυθμισμένη θερμοκρασία να μην μπορεί να διατηρηθεί.
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Διακόπτης Standby (8)
Μετά τη θέση της συσκευής σε λειτουργία για πρώτη φορά,
ο διακόπτης Standby πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο αν η
συσκευή πρόκειται να παραμείνει απενεργοποιημένη για
παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

21
8

20

Για την καθημερινή συστηματική χρήση της συσκευής, υπάρχει ένα πλήκτρο ON/OFF στον πίνακα ελέγχου.
Αν πατήσετε το πλήκτρο ON/OFF (20), η συσκευή μεταβαίνει
στην ενεργή λειτουργία αναμονής.
Όλες οι ενδείξεις σβήνουν, μόνο το LED (21) του πλήκτρου
ON/OFF ανάβει.

9

Για να εκτελεστούν όλες οι προγραμματισμένες διαδικασίες, ο διακόπτης Standby (8)
πρέπει να είναι ενεργοποιημένος και η συσκευή στη λειτουργία αναμονής.
Επί τούτου, ανατρέξτε στην παράγραφο 5.4

Λυχνία χώρου εργασίας (9)
Μία αντιθαμβωτική φωτιστική διάταξη εργασίας εξασφαλίζει
τον ομοιογενή διαχεόμενο φωτισμό της επιφάνειας σκήνωσης
και του ψυχρού σημείου. Κατ' αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται βέλτιστες συνθήκες για την παρακολούθηση της έγκλεισης σε παραφίνη και του προσανατολισμού του δείγματος.

18

19

Σχ. 13

Leica EG1150 H – Σταθμός σκήνωσης ιστών

Για να θέσετε σε λειτουργία για πρώτη φορά τη λυχνία αλογόνου αφού η συσκευή τεθεί σε κατάσταση ενεργής λειτουργίας
πατήστε διαδοχικά το πλήκτρο (18) στον πίνακα ελέγχου και
το πλήκτρο ON/OFF (19) στην κεφαλή της λυχνίας. Συνιστάται
να ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε τη λυχνία αλογόνου με το
πλήκτρο (19) στην κεφαλή της λυχνίας κατά την καθημερινή
χρήση.
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Με τον ποδοδιακόπτη (22) ενεργοποιείται η μαγνητική βαλβίδα του διανεμητή.
Ο ποδοδιακόπτης πρέπει να είναι συνδεδεμένος με
τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο 4.6.

Προαιρετικός ποδοδιακόπτης (22)
22

11

14

12

Το βύσμα του ποδοδιακόπτη ΠΡΕΠΕΙ να βιδωθεί στην υποδοχή. Σε
διαφορετική περίπτωση μπορεί να
εκρεύσει θερμή παραφίνη όταν δεν
πατάτε το διακόπτη.

Το πάτημα του διακόπτη ανοίγει τη βαλβίδα, ενώ
όταν τον αφήνετε η βαλβίδα κλείνει. Ο ποδοδιακόπτης παρέχει το πλεονέκτημα ότι μπορείτε να
εργάζεστε έχοντας ελεύθερα τα δυο σας χέρια.
Η ροή ρυθμίζεται με τη βίδα δοσιμέτρησης (11).
Όταν χρησιμοποιείτε τον ποδοδιακόπτη, η λαβή του
διανεμητή (12) δεν χρειάζεται και μπορείτε να την
σηκώσετε προς τα πάνω.
Για να το κάνετε αυτό, προβείτε στις εξής ενέργειες:
• Ρυθμίστε τη βίδα δοσιμέτρησης (11) στην ελάχιστη τιμή.
• Αναδιπλώστε προσεκτικά τη λαβή του διανεμητή (12) (με τον αντίχειρα και το δείκτη) προς τα
πίσω/πάνω.

12

Προσοχή κατά την αναδίπλωση της
λαβής του διανεμητή! Ενδέχεται
να εξέλθει καυτή παραφίνη από το
σωλήνα πλήρωσης (14).

14

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ!
Σχ. 14

24
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5.2 Ενεργοποίηση της συσκευής
• Ενεργοποιήστε το διακόπτη Standby (αριστερά, δίπλα στον πίνακα ελέγχου)
(βλ. Σχ. 15, 17).
• Όλα τα LED του πίνακα ελέγχου ανάβουν στιγμιαία, στην οθόνη εμφανίζεται για λίγο
(περίπου 2 s) η εγκατεστημένη έκδοση λογισμικού.
Όλες οι ενδείξεις σβήνουν, η συσκευή μεταβαίνει στη λειτουργία αναμονής.
Το πράσινο LED στο πλήκτρο ON/OFF δηλώνει την ετοιμότητα λειτουργίας της συσκευής.
•

Σχ. 15

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ON/OFF για 2 s περίπου, ώστε
να μεταβεί η συσκευή στην κανονική λειτουργία. Στην οθόνη αναβοσβήνει η
ένδειξη της ώρας, για να δηλώσει ότι η συσκευή ήταν αποσυνδεδεμένη από το
ηλεκτρικό δίκτυο.
Επιβεβαιώστε πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο.

