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

Ezen a téren kizárólag a köztünk és ügyfeleink között fennálló 
szerződéses feltételek irányadóak.
A Leica fenntartja magának a jogot, hogy a műszaki specifikáció-
ban, valamint az előállítási folyamatban előzetes figyelmeztetés 
nélkül módosításokat hajtson végre. Csak ilyen módon bizto-
sítható a műszaki és gyártástechnikai folyamatok folyamatos 
fejlesztése.
Az alábbi dokumentum a szerzői jog védelme alá esik. Minden 
szerzői jog a Leica Biosystems Nussloch GmbH tulajdona.
A szövegek és ábrák (illetve ezek részleteinek) nyomtató, 
fénymásoló, mikrofilm, webkamera vagy más egyéb eljárás 
(beleértve az összes elektronikus rendszert és médiát is) általi 
sokszorosítása kizárólag a Leica Biosystems Nussloch GmbH 
határozott, előzetes írásbeli engedélye alapján lehetséges.
A készülék sorozatszáma és gyártási éve a hátulján elhelyezett 
adattáblán található.

© Leica Biosystems Nussloch GmbH

MEGJEGYZÉS

Kiadta:
Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Str. 17 - 19
D-69226 Nussloch
Németország
Telefon:  +49 (0)62 24 143-0
Fax:   +49 (0)6224 143-268
Internet: http://www.LeicaBiosystems.com
A Leica Microsystems Ltd. Shanghai céggel való szerződése szerinti összeállítás
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1.   Fontos tudnivalók

(5)

ENTER

1.1  A szövegben alkalmazott jelölések és 
jelentésük

Veszélyekkel kapcsolatos tudnivalók
szürke háttérrel jelennek meg, és figyelmez-
tető háromszög  található mellettük.

Tanácsok:
a felhasználó számára fontos információk 
szürke háttérrel jelennek meg, és  jel ta-
lálható mellettük. 

Ezzel a jellel a tűzveszélyes oldószerek és rea-
gensek vannak megjelölve.

Ezzel a figyelmeztető jelzéssel a berendezés-
nek azok a felületei vannak megjelölve, me-
lyek működés közben felforrósodhatnak. 
Ezeket - az égési sérülések elkerülése érdek-
ben - ne érintse meg.

A zárójelben lévő számok az ábrákon találha-
tó számozásra utalnak.

Az érintőképernyőn lenyomandó funkcióbil-
lentyűk félkövéren szedettek és nagybetű-
sek.

REF

SN

Gyártó

Ez a termék megfelel az in-vitro orvosi diagnosztikai 
eszközökre vonatkozó 98/79/EK irányelv követel-
ményeinek.

Ügyeljen a felhasználói kézikönyvben foglaltak 
betartására.

Rendelési szám

Sorozatszám

Az ElektroG § 7 alá eső elektromos és elektronikus 
berendezésekre utaló jelzés. Az ElektroG az elektromos 
és elektronikus berendezések forgalomba hozatalát, 
visszavételét, és környezetbarát hulladékkezelését 
szabályozó törvény.

A kínai RoHS-irányelvre utaló környezetvédelmi 
jelölés. A jelben található szám a terméknek a 
"környezetre vonatkozó biztonságos használati 
időtartamát" adja meg. Ez a jelölés akkor haszná-
latos, ha egy Kínában korlátozás alá eső anyag a 
megengedett határérték felett kerül felhasználásra.

Váltóáram jele~
A Tip-n-Tell jelzés arról tájékoztatja, hogy a szál-
lítás és tárolás a követelményeknek megfelelő-
en történt-e. A 60°-ot meghaladó megdöntés 
esetén a kék kvarchomok átfolyik a nyíl alakú 
jelzőrészre, és oda ragadva rögzül. A küldemény 
szakszerűtlen kezelése ilyen módon azonnal és 
kétségbevonhatatlanul bizonyítást nyer.

A rázkódásfigyelőben egy precíziós üvegcső tájékoz-
tat a rázkódásról és ütődésekről: a megadott erősség 
elérésekor a cső vörösen elszíneződik. A megadott 
gyorsulás (g érték) túllépésekor a cső belsejében 
megszakad a folyadék felületi feszültsége. Ekkor a 
jelzőcső elszíneződik.

Gyártás dátuma
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1.2 Rendeltetésszerű használat

A Leica EG1150 H egy korszerű, mikroprocesszoros vezérlésű paraffinozó állomás.
A berendezés szövettani minták normál laboratóriumi paraffinos beágyazására szolgál, és ezeknél csak az alább felsorolt 
funkciókra használható:
•	 A minták beágyazására szolgáló szilárd paraffin felolvasztására és adott hőmérsékleten tartására.
•	 Azon beágyazó formák paraffinnal való feltöltésére, amelyekbe a minták kerülnek.
•	 A mintákat és beágyazó-formákat tartalmazó kazetták, valamint a beágyazáshoz szükséges ecsetek felmelegítésére és 

melegen tartására.
A berendezés minden egyéb célú felhasználása tilos!

1.3 A felhasználók köre
•	 A	Leica	EG1150	H	csak	erre	képesített	laboratóriumi	szakszemélyzet	által	használható.
•	 A	berendezéssel	történő	munkavégzés	csak	azután	kezdhető	el,	hogy	a	berendezés	kezelője	jelen	kézikönyvet	alaposan	

elolvasta, és a berendezés minden műszaki paraméterével tisztában van.

1.4 A berendezés típusa

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

1. Fontos tudnivalók

Az 1. ábra csak példa, és az ezen a berendezé-
sen érvényes típustáblát jeleníti meg a szük-
séges adatokkal a berendezés típusáról és az 
energiaigényről. A különböző verziók pontos 
adatait a 3.1 "Műszaki adatok" című fejezet 
tartalmazza.

1. ábra
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2.   Biztonság

2.1 Biztonsági utasítások

A felhasználói kézikönyv fontos tudnivalókat és információkat 
tartalmaz a berendezés biztonságos üzemeltetésével és karban-
tartásával kapcsolatban.

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

A berendezés a mérő-, vezérlő-, szabályzó- és laboratóriumi esz-
közökre érvényes biztonsági előírásoknak megfelelően készült, 
illetve került ellenőrzésre.

Annak érdekében, hogy ezen állapotát megőrizze, és a veszély-
telen üzemeltetést biztosítsa, a kezelőnek ügyelnie kell a kézi-
könyvben szereplő utasítások és figyelmeztetések betartására.

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

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

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

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

http://www.LeicaBiosystems.com

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

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

Veszélyekkel kapcsolatos tudnivalók – a berendezést érintő biztonsági tudnivalók

Veszélyekkel kapcsolatos tudnivalók - szállítás és üzembe helyezés

2.2 Veszélyekkel kapcsolatos tudnivalók

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

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

 A berendezés egyes felületei a rendeltetésszerű használat során felforrósodnak.
  Ezek ezzel a figyelmeztető jelzéssel vannak ellátva. Ezen felületek megérintése égési sérüléseket 

okozhat.

