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De informatie, cijfers, aanwijzingen en waarde-
oordelen in deze documentatie vormen de ons 
na grondig onderzoek bekend geworden huidige 
stand van de wetenschap en techniek. 
Wij zijn niet verplicht, deze gebruiksaanwijzing 
met voortdurende tussenpozen aan te passen 
aan nieuwe technische ontwikkelingen en aan 
onze klanten naleveringen, updates enz. van deze 
gebruiksaanwijzing te verschaffen.
Voor foutieve gegevens, tekeningen, technische 
afbeeldingen enz. in deze gebruiksaanwijzing, 
is onze aansprakelijkheid in het kader van de 
betrouwbaarheid volgens de telkens daarop 
betrekking hebbende nationale rechtsorden 
uitgesloten. Met name bestaat geen enkele aan-
sprakelijkheid voor vermogensschade of overige 
vervolgschade in samenhang met het naleven 
van gegevens of overige informatie in deze ge-
bruiksaanwijzing.
Gegevens, tekeningen, afbeeldingen en overige 
informatie van inhoudelijke alsmede technische 
aard in deze gebruiksaanwijzing gelden niet als 
gegarandeerde eigenschappen van onze pro-
ducten.

In zoverre zijn alleen de contractuele bepalingen 
tussen ons en onze klanten beslissend.
Leica behoudt zich het recht voor, veranderingen 
van de technische specificatie alsmede van het 
productieproces zonder voorafgaande aankon-
diging uit te voeren. Alleen op deze wijze is een 
voortdurend technisch alsmede productietech-
nisch verbeteringsproces mogelijk.
Deze documentatie is beschermd onder het 
auteursrecht. Alle auteursrechten verblijven bij 
Leica Biosystems Nussloch GmbH.
Vermenigvuldigingen van tekst en afbeeldingen 
(ook van delen ervan) door druk, fotokopie, mi-
crofilm, webcam of andere procedés – waaron-
der alle elektronische systemen en media – zijn 
alleen met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelij-
ke toestemming van Leica Biosystems Nussloch 
GmbH toegestaan.
Het serienummer en het fabricagejaar staan op 
het typeplaatje op de achterkant van het appa-
raat.

© Leica Biosystems Nussloch GmbH

BELANGRIJK!

Uitgegeven door:
Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Str. 17 - 19
D-69226 Nussloch
Duitsland
Telefoon: +49 (0)62 24 143-0
Fax:  +49 (0)6224 143-268
Internet: http://www.LeicaBiosystems.com
Assemblage uitbesteed aan Leica Microsystems Ltd. Shanghai
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1.   Belangrijke informatie

(5)

ENTER

1.1  Symbolen in deze gebruiksaanwijzing 
en de betekenis ervan

Waarschuwingen
worden getoond in een grijs kader en 
worden aangegeven met een waar
schuwingsdriehoek .

Aanwijzingen,
d.w.z. belangrijke informatie voor de 
gebruiker, verschijnen in een grijs ka
der en worden aangeduid met het sym
bool . 

Oplosmiddelen en reagentia, die brand
gevaarlijk zijn, worden met dit symbool 
aangeduid.

Dit waarschuwingssymbool wijst bij op 
oppervlakken die heet zijn als het appa
raat in werking is. 
Directe aanraking moet vermeden wor
den, er bestaat gevaar voor verbranding.

Cijfers tussen haakjes geven het posi
tienummer in afbeeldingen aan.

Functietoetsen die op het invoerscherm 
moeten worden ingedrukt, worden in de 
tekst vet en met hoofdletters weerge
geven.

REF

SN

Fabrikant

Dit product voldoet aan de eisen van 
de richtlijn van de raad 98/79/EG over 
medische apparaten voor de in-vitro- 
diagnostiek (IVD).

Gebruiksaanwijzing in acht nemen

Bestelnummer

Serienummer

Symbool voor de aanduiding van elektri-
sche en elektronische apparaten conform 
§ 7 ElektroG. ElektroG is een Duitse wet 
betreffende het in omloop brengen, terug-
nemen en milieuvriendelijk afdanken van 
elektrische en elektronische apparaten.

Milieusymbool van de China 
RoHS-richtlijn. Het cijfer in het symbool 
geeft de "milieuveilige gebruiksduur" 
van het product aan. Het symbool wordt 
gebruikt als een in China beperkte stof 
boven de toegestane maximale grens 
wordt gebruikt.

Symbool voor wisselstroom~
Tip-n-Tell bewaakt of de zending 
zoals voorgeschreven rechtop is 
getransporteerd en opgeslagen. Bij 
een hellingshoek van 60° loopt er 
blauw kwartszand in het pijlvormige 
weergave-element. Een verkeerde 
behandeling van de zending is me-
teen zichtbaar en onomstotelijk aan 
te tonen.

Als het glazen buisje van de Shock-
watch rood is gekleurd, is het product 
blootgesteld aan stoten of slagen van 
een bepaalde kracht. Als een bepaalde 
versnelling (g-waarde) wordt over-
schreden, wordt de oppervlaktespan-
ning van de vloeistof in het buisje door-
broken. Hierdoor verkleurt het buisje.