Η κανονική κατάσταση λειτουργίας της συσκευής είναι STANDBY/ON, δηλ., ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής μόνο με το πλήκτρο ON/OFF.
Ο διακόπτης Standby πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο αν η συσκευή πρόκειται να
παραμείνει απενεργοποιημένη για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σχ. 16

• Τα θερμαντικά στοιχεία αρχίζουν να λειτουργούν, τα LED θερμοκρασίας δείχνουν τις τελευταίες
τιμές ρύθμισης.
Τα LED των περιοχών θέρμανσης (1, 3 και 4 στο Σχ. 18) αναβοσβήνουν στιγμιαία, όσο χρόνο
διαρκεί η φάση προθέρμανσης (συγκρίνετε με "Απεικόνιση των χρονικών διαστημάτων θέρμανσης").
Το LED "Δοχείο παραφίνης" (2 στο Σχ. 18) αναβοσβήνει κάθε ένα δευτερόλεπτο και επισημαίνει
κατ' αυτόν τον τρόπο την έντονη προθέρμανση του δοχείου παραφίνης (για 4 ώρες).
Αν κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης οι τιμές ρύθμισης της θερμοκρασίας μεταβληθούν, η
συσκευή αποδέχεται τις νέες τιμές χωρίς περαιτέρω ένδειξη.
• Πλήρωση με παραφίνη του δοχείου αποθέματος παραφίνης.

Η συσκευή Leica EG1150 H ελέγχεται επισταμένως υπό εργαστηριακές συνθήκες. Για το λόγο αυτόν, στη συσκευή υπάρχει μικρή ποσότητα καθαρής, σκληρυμένης παραφίνης. Μπορείτε να επαναχρησιμοποιήσετε την
παραφίνη αυτή χωρίς να έχετε αναστολές.

Leica EG1150 H – Σταθμός σκήνωσης ιστών
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5.3 Λειτουργίες του πίνακα ελέγχου
Εκτός από το διακόπτη Standby (8), ο πίνακας ελέγχου περιλαμβάνει ένα πληκτρολόγιο τύπου φιλμ
με πλήκτρα, LED και μία οθόνη μιας γραμμής.
Χωρίζεται σε δύο περιοχές:
Έλεγχος θερμοκρασίας και προγραμματισμός συσκευής.
8

Έλεγχος και ένδειξη
θερμοκρασίας

Ένδειξη LED για τις
επιμέρους περιοχές θέρμανσης

2

3

Πλήκτρα ρύθμισης θερμοκρασίας
των θερμαινόμενων περιοχών

1234-

26

Σκηνή κασετών ή καλουπιών αριστερά
Δοχείο παραφίνης και διανεμητής
Επιφάνεια εργασίας
Σκηνή κασετών ή καλουπιών δεξιά

Οθόνη:
Στάνταρ ένδειξη:
τρέχουσα ώρα

Ρύθμιση ώρας

6
5

1

Έλεγχος και προγραμματισμός
συσκευής

Σχ. 17
Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση
φωτισμού

7

4
Ρύθμιση
εργάσιμης
ημέρας

Πλήκτρα ρύθμισης για
τον προγραμματισμό
Ενεργοποίηση της
ενισχυτικής θέρμανσης

LED για την απεικόνιση του τρόπου λειτουργίας για:
5 - Εργάσιμη ημέρα, ημέρα της εβδομάδας
6 - Χρόνος ενεργοποίησης και απενεργοποίησης, ώρα
7 - Τρέχουσα εργάσιμη ημέρα

Διακόπτης επιλογής για
τη λειτουργία Standby
ή
ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση
εργάσιμης ημέρας

Σχ. 18
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5.4 Τρόποι λειτουργίας

21

Λειτουργία αναμονής
Στη λειτουργία αναμονής η οθόνη και όλα τα LED είναι σβηστά. Η συσκευή ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται αυτόματα σύμφωνα με τους προγραμματισμένους χρόνους ενεργοποίησης (έναρξης) και
απενεργοποίησης (τερματισμού).
Μόνο το πράσινο LED (21) στο πλήκτρο ON/OFF δηλώνει την ετοιμότητα λειτουργίας της συσκευής.
Ενεργοποίηση της κανονικής λειτουργίας
• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ON/OFF για 2 s περίπου.
•

Η συσκευή μεταβαίνει από τη λειτουργία αναμονής στην κανονική λειτουργία. Τα LED τρεχουσών
τιμών ανάβουν, η οθόνη δείχνει την τρέχουσα ώρα.

Αν, μετά τη μετάβαση στην κανονική λειτουργία, η ώρα στην οθόνη αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει ότι η συσκευή ήταν αποσυνδεδεμένη από το δίκτυο ρεύματος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (> 5 min).
Επιβεβαιώστε το αναβοσβήσιμο της οθόνης πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο
και ελέγξτε αν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες φάσεις προθέρμανσης
(ειδικά για το δοχείο παραφίνης).