•	 Kicsomagolás után a berendezés csak függőleges helyzetben szállítható.

•	 A berendezést állítsa egy stabil, vízszintes laboratóriumi asztalra.

•	 A berendezést ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak (ablak)!

•	 A berendezés kizárólag földelt hálózati aljzatba csatlakoztatható. A védelem megtartása érdekében földelés 
nélküli hosszabbító kábel használata tilos!

•	 A berendezés automatikusan felismeri az elérhető feszültséget/frekvenciát. 

•	 A berendezést jól szellőző helyen kell felállítani; gyulladás forrásaként szolgáló anyagok nem lehetnek a kö-
zelében. 

•	 A berendezést robbanásveszélyes helyiségekben tilos üzemeltetni! 

•	 Ha a tárolás és az üzembe helyezés helyszíne között extrém magas a hőmérséklet-különbség, és egyidejűleg 
magas a levegő páratartalma, akkor páralecsapódással kell számolni. Ilyen esetben a berendezés bekapcso-
lása előtt legalább két óra várakozási időnek kell eltelni.
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Veszélyekkel kapcsolatos tudnivalók - munkavégzés a berendezéssel

2.   Biztonság

Veszélyekkel kapcsolatos tudnivalók - karbantartás és tisztítás

2.3 Beépített biztonsági berendezések

A berendezés az alábbi biztonsági funkciókkal és berendezésekkel van ellátva:

A fűtőelemek biztosítékai
A berendezés összes fűtőeleme túlmelegedés elleni biztosítékkal rendelkezik, melyek a fűtőelemek túlmelegedése esetén 
lépnek működésbe és kikapcsolják azokat.

Biztosíték a készenléti üzemmód kapcsolóján
A készenléti üzemmód kapcsolóján található egy biztosíték, amely egy esetleges rövidzárlat esetén az elektronikát leválasztja 
az elektromos hálózatról.
A kapcsoló ilyenkor kiugrik a "0" = Ki állásba. 

A paraffin éghető anyag, így kezelése közben a megfelelő gondossággal járjon el! A munkafelületen található 
esetleges paraffinmaradványokat tilos éles eszközzel lekaparni, mivel ez a felület bevonatának a sérüléséhez 
vezethet. Erre használja a mellékelt paraffinkaparót.
Üzem közben a paraffintartály, a beágyazóformák tartója, a kazettakád, a munkalap és az ecsettartó fűtve van. 
Égési sérülés veszélye áll fenn!
Éghető és tűzveszélyes anyagokat tilos a berendezés közvetlen közelében tárolni. Tűzveszély áll fenn, ha nyílt 
lángot (pl. Bunsen-égő) használ a berendezés közvetlen közelében (oldószergőzök). Emiatt ilyen esetben leg-
alább 2 méteres távolságot kell tartani!

A berendezést minden karbantartási munkálat előtt ki kell kapcsolni, és az elektromos hálózatról le kell csatla-
koztatni.
A tisztítószerek használata során tartsa be a gyártó biztonsági előírásait és a laboratóriumi előírásokat!
Hibás biztosíték cseréjekor a berendezést a hálózatról le kell csatlakoztatni. Kizárólag a kívülről hozzáférhető 
biztosítékok cserélhetők a felhasználó által!
A munkavégzés és a tisztítás során a berendezés belsejébe nem juthat folyadék!

Ne feledje, hogy a berendezést csak a hálózati kábel kihúzásával lehet az elektromos hálózatról teljesen levá-
lasztani.
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3.  A berendezés részegységei és specifikációi

3.1 Műszaki adatok

A berendezés általános adatai 
Engedélyek:  A berendezésspecifikus engedélyezési jelzések a berendezés hátoldalán, a 

típustábla mellett találhatók.
Hálózati feszültség: 100-120 V, 50/60 Hz
 230-240 V, 50/60 Hz
Áramfelvétel:  1100 VA
Védelmi osztály1: I
Szennyezési fok1: 2
Túlfeszültség-védelmi kategória: II
Üzemi hőmérséklet-tartomány: +18 °C – + 40 °C
Üzemi hőmérséklet: 55 °C - 70 °C, 5 K-es fokozattal állítható.
Relatív páratartalom: Max. 60 %, nem lecsapódó.
1) az IEC-1010, UL 3101, EN 61010 szerint

Biztosíték
Készenléti üzemmód kapcsolója:  ETA kompatibilis biztosíték, modell  

3120-F421-P7T1-W01D-5A
Biztosítékok: 6,3 x 32 mm: 2x T2.0 A; 2x T4.0 A; 4x T5.0 A; 2x T6.25 A
Biztosíték típusa: Schurter: Fst típus

Méretek és tömegek
Méretek:
Magasság: 360 mm
Szélesség: 500 mm
Mélység: 640 mm
Súly: kb. 22 kg

Töltőmennyiség
Paraffintartály: kb. 3 l
Kazettakád: kb. 100 kazetta 
Beágyazóformák tartója: kb. 50 beágyazóforma

Programozható paraméter
Hőmérséklet: Paraffintartály és adagoló
 (előzetes felmelegítési idő = 4 óra)
 Beágyazóformák tartója, kazettakád, munkalap
Idő: Munkanap, aktuális nap
 Munkaidő (kezdete, vége), időpont
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3.2 Áttekintő nézet – a berendezés részei

3.   A berendezés részegységei és specifikációi

2. ábra

Paraffintartály 
fedéllel

Kazettakád

Munkahelyi lámpa

Készenléti 
üzemmód 
kapcsolója 

Ecsettartó

Paraffinfelfogó 
tartály  

jobb oldali

Munkalap

Kezelőfelület

Adagoló

Fedél 
Beágyazóformák  
tartója

Hűtött terület

Beágyazóformák  
tartója

Paraffinfelfogó tartály  
bal oldali

Fedél
Kazettakád
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3.  A berendezés részegységei és specifikációi

3.3 Specifikációk

•	 3 liter űrtartalmú paraffintartály.
•	 A paraffináramlás aktiválása a magasságában állítható, félrehajtható kapoccsal váltható ki: vagy manuálisan a beágyazóforma 

felett, vagy az opcionális lábkapcsolóval.
•	 Szabályozható áramlási szint.
•	 Kivehető, a munkafelületen keresztül indirekt fűtött paraffinfelfogó tartályok.
•	 Nagy méretű, könnyen tisztítható munkafelület beépített hűtött területtel a paraffinelvezető rendszerrel rendelkező, extra nagy 

méretű kazetták ('Super-Mega kazetták') számára.
•	 Az eltolható tetővel rendelkező kazetták és/vagy beágyazóformák kivehetők, valamint egymással kicserélhetők.
•	 Mindkét oldalról hozzáférhető, kivehető, fűtött ecsettartó 6 ecset számára.
•	 A munkafelület optimális megvilágítása egy egyedileg állítható LED-es lámpával.
•	 A kazetták/beágyazóformák, a munkafelület és a paraffintartályok hőmérséklete 55 °C és 70 °C között állítható.
•	 Állandó hőmérséklet-kijelzés minden munkaterületen.
•	 A munkanapok, valamint a munkaidő kezdete és vége programozható.