Λειτουργία 24 ωρών – Εργασία με βάρδιες
Αν ο χρόνος ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του χρονοδιακόπτη ρυθμιστούν στην ίδια τιμή, η
συσκευή λειτουργεί χωρίς διακοπή, ακόμα και ημέρες που δεν έχουν οριστεί ως εργάσιμες ημέρες!
Παράδειγμα: Χρόνος ενεργοποίησης = 00:00 και χρόνος απενεργόποιησης = 00:00.
Για τη ρύθμιση, ανατρέξτε στην παράγραφο 5.5.

Προσοχή:
Ο χρονοδιακόπτης τίθεται εκτός λειτουργίας, όταν ο χρόνος απενεργοποίησης
προηγείται του χρόνου ενεργοποίησης.
π.χ. Χρόνος ενεργοποίησης: 08:00 και χρόνος απενεργοποίησης: 06:00.
Στη λειτουργία 24 ωρών πρέπει να ενεργοποιηθεί, μετά την εκ των υστέρων
πλήρωση με στερεά παραφίνη, η ενισχυτική θέρμανση (βλέπε παράγρ. 5.6), για
να επιταχυνθεί η διαδικασία τήξης.

Leica EG1150 H – Σταθμός σκήνωσης ιστών
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5.5 Χρονοδιακόπτης
Για να μεταβεί ο χρονοδιακόπτης στους προγραμματισμένους χρόνους, η τιμή που απεικονίζεται
στην οθόνη πρέπει να ρυθμιστεί στην τρέχουσα (τοπική) ώρα.
Ρύθμιση ώρας:
•

Πατήστε το πλήκτρο ΩΡΑ τόσες φορές, μέχρι να ανάψει το πράσινο LED "TIME".

• Με τα πλήκτρα
/
ρυθμίστε την τρέχουσα ώρα.
Κάθε πλήκτρο μπορεί να κρατηθεί πατημένο για να επιτευχθεί ταχύτερα η απαιτούμενη τιμή.

Χρόνος ενεργοποίησης (έναρξης)
Με τον χρόνο ενεργοποίησης καθορίζεται η αυτόματη μετάβαση της συσκευής από τη λειτουργία
αναμονής στην κανονική λειτουργία.
Ρύθμιση:
• Πατήστε το πλήκτρο ΩΡΑ τόσες φορές, μέχρι να ανάψει το πράσινο LED "START".
• Με τα πλήκτρα
/
ρυθμίστε το χρόνο ενεργοποίησης.
Κάθε πλήκτρο μπορεί να κρατηθεί πατημένο για να επιτευχθεί ταχύτερα η απαιτούμενη τιμή.

Χρόνος απενεργοποίησης (τερματισμού)
Στο ρυθμισμένο χρόνο απενεργοποίησης πραγματοποιείται η αυτόματη μετάβαση από την κανονική
λειτουργία στη λειτουργία αναμονής.
Ρύθμιση:
• Πατήστε το πλήκτρο ΩΡΑ τόσες φορές, μέχρι να ανάψει το πράσινο LED "END". Στη συνέχεια,
ρυθμίστε το χρόνο που επιθυμείτε με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω.
Σχ. 19
Όλοι οι ρυθμισμένοι χρόνοι παραμένουν αποθηκευμένοι, ακόμα και σε περίπτωση απενεργοποίησης με το διακόπτη Standby, μέχρι να τροποποιηθούν.
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Ημέρες της εβδομάδας/εργάσιμες ημέρες
Ο χρονοδιακόπτης της συσκευής συνδέεται με τις επιμέρους ημέρες της εβδομάδας. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πρέπει να καθοριστούν οι εργάσιμες ημέρες κατά τις οποίες πρόκειται να λειτουργεί ο
χρονοδιακόπτης.
Μόνο τις ημέρες της εβδομάδας που έχουν οριστεί ως εργάσιμες ημέρες η συσκευή προθερμαίνεται με βάση το ρυθμισμένο χρόνο ενεργοποίησης και προετοιμάζεται για να τεθεί λειτουργία.

Ρύθμιση τρέχουσας ημέρας εβδομάδας:
• Πατήστε το πλήκτρο ΗΜΕΡΑ τόσες φορές, μέχρι να ανάψει το πράσινο LED "TODAY". Το πράσινο
LED της τρέχουσας ημέρας της εβδομάδας ανάβει.
• Εάν χρειάζεται, ρυθμίστε την τρέχουσα μέρα με τα πλήκτρα
LED.

/

- ανάβει το αντίστοιχο

Ρύθμιση εργάσιμων ημερών:
• Πατήστε το πλήκτρο ΗΜΕΡΑ τόσες φορές, μέχρι να ανάψει το πράσινο LED "WORKING DAY".
Τα LED των ημερών της εβδομάδας που έχουν οριστεί ως εργάσιμες ημέρες ανάβουν, το LED
της τρέχουσας ημέρας αναβοσβήνει.
• Με τα πλήκτρα
/
επιλέξτε την ημέρα που πρόκειται να οριστεί ή να καταργηθεί ως
εργάσιμη ημέρα.
Το LED της επιλεγμένης μέρας (FRI) αναβοσβήνει.
• Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF.
Αν η επιλεγμένη ημέρα δεν ήταν εργάσιμη ημέρα (LED σβηστό), θα προστεθεί στη λίστα των
εργάσιμων ημερών (LED αναμμένο).
Σε διαφορετική περίπτωση (βλέπε Σχ. 20, η ημέρα FRI είχε οριστεί ως εργάσιμη μέρα, LED
αναμμένο), διαγράφεται πλέον από τη λίστα των εργάσιμων ημερών (LED σβηστό).
Σχ. 20
Για να ενεργοποιηθούν οι προγραμματισμένες τιμές τις επόμενες ημέρες (η συσκευή να είναι έτοιμη να λειτουργήσει τον προγραμματισμένο χρόνο και να απενεργοποιείται αυτόματα στο χρόνο απενεργοποίησης), πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αναμονής --> πατήστε το πλήκτρο ON/OFF.
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5.

Χειρισμός
Ρύθμιση τιμών θερμοκρασίας

5.6 Θέρμανση της συσκευής

Οι θερμοκρασίες για τις τέσσερις περιοχές θέρμανσης της συσκευής μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά από τους 55 °C έως
τους 70 °C με βήματα 5 K.

1

2

3

Καθώς ρυθμίζετε τη θερμοκρασία, λάβετε
υπόψη τα στοιχεία του κατασκευαστή της παραφίνης (σε ό,τι αφορά τη μέγιστη επιτρεπτή
θερμοκρασία).

4

Σχ. 21

1 - Αριστερή σκηνή κασετών ή καλουπιών.
2 - Δοχείο αποθέματος παραφίνης και διανεμητής.
3 - Θερμοκρασία της επιφάνειας εργασίας.
4 - Δεξιά σκηνή κασετών ή καλουπιών.

Πατήστε μια φορά κάθε ένα από τα πλήκτρα για τις περιοχές
θερμοκρασιών για να αυξήσετε την τιμή κατά 5 K. Το κόκκινο LED
της αντίστοιχης τιμής θερμοκρασίας ανάβει – όταν επιτευχθεί
θερμοκρασία 70 °C, ακολουθεί η επιστροφή στους 55 °C.
Η ρυθμισμένη τιμή θερμοκρασίας για κάποια περιοχή παραμένει
αποθηκευμένη μέχρι να τροποποιηθεί.

Απεικόνιση των χρονικών διαστημάτων θέρμανσης
Στο πεδίο απεικόνισης των περιοχών θερμοκρασίας ανάβει πάντοτε το LED που αντιστοιχεί στη
ρυθμισμένη θερμοκρασία. Όταν ενεργοποιηθεί η θέρμανση της περιοχής αυτής, το LED αναβοσβήνει
όσο χρόνο διαρκεί η φάση θέρμανσης.
Είναι δυνατόν να απενεργοποιήσετε την απεικόνιση (και άρα το αναβοσβήσιμο) της δραστηριότητας
θέρμανσης.
Για να το κάνετε αυτό, προβείτε στις εξής ενέργειες:
• Απενεργοποιήστε τη συσκευή με το διακόπτη Standby ( , όχι με το πλήκτρο ON/OFF).

+
+
Σχ. 22
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•

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ενεργοποιήστε εκ νέου
τη συσκευή με το διακόπτη Standby.

•

Για να επιστρέψετε στη λειτουργία "Αναβοσβήσιμο", απενεργοποιήστε τη συσκευή με το διακόπτη Standby, όπως περιγράφεται στο σημείο 1.
Καθώς ενεργοποιείτε τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΔΙΑΝΕΜΗΤΗΣ
ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ.
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5.   Χειρισμός
Χρόνοι προθέρμανσης

Ένδειξη οθόνης

Για να είναι έτοιμη να λειτουργήσει η συσκευή τον προγραμματισμένο χρόνο ενεργοποίησης (να
έχουν επιτευχθεί όλες οι θερμοκρασίες λειτουργίας), οι διάφορες περιοχές λειτουργίας ενεργοποιούνται ως εξής:
Δοχείο παραφίνης:
έναρξη θέρμανσης 4 ώρες πριν από την έναρξη της λειτουργίας.
Πλάκα εργασίας:
έναρξη θέρμανσης 4 ώρες πριν από την έναρξη της λειτουργίας.
Σωλήνας διανεμητή:
έναρξη θέρμανσης 1 ώρα πριν από την έναρξη της λειτουργίας.
Ψυχρό σημείο:
έναρξη της ψύξης 1 ώρα πριν από την έναρξη της λειτουργίας.
Κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη - - : - - , ενώ η άνω και κάτω
τελεία αναβοσβήνει κάθε ένα δευτερόλεπτο.
Κανένας χρόνος προθέρμανσης δεν μπορεί να τροποποιηθεί