A berendezés hátoldala

Hálózati kábel 
csatlakozóaljzata

Hűtőborda

Másodlagos biztosítékok
F1-F3 Másodlagos  

biztosítékok
 F4-F5

Lábkapcsoló  
aljzata

3. ábra

Csúsztató
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4.   Üzembe helyezés

4.1 Kicsomagolás és felállítás

A berendezés kiszállítása során ellenőrizze a csomagoláson található dőlésjelzőket.
Ha a nyíl hegye kék színű, akkor a küldeményt fektetve szállították, erősen megdöntötték 
vagy felborult a szállítás során.
Kérjük, ezt tüntesse fel a csomagkísérő dokumentációban, és az esetleges sérüléseket keresve 
vizsgálja meg a küldeményt.

A kicsomagolási útmutató csak akkor érvé-
nyes, ha a ládát a kicsomagoláshoz a jelzéssel 
( ) felfelé állították fel.

4. ábra

1. Távolítsa el a csomagoló pántszalagot és a ragasztószala-
got (1).

2. Távolítsa el a karton fedelét (2).
3. Vegye ki a tartozékokat (3), és felfelé emelje ki a belső 

fedőt (4).
4. Távolítsa el a doboz külső falát (5).

1

2

3

3

4
5
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Fontos!
A berendezést ne emelje meg az adagoló-
nál  (7) vagy a paraffintartálynál (8) fogva, 
mivel ezek súlyosan megsérülhetnek.

A csomagolást a garanciális időszak alatt őrizze meg. A visszaszállításnál a becsomagolás fordított sorrendben 
történik.

5. ábra

4. Üzembe helyezés

4.2 Elvárt környezeti feltételek
•	 Stabil,	 rezgésmentes	 laboratóriumi	asztal	 vízszintes,	 sík	

asztallappal, valamint teljesen rezgésmentes padlóval.
•	 A	berendezést	tilos	klímaberendezés	levegőáramának	a	köze-

lében működtetni, valamint óvni kell az erős napsugárzástól 
(ablak) is.

A berendezés csak olyan, jól szellőző helyen állítható fel, ahol semmiféle gyúlékony anyag nem található a kö-
zelben. A berendezést tilos robbanásveszélyes helyiségekben üzemeltetni!

•	 A	hűtőtestek	teljesen	kifogástalan	működése	érdekében	a	
berendezés hátoldala mögött legalább 15 cm szabad helynek 
kell lennie.

•	 A	munkaterület	 környezete	 olajtól	 és	 vegyszergőzöktől	
mentes legyen.

5. A berendezést (6) ) a kiemeléshez fogja meg elöl és hátul 
a talpánál (lásd a nyilat az 5. ábrán) és emelje ki a rögzítő-
elemből.

6
6

7

8
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4.   Üzembe helyezés

4.3 A szállítási csomag tartalma

A Leica EG1150 H alapkiszerelésben az alábbiakat tartalmazza:

1 Leica EG1150 H alapberendezés
2 kivehető kazettatartály, illetve beágyazóforma-tartó 14 0388 32522

2 kivehető kazettatartály, illetve beágyazóforma-tartó fedele 14 0388 32480

1 paraffintartály fedele 14 0388 33148

1 paraffinkaparó 14 0388 33133

1 kivehető ecsettartó 14 0388 32497

1 szűrőtálca tartóval 14 0388 32208

2 paraffinfelfogó kád 14 0388 38138

1 Tartalék biztosíték készlet: 14 0388 46335

 2 biztosíték, T 2,0 A 14 6000 01479

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

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

1 Leica EG1150 H használati útmutató (Használati útmutató és nyelvi CD) 14 0388 81001

Kérjük, hogy a szállítási csomag tartalmát alaposan hasonlítsa össze a csomagkísérővel, a szállítólevéllel és a 
rendelési listával. Amennyiben eltérést tapasztal, haladéktalanul forduljon az illetékes Leica kereskedelmi egy-
séghez.

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

4.4 A szükséges szerelési munkálatok

A berendezés üzemkész állapotban tartásához az alábbi munkákat kell elvégezni:

•		 A	tartozékok	rögzítése.
•		 A	berendezés	lábának	beállítása	(ha	szükséges).
•		 Nagyító	rögzítése	(választható).
•		 Lábkapcsoló	csatlakoztatása	(választható).
•	 Csatlakoztassa	a	készüléket	a	konnektorba.

Tartozékok rögzítése

 Helyezze fel a beágyazóformák tartóját (2) és a kazettatartályt (3).
 A munkavégzés igényelt irányától függően a két fűtött kád (11) hozzáigazítható a beágyazó-

formákhoz vagy kazettákhoz.

 Zárja le a beágyazóformát/kazettakádat (4), (5) a megfelelő fedéllel.

 Tolja be a paraffinfelfogó kádat (6) a munkalap alatti megfelelő vezetősínbe.

 Helyezze be az ecsettartót (1).

 Helyezze be a szűrőtartót (7) a paraffintartály leeresztőnyílásába (8) úgy, hogy a fekete tömí-
tőgyűrű a nyílást tömítse.

 Helyezze fel a paraffintartály fedelét (9).

Állítható lábak

A berendezés négy lábának magassága állítható, így a kisebb egyenetlenségek kiegyenlíthetők, 
illetve a berendezés más eszközök magasságához hozzáigazítható. 
Ehhez a berendezést emelje meg kissé, és a lábait (6. ábra 10) forgatással állítsa be a megfelelő 
magasságra.

A berendezés szilárdan állásához mind a négy lábat azonos magasságra kell beállítani.
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4.   Üzembe helyezés

A tartozékok rögzítése

1

2 3

4 5

6

7 8

9

10

6. ábra

 

 









11 11

6
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4. Üzembe helyezés

4.5 Választható tartozékok

Nagyító
A nagyító az alatta található munkaterület nagyítására szolgál. Megfelelően beállítva az adagoló 
és a hűtött terület nagyítva látható.

7. ábra

A nagyító felszerelése

•	 Az	adagolón	(5) található egy menetes furat (1). A furat egy műanyag csavarral (2) van ellátva.
•	 Egy	csavarhúzóval	csavarozza	ki	a	csavart	(2), és őrizze meg. A lábat (4) a recés csavarnál (3) fogva 

csavarozza be a menetes furatba, és állítsa be a nagyítót.

Lábkapcsoló
A lábkapcsolóval az adagoló leeresztő szelepe üzemeltethető, így a kezei a 
munkavégzéshez szabadon maradnak.
•	 A	lábkapcsoló	csatlakoztatását	és	kezelését	a	4.6 és 5.1 fejezet ismerteti.

5

1 2

5

1 43

8. ábra 

4

3
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4.6 Elektromos csatlakoztatás

4.   Üzembe helyezés

A hálózati kábel csatlakoztatása
•	 A	hálózati	kábel	csatlakozóját	(2) csatlakoztassa a berende-

zés hátoldalán található csatlakozóaljzatba (3).