Ενισχυτική θέρμανση
Για το λιώσιμο της παραφίνης απαιτείται μεγάλη ποσότητα θερμότητας, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο
απαιτείται αντίστοιχος χρόνος προθέρμανσης στη λειτουργία αναμονής. Στην κανονική λειτουργία
παρέχεται όση θερμότητα απαιτείται, ώστε να διατηρείται η παραφίνη στη ρυθμισμένη επιθυμητή
θερμοκρασία. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο (π.χ. εκ των υστέρων πλήρωση παραφίνης στη
συνεχόμενη λειτουργία), το λιώσιμο της παραφίνης μπορεί να επιταχυνθεί με την παροχή μεγαλύτερης ποσότητας θερμότητας. Το δοχείο παραφίνης θερμαίνεται τότε επί τέσσερις ώρες σε υψηλή
θερμοκρασία (ενισχυτική θέρμανση).
Για να ενεργοποιήσετε την ενισχυτική θέρμανση, πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα
και .
Η ενεργοποίηση της ενισχυτικής θέρμανσης επιβεβαιώνεται
από το σύντομο άναμμα και των τεσσάρων LED τιμών ρύθμισης
του δοχείου παραφίνης, δηλ. τα πλήκτρα πρέπει να κρατηθούν
πατημένα όσο χρόνο χρειάζεται, μέχρι να ανάψουν και τα 4 LED.
Όσο παραμένει ενεργοποιημένη η ενισχυτική θέρμανση, το LED
τιμής ρύθμισης αναβοσβήνει.
Η ενισχυτική θέρμανση μπορεί να απενεργοποιηθεί ανά πάσα
στιγμή με πάτημα του ίδιου συνδυασμού πλήκτρων. Η απενεργοποίηση της ενισχυτικής θέρμανσης επιβεβαιώνεται, επίσης, με
το σβήσιμο και των ανωτέρω τεσσάρων LED.

Κρατήστε τα πατημένα ταυτόχρονα

Σχ. 23
Leica EG1150 H – Σταθμός σκήνωσης ιστών
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6.

Συντήρηση και καθαρισμός

6.1 Καθαρισμός της συσκευής
Μην χρησιμοποιείτε ξυλένιο για τον καθαρισμό της συσκευής. Οι ατμοί του ξυλενίου έχουν μεγαλύτερο βάρος από
τον αέρα και μπορεί να αναφλεγούν ακόμα και αν βρίσκονται σε αρκετή απόσταση από την πηγή θερμότητας.
Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς!
Για να αποφευχθεί ενδεχόμενη χάραξη της επιφάνειας της συσκευής, για τον καθαρισμό επιτρέπεται μόνο η
χρήση της πλαστικής σπάτουλας που συνοδεύει τη συσκευή – μην χρησιμοποιείτε σε καμία περίπτωση μεταλλικά εργαλεία!

Επιφάνειες εργασίας
• Για τον καθαρισμό μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα συνηθισμένα εργαστηριακά μέσα καθαρισμού που είναι κατάλληλα για την αφαίρεση της παραφίνης (π.χ. Paraguard ή υποκατάστατα ξυλενίου).
• Πρέπει να αποφεύγεται η παρατεταμένη επίδραση οργανικών διαλυτών στις επιφάνειες του περιβλήματος.
Δοχείο αποθέματος παραφίνης
• Προσέξτε να μην εισέλθουν ακαθαρσίες στο λουτρό παραφίνης.
• Μετά την εκροή παραμένει κάποιο υπόλειμμα παραφίνης μέσα στο δοχείο, ώστε να αποφευχθεί η διείσδυση ρύπων
στο διανεμητή.
• Κατακρατήστε την παραφίνη αυτή με χαρτοπολτό ή στυπόχαρτο. Τότε μόνο μπορεί να αφαιρεθεί το διηθητικό διάφραγμα.
• Καθαρίστε το εσωτερικό του δοχείου με πανί.
Βάση λαβίδων
• Η βάση των λαβίδων συνιστά συχνά μία σημαντική εστία μόλυνσης και εκτίθεται σε έντονη ρύπανση. Για το λόγο αυτόν,
καθαρίστε καλά τη βάση λαβίδων.

Σημαντικό!
Η βάση των λαβίδων θερμαίνεται σταθερά στους 70 °C περίπου. Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων!
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Λεκάνη συλλογής παραφίνης
• Προτού αφαιρέσετε τα συρταράκια συλλογής παραφίνης για να τα αδειάσετε, πρέπει να απομακρύνετε την πλεονάζουσα
παραφίνη από την πλάκα εργασίας με χαρτοπολτό, ώστε να αποφευχθεί η εκροή παραφίνης προς το εσωτερικό της
συσκευής.
Προσοχή στις παραφίνες που έχουν χαμηλό σημείο τήξης – υφίσταται κίνδυνος εγκαυμάτων κατά την εξαγωγή
των λεκανών συλλογής παραφίνης, διότι η παραφίνη μπορεί να είναι σε υγρή μορφή.