•		 Csatlakoztassa	a	kábelt	a	hálózati	aljzatba.

9. ábra

1

2

A lábkapcsoló csatlakoztatása (választható)
•	 A	lábkapcsoló	csatlakozóját	(4) dugja be a berendezés hát-

oldalán található aljzatba (5).

•	 Húzza	meg	a	csatlakozódugó	csavarjait	(6).

4 6

3 5

A hálózati kábel és a lábkapcsoló csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készenléti üzemmód kapcsolója (1) 
(a kezelőpult elülső oldalán) 'O' ('O' = KI) állásban van-e.

A berendezés KIZÁRÓLAG földelt hálózati aljzatba csatlakoztatható.
A berendezés különféle kábelkészletekkel kerül leszállításra. Csak azt a kábelt használja, amelyik a helyi elekt-
romos csatlakozóaljzatnak megfelel.
Hosszabbítókábel használata tilos.
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5.1 A berendezés részei/funkciói Paraffintartály (1)
A tartály kb. 3 liter paraffint képes befogadni. A paraffin hőmér-
séklete az 55 °C és 70 °C közötti tartományban 5 K-es lépésekkel 
állítható. A beállított hőmérséklet megőrzése érdekében a 
paraffintartálynak mindig legyen fedett.
A hőmérséklet-szabályzás kiesése esetén a túlmelegedéstől egy 
túlmelegedés elleni biztosíték védi a tartályt. 
A beépített szűrő akadályozza meg, hogy a paraffinblokkba a 
paraffinból szennyeződés kerüljön.

5. Kezelés

10. ábra

1

2

1213

11

14
13

1

2

Elosztó (2)
Az elosztó különálló fűtéssel rendelkezik. A hőmérséklet beállí-
tása a paraffintartályhoz van kapcsolva. 
A töltőcsőből (14) kiáramló paraffin mennyisége az állítócsavar-
ral (11) fokozatmentesen szabályozható.
Az adagolókengyel (12) a manuális kiöntésnél használható. 
A kengyel szorítókapoccsal (13) van ellátva. A szorítókapocs 
magassága állítható és oldalra (jobbra vagy balra) forgatható 
attól függően, hogy a kengyel kioldása a beágyazóformával vagy 
egy ujjal történik .
Az adagolókengyel használatához nyomja a beágyazóformát 
(vagy az ujját) a szorítókapocs felé. Enyhén megnyomva kinyílik 
hátul a leeresztőszelep . Elengedve az adagolókengyel visz-
szaugrik a kiindulási pozícióba, és a szelep lezárul.

Az átáramlás az adagolócsavarral (11) nem 
teljes mértékben állítható. A csavart tilos hi-
deg állapotban forgatni!

A Leica EG1150 H berendezésbe – a szennye-
ződésveszély miatt – tilos újrafelhasznált pa-
raffint tölteni.
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Munkalap (3)
A munkalap hőmérséklete 55 °C és 70 °C között 5 K-es lépé-
sekkel állítható. 
A munkalaphoz tartozik a kiöntési terület, az ecsettartó (5) 
és a hűtött terület (4) is.
A munkaterületet körbefutó gyűjtőperem és a rajta található 
paraffinelvezető nyílások (15) segítenek a felesleges paraffin 
gyors elvezetésében.

Hűtött terület (4)
A hűtött terület a munkalap integráns része. A közvetlenül a 
kiöntési terület előtt való elhelyezése kényelmes és ergono-
mikus munkavégzést tesz lehetővé. 
A minta beállítására elsősorban a behelyezett mintát tartal-
mazó beágyazóformának paraffinnal való feltöltése szolgál 
kb. a forma harmadáig. A hűtött területen a paraffin gyorsan 
megdermed. 
Ha a paraffin elérte a sűrűn folyós állapotát, állítsa be a 
megfelelő módon a mintát, majd a formát töltse fel teljesen 
paraffinnal.

5.   Kezelés

3

3
4

5

5

4

15

11. ábra

Az ecsettartó állandóan 70 °C körüli hőmérsékletű.
Égési sérülés veszélye áll fenn!

A minta beállítása alatt a paraffin nem le-
het túl szilárd, különben fázisváltás történ-
het, ill. belső repedések keletkezhetnek, 
ami a későbbi vágást megnehezíti.

Ecsettartó (5)
Az adagoló alatti, kivehető ecsettartóban legfeljebb 6 ecset 
tárolható.
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Paraffinfelfogó kád (8)
A munkalap alatt két indirekt fűtésű paraffinfelfogó kád 
található, melyek a munkalapra kerülő felesleges paraffin 
felfogására szolgálnak.

5. Kezelés

8

6
7

16

17

12. ábra

8

Ha félig nyitott fedél (17) mellett dolgozik, ak-
kor a hőmérsékletet állítsa egy fokozattal maga-
sabbra ahhoz, hogy a paraffin olvadt állapotban 
maradjon.

A kazetta- vagy formatartályokat csakis 
fedéllel üzemeltesse; ellenkező esetben 
a beállított hőmérséklet stabilitása nem 
biztosítható.

A paraffinfelfogó kádakat naponta üríteni 
kell. A szennyeződések elkerülése érde-
kében ez a paraffin a későbbiekben nem 
használható fel.
Ha a berendezést paraffinfelfogó kád nél-
kül üzemelteti, tűzveszély áll fenn.

Kád a beágyazóformáknak vagy kazettáknak (16)
A munkavégzés igényelt irányától függően a két fűtött 
kád (6, 7) hozzáigazítható a beágyazóformákhoz vagy kazet-
tákhoz. A hőmérséklet 55 és 70 °C között állítható. 
Minden kádba behelyezhető egy kivehető kád (16) a beágya-
zóformák vagy a kazetták számára. 
Ennek a befogadóképessége kb. 100 kazetta vagy kb. 50 be-
ágyazóforma.
A tartályokat (16) fedelek (17) védik a hőveszteségtől és a 
szennyeződéstől. A hozzáférés megkönnyítése érdekében 
ezek hátratolhatók és felhajthatók.
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Munkahelyi lámpa (9)
A tükrözésmentes munkahelyi lámpa a kiöntőfelület és a 
hűtött terület homogén és diffúz megvilágítására szolgál. 
Ennek révén a paraffin kiöntésekor és a minta beállításakor 
optimálisak a látási viszonyok. 

A LED-es lámpa legelső bekapcsolásához a berendezés 
aktív módba váltása után nyomja meg gombot (18) a ke-
zelőpulton, majd utána a lámpa fejrészén lévő bekapcsoló 
gombot (19). Javasoljuk, hogy a napi műveletek során a 
lámpa be- és kikapcsolását a lámpa fejrészén lévő gomb-
bal (19) végezze.

5.   Kezelés

8

9

13. ábra

20

21
Készenléti üzemmód kapcsolója (8)
Üzembe állítás után a készenléti üzemmód kapcsolóját kell 
használni, ha a berendezést hosszabb ideig üzemen kívül 
hagyja.