• Να αφαιρείτε και να αδειάζετε τις λεκάνες συλλογής παραφίνης μόνο όταν είναι ζεστές.
• Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της παραφίνης που συγκεντρώνεται στις λεκάνες συλλογής παραφίνης. Υπάρχει
κίνδυνος εκροής του δείγματος.
• Να αδειάζετε τακτικά και τις δύο λεκάνες συλλογής της παραφίνης, ώστε να αποτραπεί ενδεχόμενη διείσδυση της
παραφίνης στο εσωτερικό της συσκευής. Η διαδικασία αυτή πρέπει να εκτελείται ανάλογα με το φόρτο εργασίας,
τουλάχιστον όμως μια φορά τη μέρα.
Αν δεν αδειάζετε κανονικά τις λεκάνες συλλογής παραφίνης, η πλεονάζουσα παραφίνη θα διεισδύσει στο εσωτερικό της συσκευής ή θα χύνεται πάνω στον πάγκο εργασίας.
Υφίσταται κίνδυνος εγκαυμάτων, πέραν τούτου δε ενδέχεται να προκληθούν ζημίες στη συσκευή.

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

Η συσκευή Leica EG1150 H δεν χρειάζεται ιδιαίτερη συντήρηση. Ωστόσο, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τα παρακάτω σημεία
για να διασφαλίσετε την αξιοπιστία της συσκευής.
• Να καθαρίζετε προσεκτικά τη συσκευή σε καθημερινή βάση.
• Να ξεσκονίζετε τακτικά τα στόμια αερισμού στην πίσω πλευρά της συσκευής χρησιμοποιώντας μία βούρτσα ή ηλεκτρική
σκούπα.
• Να αναθέτετε τον έλεγχο της συσκευής, 1 φορά το χρόνο τουλάχιστον, σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό του Τμήματος
Εξυπηρέτησης Πελατών της Leica.
• Συνάψτε μία σύμβαση συντήρησης μετά τη λήξη της περιόδου της εγγύησης. Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα
αυτό παρέχει το αρμόδιο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

Leica EG1150 H – Σταθμός σκήνωσης ιστών
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7.

Επίλυση προβλημάτων

7.1 Πιθανά προβλήματα
Το κεφάλαιο αυτό αποσκοπεί να χρησιμεύσει ως βοήθημα στην επίλυση προβλημάτων που ενδέχεται
να παρουσιαστούν όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή Leica EG1150 H.
Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα συμβουλευόμενοι την παράγραφο αυτή,
απευθυνθείτε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του αντιπροσώπου της Leica.
Περαιτέρω υποδείξεις για το θέμα αυτό μπορείτε να βρείτε και στην παράγραφο 8.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα πιο συνηθισμένα προβλήματα, η αιτία και η επίλυσή
τους.

Πρόβλημα
1. Οθόνη:
Το μήνυμα
οθόνη.

Πιθανή αιτία

Επίλυση

- Η συσκευή βρίσκεται στη φάση προθέρ- - Δεν αποτελεί βλάβη!
μανσης (λειτουργία αναμονής).
Η συσκευή μεταβαίνει στην κανονική
εμφανίζεται στην
λειτουργία τον προγραμματισμένο χρόνο
ενεργοποίησης.

Η άνω κάτω τελεία αναβοσβήνει.
2. Η συσκευή δεν λειτουργεί.

- Ο διακόπτης Standby δεν είναι ενεργοποι- - Ενεργοποιήστε το διακόπτη Standby.
ημένος
ή
- Ενεργοποιήθηκε η λειτουργία ασφαλείας - Ελέγξτε τη σύνδεση της συσκευής
του διακόπτη Standby.
και μετά ενεργοποιήστε το διακόπτη
Standby.
- Το πλήκτρο ON/OFF δεν κρατήθηκε πατη- - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήμένο αρκετά.
κτρο ON/OFF για αρκετά δευτερόλεπτα
(τουλάχιστον 2 δευτ.)
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Πρόβλημα

Πιθανή αιτία

Επίλυση

3. Δοχείο αποθέματος παραφίνης
Η παραφίνη δεν λιώνει ή λιώνει με πολύ αργό - Η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί σε υπερβο- - Αυξήστε τη θερμοκρασία για το δοχείο
ρυθμό.
λικά χαμηλή τιμή.
παραφίνης.
- Δεν έχει ενεργοποιηθεί η ενισχυτική θέρ- - Ενεργοποιήστε την ενισχυτική θέρμανση.
μανση.
(βλέπε παράγραφο 5.6)
- Εσφαλμένη ένδειξη θερμοκρασίας ή το - Ελέγξτε τις τιμές ρύθμισης της θερμοδοχείο παραφίνης δεν θερμαίνεται.
κρασίας και επαναλάβετε τις ρυθμίσεις
αν χρειάζεται.
- Εσφαλμένη επιλογή του χρόνου ενεργοποί- - Ελέγξτε το χρόνο ενεργοποίησης.
ησης
- Η ασφάλεια για τη θέρμανση του δοχείου - Ελέγξτε την ασφάλεια και αντικαταστήπαραφίνης έχει ενεργοποιηθεί.
στε την, αν χρειάζεται. (βλέπε παράγραφο 7.3)

4. Διανεμητής παραφίνης
Δεν εξέρχεται παραφίνη.