A rutinszerű napi használat során a kezelőpulton található 
ON/OFF kapcsolót használja.
Az ON/OFF gomb (20) megnyomásával a berendezés ké-
szenléti üzemmódba kapcsolódik.
Minden kijelző kialszik, csak az ON/OFF gombon található 
LED (21) világít.

A beprogramozott tevékenységek elvégzé-
séhez a készenléti üzemmód kapcsolója (8) 
legyen bekapcsolva, a berendezés pedig 
legyen készenléti üzemmódban.
Lásd az 5.4 fejezetet

18

19
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A kapcsolóra való rálépés megnyitja, a felengedése 
pedig zárja a szelepet. Ennek az az előnye, hogy a 
kezei a munkavégzéshez szabadon maradnak.
Az átáramló mennyiség az adagolócsavarral (11) 
állítható be.
A lábkapcsoló használatakor az adagolókengyel-
re (12) nincs szükség, így felfelé félrehajtható.

A következők szerint járjon el:
•	 Állítsa	 az	 adagolócsavart	 (11) a minimális 

helyzetbe.
•	 Az	adagolókengyelt	(12) a hüvelyk- és mutató-

ujjával óvatosan hajtsa hátra/előre.

5. Kezelés

Lábkapcsoló (22), választható

14. ábra

12

22

11

12

14

14

A mágnesszelep és az adagoló a lábkapcsolóval (22) 
üzemeltethető.
A lábkapcsolót a 4.6 fejezetben ismertetett módon 
kell csatlakoztatni.

A lábkapcsoló csatlakozóját az alj-
zatba KELL csavarozni. Ellenkező 
esetben a paraffin a kapcsoló mű-
ködtetése nélkül is kijuthat.

Az adagolókengyel visszanyomása-
kor óvatosan járjon el! A töltőcső-
ből (14) forró paraffin léphet ki.

ÉGÉSI SÉRÜLÉS VESZÉLYE ÁLL FENN!
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• A fűtés működésbe lép, a hőmérsékletjelző LED-ek pedig a legutoljára megjelenített értéket 
mutatják.

 A fűtött területre beállított értékeket jelző LED-ek (1, 3 és 4 a 18. ábrán) a felfűtési fázis kez-
detekor rövid időre felvillannak (lásd: "A fűtési intervallumok kijelzése").

 A "paraffintartály" LED (18. ábra, 2) másodpercenként felvillan, így jelezve a paraffintartály 
erősödő felmelegedését (4 h időtartamra).

 Ha a felfűtési fázis alatt a beállított hőmérsékletet módosítja, akkor a berendezés az új értéket 
újabb kijelzés nélkül átveszi. 

• Töltse fel paraffinnal a paraffintartályt.

5.2 A készülék bekapcsolása

• Kapcsolja be a (kezelőpanel mellett, balra található) készenléti üzemmód kapcsolót  
(15., 17. ábra).

•	 A	kezelőpanelen	rövid	időre	az	összes	LED	felvillan,	a	kijelzőn	rövid	időre	(kb.	2.	másodpercre)	
megjelenik a telepített szoftver verziója. 

 Minden kijelzés törlődik, a berendezés készenléti üzemmódba vált. 
 Az ON/OFF gombon világító zöld LED az üzemkész állapotot jelzi.

5.   Kezelés

15. ábra

•	 A	munka	üzemmódba	való	átkapcsoláshoz	nyomja	meg	2	másodperc	hosszan	
az ON/OFF gombot. A kijelzőn villog az időkijelző annak jelzésére, hogy a 
berendezés az elektromos hálózatról le volt választva. 

 Ezt bármely gomb megnyomásával nyugtázhatja.

16. ábra

A Leica EG1150 H laboratóriumi körülmények között alapos tesztelésen esett át. A berendezésben emiatt kis 
mennyiségű tiszta, kikeményedett paraffin található. Ez a paraffin minden teendő nélkül továbbra is használ-
ható.

A berendezés normál működési módja a készenlét/be; azaz a be- és kikapcsolást 
csak a ON/OFF gombbal végezze. 
A készenléti üzemmód kapcsolóját csak akkor használja, ha a berendezést hosz-
szabb időre ki akarja kapcsolni.



26 Használati útmutató V 2.6 RevI – 07/2016

5. Kezelés

5.3 A kezelőpult funkciói

1 - Bal oldali kazetta- vagy beágyazóforma kád
2 - Paraffintartály és adagoló
3 - Munkafelület
4 - Jobb oldali kazetta- vagy beágyazóforma kád

A kezelőpulton, a készenléti üzemmód kapcsolója (8) mellett található egy érintőfólia nyomógom-
bokkal, LED-ekkel és egy kijelzővel. 
A fólia két részre van osztva: 
A hőmérséklet vezérlése és a berendezés programozása.

Az egyes fűtési területekhez 
tartozó LED-es kijelző 

Kijelző: 
az aktuális idő megjelenítésére 

szolgáló szabványos kijelző

Az idő 
beállítása

Munkanap 
beállítása

Megvilágítás  
be/ki

Beállítógombok a 
kiegészítő  

mód aktiválásának 
programozására

Választógomb  
a készenlét mód  

vagy  
a munkanap ON/OFF 

között
Üzemmódkijelző LED-ek:
5 - Munkanap, nap
6 - Munkakezdési és -befejezési időpont, pontos idő
7 - Aktuális munkanap

Hőmérséklet-beállító gombok  
a fűtött területekhez

31 2 4

5
6

7

8

17. ábra

18. ábra

Hőmérséklet vezérlése 
és kijelzők

A berendezés vezérlése és 
programozása
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5.4 Üzemmódok

Készenléti üzemmód
Készenléti üzemmódban a kijelző és az összes LED ki van kapcsolva. A berendezés a beállított 
munkakezdési és -befejezési időpontokban automatikusan be-, illetve kikapcsol. 
Az üzemkész állapotot csak a zöld színű LED (21) jelzi az ON/OFF gombon.

A munka üzemmód bekapcsolása
•	 Tartsa kb. 2 másodpercig lenyomva az ON/OFF gombot. 

•	 A	berendezés	készenlétiből	munka	üzemmódba	vált.	Az	aktuális	értékek	LED-jei	világítanak,	a	
kijelzőn pedig a pontos idő lesz látható.

21

24 órás üzemmódban szilárd paraffin utántöltésekor a felolvasztás felgyorsítá-
sa érdekében célszerű a kiegészítő fűtést aktiválni (lásd: 5.6 fejezet).

Vigyázat:
Ha a kikapcsolás időpontja a kezdési időpont elé esik, akkor az időzítő nem mű-
ködik. 
Például: kezdési időpont 08:00, befejezési időpont 06:00.

24 órás üzemmód - munkavégzés több műszakban
Ha a kezdési és befejezési időpontot azonos értékre állítja, akkor a berendezés megszakítás nélkül 
üzemel minden nap (a munkanapnak be nem állított napokon is).
Például: kezdési időpont = 00:00, befejezési időpont = 00:00. 
A beállítást lásd: 5.5 fejezet

Ha a váltás után munka üzemmódban a kijelzőn a pontos idő villog, a berende-
zés hosszabb ideig (> 5 perc) le volt választva az elektromos hálózatról. 
A kijelző villogását egy tetszőleges gomb megnyomásával nyugtázza, majd el-
lenőrizze, hogy minden szükséges fűtési fázis (főképp a paraffintartályé) befe-
jeződött-e.
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5.5 Az idő vezérlése

Annak érdekében, hogy az idővezérlés a beállított időpontokban bekapcsoljon, a kijelzőn látható 
értéket az aktuális (helyi) pontos időre kell beállítani.

Az idő beállítása

•	 Nyomja meg annyiszor az ÓRA gombot, míg a zöld "TIME" LED világítani nem kezd.

•	 A  /  gombokkal állítsa be a pontos időt. 
 A kívánt érték gyorsabban elérhető, ha a megfelelő gombot lenyomva tartja.

Kezdési idő
A kezdési idő elérésekor a berendezés a készenléti üzemmódból automatikusan átvált a munka 
üzemmódba. 

A munkakezdés és a munkabefejezés időpontjának beállítása:
•	 Nyomja meg annyiszor az ÓRA gombot, míg a zöld "START" LED világítani nem kezd.

•	 A  /  gombokkal állítsa be a kezdési időt. 
 A kívánt érték gyorsabb eléréséhez a megfelelő gomb lenyomva is tartható.

Kikapcsolási idő
A kikapcsolási idő elérésekor a berendezés a munka üzemmódból automatikusan átvált a készenléti 
üzemmódba.
Beállítás:
•	 Nyomja meg annyiszor az ÓRA gombot, míg a zöld "END" LED világítani nem kezd. Majd a 

fentiek szerint állítsa be a kívánt időpontot.
19. ábra

A beállított időpontok a készenléti üzemmód kapcsolójával történő kikapcsolás 
esetén is addig tárolódnak, míg nem módosítja őket.
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Az aktuális nap beállítása:
•	 Nyomja meg annyiszor a NAP gombot, míg a zöld "TODAY" LED világítani nem kezd. Ezután 

az aktuális nap melletti zöld LED világít.

•	 Ha szükséges, a  /  gombokkal állítsa be a napot – a megfelelő LED világítani kezd.

A munkanapok beállítása:
•	 Nyomja meg annyiszor a NAP gombot, míg a zöld "WORKING DAY" LED világítani nem kezd. 

A munkanapként meghatározott napok melletti LED-ek világítanak, az aktuális nap melletti 
LED villog.

•	 A  /  gombokkal válassza ki a munkanapként jelölendő vagy a törlendő napot. 
 A kiválasztott nap melletti LED (FRI) villog. 

•	 Nyomja meg az ON/OFF gombot. 
 Ha a kiválasztott nap eddig nem volt munkanapként jelölve (a LED nem világított), akkor most 

felvételre kerül a munkanapok listájára (a LED világít). 
 Ellenkező esetben (lásd a 20. ábrán: a FRI munkanapnak van jelölve, a LED világít) a nap 

munkanapként való jelölése törlődik (a LED nem világít).

5.   Kezelés

20. ábra
Annak érdekében, hogy a beállított értékek másnap is érvényben legyenek 
(a berendezés a beállított időpontban be-, illetve kikapcsol), a készenléti üzem-
mód legyen aktív --> nyomja meg az ON/OFF gombot.

A berendezés csak munkanapként meghatározott napokon fűti fel önmagát és 
áll üzemkész állapotba a kezdési időpont elérésekor.

A hét napjai/munkanapok

A berendezés idővezérlését kombinálhatja a hét napjainak beállításával. Ehhez definiálni kell azokat 
a munkanapokat, amikor az idővezérlésnek aktívnak kell lennie.
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A fűtési intervallumok kijelzése

A hőmérsékleti tartományok kijelzőmezőjében mindig a beállított hőmérséklethez tartozó LED 
világít. Ha ezen tartományoknak a fűtése aktiválódik, akkor a LED addig villog, ameddig a fűtési 
fázis tart.
A fűtési tevékenységekhez tartozó kijelző (és ezáltal a villogás) kikapcsolható. 
A következők szerint járjon el:
•	 A	berendezést	kapcsolja	ki	a	készenléti	üzemmód	kapcsolójával	( , nem az ON/OFF gomb-

bal).

•	 Tartsa	lenyomva	a	MUNKAFELÜLET gombot és a berendezést kapcsolja be újra a készenléti 
üzemmód kapcsolójával.

•	 Ahhoz,	hogy	a	"villogó"	üzemmódba	visszatérjen,	a	berendezést	az	1.	pont	szerint	kapcsolja	ki	
újra a készenléti üzemmód kapcsolójával.

 A bekapcsoláskor tartsa lenyomva a PARAFFINADAGOLÓ gombot.

A hőmérsékleti területeknél a gombot 1 x megnyomva az érték 
5 K-nel nő. Ekkor a hozzá tartozó piros LED felvillan – a 70 °C 
elérése után a számláló 55 °C-ra vált.
Az egy adott területhez beállított érték addig tárolódik, amíg 
más értéket nem ad meg helyette.

5.6 A berendezés fűtése

1 - Bal oldali kazetta- vagy beágyazóforma kád
2 - Paraffintartály és adagoló
3 - A munkafelületek hőmérséklete
4 - Jobb oldali kazetta- vagy beágyazóforma kád

31 2 4

21. ábra

22. ábra

+

+

A hőmérséklet-beállítások során ügyeljen a 
paraffin gyártójának az előírásaira (maximá-
lis engedélyezett hőmérséklet).

A hőmérsékletértékek beállítása

A berendezés négy hőmérsékleti területének a hőmérséklete 
55 °C és 70 °C között 5 K-es lépésekben különállóan állítható.
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Kiegészítő fűtés
A paraffin felolvasztásához nagy mennyiségű hő szükséges. Ez készenléti üzemmódban csak 
a megfelelő előkészítési idő figyelembe vételével biztosítható. Munka üzemmódban csak any-
nyi hő felhasználása történik, amennyi a paraffinnak a beállított hőmérsékleten való tartásá-
hoz szükséges. Amennyiben szükséges (pl. folyamatos üzem mellett paraffin utántöltése során)  
a felolvasztást nagyobb hőmennyiség adagolásával fel lehet gyorsítani. A paraffintartály ekkor négy 
órán át magasabb hőmérsékleten melegítődik (kiegészítő fűtés).

Egyszerre tartsa lenyomva

23. ábra

Előkészítési idő
Annak érdekében, hogy a berendezés a beállított kezdési időre üzemkész legyen (minden munka-
hőmérsékletet elérjen), az egyes munkaterületek az alábbi sorrendben aktiválódnak:
Paraffintartály:  A fűtés 4 órával a munka kezdete előtt indul.
Munkalap: A fűtés 4 órával a munka kezdete előtt indul.
Adagolócső: A fűtés 1 órával a munka kezdete előtt indul.
Hűtött terület: A hűtés 1 órával a munka kezdete előtt indul.