- Τεχνική βλάβη

- Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

- Η παραφίνη δεν έχει λιώσει εντελώς.

- Περιμένετε να ολοκληρωθεί το λιώσιμο
της παραφίνης και επαναλάβετε τον
έλεγχο.

Στάζει παραφίνη από την κλειστή βαλβίδα.

- Η έξοδος της παραφίνης έχει φράξει ή η - Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτημαγνητική βαλβίδα έχει υποστεί βλάβη.
σης Πελατών.

Η παραφίνη που εξέρχεται δεν είναι ομοιογενής (π.χ., φυσαλίδες αέρα).

- Φυσαλίδες αέρα στο διανεμητή στην αρχή - Αφήστε το διανεμητή ανοικτό για κάποιο
της εργασίας
χρόνο με μέγιστη ροή.

Leica EG1150 H – Σταθμός σκήνωσης ιστών
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Επίλυση προβλημάτων

Πρόβλημα
5. Ο φωτισμός
δεν λειτουργεί.

Πιθανή αιτία

Επίλυση

- Δεν έχει πατηθεί το πλήκτρο στην κεφαλή - Πατήστε το πλήκτρο On/Off στην κεφαλή
της λυχνίας.
της λυχνίας.
- Ελαττωματικός λαμπτήρας.

- Ζητήστε από την τεχνική υπηρεσία να
αντικαταστήσει τη λυχνία.

- Ελαττωματική ασφάλεια.

- Αντικαταστήστε την ασφάλεια.
(βλέπε παράγραφο 7.3)

6. Επιμέρους περιοχές θέρμανσης
Η θέρμανση δεν λειτουργεί (παρά το ότι υπάρ- - Ενεργοποιήθηκε η ασφάλεια γι αυτήν την - Αντικαταστήστε την ασφάλεια.
χει ένδειξη θερμοκρασίας).
περιοχή θέρμανσης.
(βλέπε παράγραφο 7.3)
- Ελαττωματική θέρμανση.
7. Μήνυμα σφάλματος στην οθόνη
το μήνυμα
.
Χάνεται το πρόγραμμα και η ώρα.
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- Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

- Η μπαταρία έχει εξαντληθεί
και επιπλέον

- Επιβεβαιώστε τη βλάβη πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο.
Μπορείτε να συνεχίσετε την εργασία
- διακοπή ρεύματος ή
μετά τον επαναπρογραμματισμό.
Σημαντικό!
- η συσκευή απενεργοποιήθηκε με το διακόΜην αποσυνδέσετε πλέον τη συπτη Standby ή
σκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.
Ζητήστε από το Τμήμα Εξυπηρέτησης
- έχει αποσυνδεθεί το φις του καλωδίου
Πελατών να αντικαταστήσει την μπαταρία.
τροφοδοσίας.
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7.   Επίλυση προβλημάτων
7.2 Αντικατάσταση μιας ασφάλειας
Προτού να αντικαταστήσετε κάποια ασφάλεια, θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας και βγάλτε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας της από την πρίζα. Επιτρέπεται η χρήση ΜΟΝΟ των εφεδρικών ασφαλειών που παρέχονται
μαζί με τη συσκευή.
Σημαντικό!
Υπάρχουν διάφορα κυκλώματα που διαθέτουν ασφάλειες διαφόρων τιμών. Τηρήστε επακριβώς τις υποδείξεις
που ακολουθούν, ώστε να αντιστοιχίσετε τη σωστή εφεδρική ασφάλεια στην αντίστοιχη υποδοχή.

Πέντε διαφορετικές ηλεκτρικές περιοχές της συσκευής είναι εφοδιασμένες ξεχωριστά με δευτερεύουσες ασφάλειες. Οι ασφάλειες αυτές είναι τοποθετημένες σε ξεχωριστές υποδοχές στην πίσω
πλευρά της συσκευής.
Οι υποδοχές ασφαλειών καλύπτονται από δύο ελάσματα (6, 7) που πρέπει πρώτα να αφαιρέσετε.

1
2
3

4					5

6

7
Σχ. 24

Οι επιμέρους ασφάλειες εφαρμόζουν στις εξής περιοχές:
1 - Στοιχείο Πελτιέ του ψυχρού σημείου, φωτισμός χώρου εργασίας.
2 - Θέρμανση για τη βάση των λαβίδων και το διανεμητή.
3 - Ηλεκτρονικά ελέγχου.
4 - Θέρμανση για την πλάκα εργασίας και τη σκηνή κασετών δεξιά.
5 - Θέρμανση για το δοχείο παραφίνης και τη σκηνή κασετών αριστερά.
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7.

Επίλυση προβλημάτων

Επιλογή της σωστής εφεδρικής ασφάλειας
Το στοιχείο αυτό (2A) της ασφάλειας και η ένδειξη δίπλα στην υποδοχή ασφάλειας στην πίσω
πλευρά της συσκευής ΠΡΕΠΕΙ να συμφωνούν!

Στην πίσω πλευρά της συσκευής υπάρχουν πέντε υποδοχές ασφαλειών (Σχ. 24).
Πρέπει τώρα να επιλέξετε μία από τις
πέντε εφεδρικές ασφάλειες, η οποία
φέρει την ένδειξη 2A.
(βλέπε Σχ. 25, αριστερά)
Μόνο η εφεδρική ασφάλεια με την ένδειξη 2A επιτρέπεται να τοποθετηθεί
στην υποδοχή (T2A).
Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες
υποδοχές ασφαλειών.

Σχ. 25

Τα μεταλλικά καλύμματα των εφεδρικών ασφαλειών φέρουν
ένδειξη – η ένδειξη έχει περίπου τη μορφή που δείχνει το παραπάνω σχήμα, μπορεί όμως να διαφέρει, ανάλογα με τον τύπο
της ασφάλειας.
Το στοιχείο που είναι σημαντικό για την αντιστοίχιση είναι η
αναγραφή της εξασφαλιζόμενης έντασης ρεύματος (στο συγκεκριμένο παράδειγμα: T2A)

Αντικατάσταση ασφάλειας
Με ένα κατσαβίδι (8) πιέστε ελαφρά προς τα μέσα την υποδοχή
ασφαλείας (9) και μετά περιστρέψτε αριστερόστροφα κατά
1/4 μιας στροφής και απελευθερώστε.
Η υποδοχή ασφάλειας βγαίνει προς τα έξω και μπορεί να αφαιρεθεί.
Εξαγάγετε την ελαττωματική ασφάλεια (10) από την υποδοχή της (9) και
αντικαταστήστε την με την εφεδρική
ασφάλεια που έχετε επιλέξει.
Τοποθετήστε την υποδοχή με την
εφεδρική ασφάλεια, πιέστε την προς
τα μέσα με το κατσαβίδι (1) και περιστρέψτε δεξιόστροφα κατά 1/4 της
στροφής.
Επανατοποθετήστε το έλασμα της
ασφάλειας (6, 7).

10

8
9

9

Σχ. 26
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8.   Εγγύηση και σέρβις
Εγγύηση
Η Leica Biosystems Nussloch GmbH εγγυάται ότι το παρεχόμενο προϊόν σύμβασης έχει υποβληθεί
σε διεξοδικό ποιοτικό έλεγχο, σύμφωνα με τα εσωτερικά πρότυπα ελέγχου της Leica, ότι το προϊόν
δεν παρουσιάζει ελλείψεις και ότι πληροί όλες τις εγγυημένες τεχνικές προδιαγραφές και/ή συμφωνηθείσες ιδιότητες.
Η κάλυψη που παρέχει η εγγύηση αφορά το περιεχόμενο της συναφθείσας σύμβασης. Δεσμευτικοί
είναι μόνο οι όροι παροχής εγγύησης του αρμόδιου αντιπροσώπου της Leica ή της εταιρείας από
όπου αγοράσατε το προϊόν της σύμβασης.
Πληροφορίες για το σέρβις
Σε περίπτωση που χρειαστείτε υπηρεσίες από το τεχνικό Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ή κάποιο
ανταλλακτικό, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με το διανομέα της Leica από τον οποίο αγοράσατε τη συσκευή.
Θα σας ζητηθούν τα εξής στοιχεία:
•
•
•
•

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

Οριστική διακοπή λειτουργίας και απόρριψη
Η συσκευή ή τα τμήματά της πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες
νομικές διατάξεις.
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9.

Δήλωση απολύμανσης (πρωτότυπη)

Δήλωση απολύμανσης

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

Πληροφορίες πινακίδας τύπου

Μοντέλο (βλ. πινακίδα τύπου)*

Σειριακός αριθμός SN (βλ. πινακίδα τύπου)*

Κωδικός REF (βλ. πινακίδα τύπου)*

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

A
B

Ναι

Ναι

Όχι

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

1

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

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

Όχι

2

Η παρούσα συσκευή έχει καθαριστεί και απολυμανθεί:
περαιτέρω πληροφορίες

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

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

Ναι

Όχι

3

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

Σημαντικό για τη σωστή παραλαβή του απεσταλμένου προϊόντος:

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

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

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

Όνομα*
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Ίδρυμα*
Τμήμα*
Διεύθυνση*

Θέση*
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13, Αρ. παραγγελίας. 14 0700 83106

Ημερομηνία/Υπογραφή*

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

Ναι

Όχι

3

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

Σημαντικό για τη σωστή παραλαβή του απεσταλμένου προϊόντος:

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

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

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

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

Ίδρυμα*
Τμήμα*

Όνομα*

Διεύθυνση*
Θέση*
Διεύθυνση e-mail

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

Φαξ

Ôçë.: ++49 (0) 6224 143 0
Φαξ: ++49 (0) 6224 143 268
www.LeicaBiosystems.com
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Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Strasse 17-19
D- 69226 Nussloch
Τηλ.: +49 - (0) 62 24 - 143 0
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