A felfűtési fázis alatt a kijelzőn a - - : - - kijelzés jelenik meg, ahol a kettőspont másodpercenként 
villog.
Az előkészítési idők nem módosíthatók.

Az aktiválásához nyomja meg egyszerre a  és  gombokat. 
A kiegészítő fűtés bekapcsolását a beállított értéket jelző 4 LED 
rövid felvillanása nyugtázza, azaz a gombokat addig kell le-
nyomva tartani, amíg a 4 LED fel nem villan. 
Ha a kiegészítő fűtést aktiválta, a beállított értéket jelző LED 
villog.
A kiegészítő fűtés ugyanezen gombok együttes megnyomásával 
bármikor kikapcsolható. A kiegészítő fűtés kikapcsolását szintén 
a beállított értéket jelző 4 LED rövid felvillanása nyugtázza.

Kijelző
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Munkafelületek
•	 A	munkafelület	tisztítására	minden	olyan,	szokásos	laboratóriumi	tisztítószer	használható,	amely	a	paraffin	eltávolí-

tására alkalmas (pl. Paraguard vagy xilolpótló anyagok). 
•	 A	berendezés	felületét	ne	tegye	ki	hosszabb	ideig	szerves	oldószereknek.

Paraffintartály
•	 Ügyeljen	arra,	hogy	a	paraffinkádba	ne	jusson	be	szennyeződés.	
•	 Biztosítsa,	hogy	a	leeresztés	után	még	maradjon	egy	bizonyos	mennyiségű	paraffin	a	tartályban	annak	érdekében,	

hogy az adagolóba ne juthasson szennyeződés. 
•	 Ezt	a	paraffint	cellulózvattával	vagy	filcpapírral	itassa	ki.	A	szűrő	csak	a	maradék	paraffin	eltávolítása	után	vehető	ki.	
•	 A	tartály	belsejét	cellulózvattával	tisztítsa	ki.

Ecsettartó
•	 Az	ecsettartó	gyakori	szennyezési	forrás,	mely	a	szennyeződésnek	erősen	ki	van	téve.	Emiatt	az	ecsettartót	alaposan	

meg kell tisztítani.

6. Tisztítás és karbantartás

6.1 A berendezés tisztítása

Fontos!
Az ecsettartó állandóan 70 °C körüli hőmérsékletű. Égési sérülés veszélye áll fenn!

A tisztításhoz ne használjon xilolt. A xilolgőzök a levegőnél nehezebbek, és még a hőforrástól egy bizonyos tá-
volságra is begyulladhatnak. 
Tűzveszély áll fenn!
Annak érdekében, hogy a berendezés felülete ne karcolódhasson meg, a paraffinmaradványok eltávolítására a 
mellékelt kaparót használja. Ne használjon fémszerszámokat!
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Paraffinfelfogó tartály
•	 A	paraffinfelfogó	fiókok	ürítésre	történő	kivétele	előtt	a	munkalapon	található	felesleges	paraffint	cellulózvattával	

fel kell itatni, hogy a paraffin ne folyhasson be a berendezésbe.

6.   Tisztítás és karbantartás

6.2 Karbantartási tanácsok

A berendezést karbantartási vagy javítási céllal csak az erre képesített szerviztechnikus nyithatja fel. 

A Leica EG1150 H nagyon kevés karbantartási igényel, a berendezés megbízható üzemelése érdekében azonban vegye 
figyelembe az alábbiakat.

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

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

biztosít.

Ha a paraffinfelfogó kád nincs rendszeresen ürítve, a felesleges paraffin a berendezés belsejébe vagy a munka-
asztalra folyhat.
Ez égési sérülést okozhat, valamint a berendezést is károsíthatja.

Enyhén olvadt paraffin esetén ügyeljen rá, hogy a paraffinfelfogó kád kihúzása során égési sérülést szenved-
het, mivel a paraffin ekkor folyékony állapotban van.

•	 A	paraffinfelfogó	kádat	csak	meleg	állapotában	vegye	ki	és	ürítse	ki.
•	 Az	itt	összegyűjtött	paraffin	nem	használható	fel	újra,	mivel	a	berendezést	beszennyezheti.
•	 A	paraffinnak	a	berendezésbe	való	kifolyását	megelőzendő	a	két	felfogókádat	rendszeresen	üríteni	kell.	Ezt	a	munka	

mennyiségétől függően, de legalább naponta el kell végezni.
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7.  Hibaelhárítás

7.1 Lehetséges hibák

Ez a fejezet segítségként szolgálhat a Leica EG1150 H berendezés használata során fellépő hibák 
elhárításában. 
Ha a problémát az alábbi fejezetben szereplő megoldási javaslatokkal nem sikerül megszüntetni, 
forduljon az illetékes ügyfélszolgálathoz. 
Ehhez bővebb információt a 8. fejezetben talál.
Az alábbiakban összefoglaljuk a berendezéssel történő munkavégzés során lehetséges leggyakoribb 
hibákat, ezek okait és a megoldási lehetőségeket.

Probléma Lehetséges okok A hiba elhárítása

1. Kijelző:
 
 A kijelzőn a következő látható: 

.

 A kettőspont villog.

- A berendezés a felfűtési fázisban van 
(készenléti üzemmód).

- Ez nem hiba!
 A berendezés a beállított munkakezdési 

időpontban munka üzemmódba kapcsol.

2. A berendezés nem működik. - A készenléti üzemmód kapcsolója nincs 
bekapcsolva 

 vagy

- A készenléti üzemmód kapcsolójának 
biztosítéka kioldott.

- Az ON/OFF gombot nem nyomta elég 
hosszan.

- Kapcsolja be a készenléti üzemmód 
kapcsolóját.

- Ellenőrizze a berendezés csatlakozását, 
majd kapcsolja be a készenléti üzemmód 
kapcsolóját.

- Nyomja meg hosszabban az ON/OFF 
gombot (legalább 2 másodpercig)
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Probléma Lehetséges okok A hiba elhárítása

3. Paraffintartó
 A paraffin nem, vagy csak lassan olvad. - Túl alacsony hőmérsékletet állított be 

előzetesen.

- Nem indította el a kiegészítő fűtést.
 

- Hibás hőmérséklet kerül kijelzésre, vagy a 
paraffintartály fűtése nem működik. 

- Hibás kezdési időpontot adott meg.

- A paraffintartály fűtésének biztosítéka 
kioldott.

- Műszaki hiba

- Növelje meg a paraffintartály hőmérsék-
letét.

- Aktiválja a kiegészítő fűtést.  
(lásd 5.6 fejezet) 

- Ellenőrizze a beállított hőmérsékletet, és 
szükség esetén állítsa be újra.

- Ellenőrizze a kezdési időt.

- Ellenőrizze a biztosítékot, és szükség 
esetén cserélje ki. (lásd 7.3 fejezet)

- Értesítse az ügyfélszolgálatot.

4. Paraffinadagoló
 A paraffin nem eresztődik le.

 A paraffin zárt szelep mellett csepeg.
 

 A paraffináramlás nem homogén (pl. légbu-
borékok).

- A paraffin nincs teljesen megolvadva.

- A paraffinleeresztő eldugult vagy a mág-
nesszelep hibás.

- Légbuborékok az adagolóban a munka 
kezdetén.

- Várja meg, míg a paraffin teljesen meg-
olvad; ezután próbálja meg újra.

- Értesítse az ügyfélszolgálatot.

- Az adagolót rövid ideig tartsa maximális 
átáramlással nyitva.
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Probléma Lehetséges okok A hiba elhárítása

5. A lámpa 
 ki- és nem működik. - Nem nyomta meg a lámpa fejrészén lévő 

gombot.

- Az izzó hibás.

- A biztosíték hibás.

- Nyomja meg a lámpa fejrészén lévő be/ki 
gombot.

- Jelezze az ügyfélszolgálatnak a lámpa-
csere szükségességét.

- Cserélje ki a biztosítékot.
 (lásd 7.3 fejezet)

6. Egyes fűtési területek 
 A fűtés nem működik (a hőmérséklet kijelzése 

ellenére).
- Az adott fűtési terület biztosítéka kioldott.

- A fűtés hibás.

- Cserélje ki a biztosítékot. 
(lásd 7.3 fejezet)

- Értesítse az ügyfélszolgálatot.

7. Hibaüzenetek a kijelzőn
 
 A kijelzőn a következő látható: 

.
 A program és a pontos idő elveszett.

- Az elem lemerült 
 és emellett

- áramkimaradás volt, vagy

- a berendezés a készenléti üzemmód kap-
csolójával ki volt kapcsolva, vagy

- a hálózati kábel ki van húzva.

- Nyugtázza a hibát egy tetszőleges 
gombbal. 
Az új program megadása után tovább 
tud tovább dolgozni.

 Fontos!
 A berendezést ne csatlakoztassa le 

a hálózatról.
 Jelezze az ügyfélszolgálatnak az elemcsere 

szükségességét.
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7.2 Biztosítékcsere

24. ábra

1

2
3

4     5

Az egyes biztosítékok a következő területekhez tartoznak:
1 - A hűtött terület Peltier-eleme, a munkaterület megvilágítása.
2 - Az ecsettartó és az adagoló fűtése.
3 - Vezérlőelektronika.
4 - Jobb oldali munkalap és kazettakád fűtése.
5 - Bal oldali munkalap és kazettakád fűtése.

6 7

A biztosíték cseréje előtt a berendezést ki kell kapcsolni, és az elektromos hálózatról le kell csatlakoztatni. A cse-
réhez kizárólag a mellékelt tartalék biztosíték használható fel.
Fontos!
A berendezés különböző áramköreit eltérő névleges értékű biztosítékok védik. Annak érdekében, hogy a tarta-
lék biztosítékokat a megfelelőt aljzatba helyezze be, ügyeljen az alábbiak pontos betartására.

A berendezés 5 különböző elektromos területét különálló másodlagos biztosítékok védik. Ezek a 
berendezés hátoldalán található különálló aljzatokban találhatók. 
A biztosítékok aljzatait két fedőlap (6, 7) takarja. Elsőként ezeket kell levenni.
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7. Hibaelhárítás

A berendezés hátoldalán 5 biztosítékalj-
zat található (24. ábra).
Ezek közül húzza ki azt, amelyen 2A 
felirat látható. 
(lásd: a 25. ábrán, balra)
Ebbe az aljzatba csak olyan tartalék 
biztosíték helyezhető, amelynek a 
felirata 2A (T2A). 
Ugyanilyen módon kell a többi biztosí-
tékot is az aljzathoz kiválasztani.

25. ábra

A megfelelő tartalék biztosíték kiválasztása

A tartalék biztosítékok fém sapkája felirattal van ellátva - a 
felirat általában olyan, mint a fenti ábrán látható, ám ettől a 
biztosítékok típusától függően kis mértékben eltérhet.
A feliratok közt az illesztéshez szükséges adat a védendő áram-
erősség (a jelzett példában: T2A)

A biztosítékon szereplő érték (2A) és a berendezés hátoldalán az aljzat felirata  
MEG KELL EGYEZZEN!

9

10

Biztosíték cseréje
Egy csavarhúzóval (8) enyhén nyomja be a biztosíték aljzatát (9), 
1/4 fordulattal forgassa el balra, majd engedje fel.
Az aljzat ekkor kiugrik és kivehető.

Vegye ki a hibás biztosítékot (10) az 
aljzatból (9), majd helyezze be a kivá-
lasztott tartalék biztosítékot.
Helyezze vissza a tartalék biztosítékkal 
ellátott aljzatot (1), majd nyomja 
be és 1/4 fordulattal jobbra fordítva 
rögzítse.
Helyezze vissza a biztosítékok fedő-
lapját (6, 7).

9

8

26. ábra
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8.   Garancia és szerviz

Garancia

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

Szervizinformációk

Ha a technikai ügyfélszolgálattal kíván kapcsolatba lépni vagy pótalkatrészeket szeretne igényelni, 
kérjük, forduljon ahhoz a Leica képviselethez vagy Leica márkakereskedőhöz, ahol a berendezést 
vásárolta.
A következő adatok megadása szükséges:

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

A berendezés élettartamának vége és ártalmatlanítása

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

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

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

Fertőtlenítési tanúsítvány

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

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

Ref. szám (lásd a típustáblán)*

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

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

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

Egyéb veszélyes biológiai anyagok

Vegyi anyagok / egészségkárosító anyagok

Egyéb veszélyes anyagok

Igen

A berendezés meg van tisztítva és le van fertőtlenítve:

Igen Nem Ha igen, milyen eljárással:

Ha nem**, adja meg ennek az okát:

További információk:

További információk:

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

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

Igen Nem

1

3

2

Dátum/aláírás*

Név*

Pozíció*

E-mail cím*

Intézet*

Részleg*

Cím*

Telefon* Fax

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

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

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

Fertőtlenítési tanúsítvány

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

Ref. szám (lásd a típustáblán)*

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

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

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

Egyéb veszélyes biológiai anyagok

Vegyi anyagok / egészségkárosító anyagok

Egyéb veszélyes anyagok

Igen

A berendezés meg van tisztítva és le van fertőtlenítve:

Igen Nem Ha igen, milyen eljárással:

Ha nem**, adja meg ennek az okát:

További információk:

További információk:

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

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

Igen Nem
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Név*

Pozíció*

E-mail cím*
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Részleg*
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Telefon* Fax

A csomag megfelelő átvétele szempontjából fontos: Ezen tanúsítvány egy másolatát mellékelje a küldeményhez, vagy adja át a szerviztechnikus részére. Ezen dokumentáció hiánya, 
vagy hiányos kitöltése esetén a Leica a csomagot haladéktalanul visszaküldi, melyért a felelősséget a küldő viseli. 
Kérdések esetén kérjük, hogy forduljon a legközelebbi Leica képviselethez.
A Leica tölti ki: Ha lehetséges, adja meg a munkaszámot és az RAN-/RGA-számot: 
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