Productiedatum
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1.2 Gebruik volgens de voorschriften

De Leica EG1150 H is een modern paraffine-uitgietstation met microprocessorbesturing.
Het apparaat is bestemd voor de paraffine-inbedding van histologische weefselmonsters in 
routinelaboratoria en mag daar uitsluitend gebruikt worden voor de hierna genoemde functies:
•	 Het smelten van vaste paraffine voor het inbedden van monsters en het op de vereiste tem-

peratuur houden van de gesmolten paraffine.
•	 Het gieten van de paraffine in inbedvormen waarin de monsters zijn geplaatst.
•	 Het verwarmen en op temperatuur houden van inbedcassettes met monsters, inbedvormen 

en de benodigde pincetten.
Elk gebruik van dit apparaat voor andere doeleinden dan hierboven beschreven wordt 
 beschouwd als onjuist gebruik!

1.3 Gebruikersgroep
•	 De	Leica	EG1150	H	mag	uitsluitend	door	speciaal	hiervoor	opgeleid	personeel	worden		bediend.
•	 Al	het	laboratoriumpersoneel	dat	met	dit	apparaat	gaat	werken,	dient	deze	gebruiksaanwijzing	

zorgvuldig door te lezen en bekend te zijn met alle technische kenmerken van het apparaat 
alvorens het te bedienen.

1.4 Apparaattype

Alle informatie in deze gebruiksaanwijzing 
heeft uitsluitend betrekking op het type 
apparaat dat op het titelblad van deze 
gebruiksaanwijzing staat vermeld.
Aan de achterzijde van het apparaat is een 
typeplaatje met het serienr. bevestigd.

1. Belangrijke informatie

Afb. 1 dient alleen als voorbeeld en 
geeft een voor dit apparaat geldig 
type plaatje met de noodzakelijke ge
gevens weer. De exacte gegevens 
van de verschillende versies staan 
vermeld in hoofdstuk 3.1 "Technische 
specificaties".

Afb. 1
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2.   Veiligheid

2.1 Veiligheidsinstructies

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke 
instructies en informatie over de veiligheid bij 
de bediening en over het onderhoud van dit 
apparaat.

De gebruiksaanwijzing vormt een essentieel 
onderdeel van het apparaat. Deze dient zorgvul-
dig te worden gelezen alvorens het apparaat in 
bedrijf te nemen en te gebruiken, en in de buurt 
van het apparaat te worden bewaard.

Dit apparaat is gebouwd en getest conform de 
veiligheidsvoorschriften voor elektrische meet-, 
stuur-, regel- en laboratoriumapparatuur.

Om het apparaat in deze staat te houden en een 
veilige werking te garanderen, dient de gebruiker 
alle aanwijzingen en waarschuwingen in deze 
gebruiksaanwijzing in acht te nemen.

Volg de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in dit hoofdstuk zorgvuldig op.
Lees deze ook door wanneer u al met de bediening en het gebruik van een Leicaapparaat ver
trouwd bent.

Wanneer dit vanwege nationale voorschriften op het gebied van ongevalpreventie en milieube
scherming in het land van de gebruiker noodzakelijk is, dient deze gebruiksaanwijzing te wor
den aangevuld met relevante informatie over deze onderwerpen.

De veiligheidsinrichtingen op apparaat en accessoires mogen noch verwijderd noch gewijzigd 
worden. Het apparaat mag alleen door een door Leica geautoriseerde onderhoudstechnicus 
worden geopend en gerepareerd.

Actuele informatie over de toegepaste normen vindt u in de CEverklaring bij het apparaat en op 
internet op:

http://www.LeicaBiosystems.com

Alleen de bijgeleverde netkabel mag worden gebruikt. Dit mag niet door een andere netkabel  
worden vervangen.   
Als de stekker niet in het stopcontact past, neem dan contact op met onze serviceafdeling.

Restrisico's
Het apparaat is gebouwd volgens de nieuwste technische inzichten en conform de erkende re
gels op het gebied van veiligheid. Bij een verkeerd gebruik van of een verkeerde omgang met 
het apparaat bestaat er gevaar voor lichamelijk letsel voor de gebruiker en derden en gevaar 
voor materiële schade. Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor 
het ontworpen is, en alleen wanneer het in een onberispelijke technische staat verkeert. Sto
ringen die de veiligheid in gevaar brengen dienen onmiddellijk te worden verholpen.
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2. Veiligheid

Waarschuwingen – Veiligheidsinstructies op het apparaat zelf

Waarschuwingen – Transport en installatie

2.2 Waarschuwingen

De veiligheidsinrichtingen die door de producent aan het apparaat zijn aangebracht, vormen 
slechts de basis van de ongevallenpreventie. De hoofdverantwoordelijkheid voor een arbeidspro-
ces zonder ongevallen ligt met name bij de ondernemer die het apparaat beheert en daarnaast 
bij de door hem aangewezen personen die het apparaat bedienen, onderhouden en repareren.
Om te garanderen dat het apparaat correct functioneert, dienen de volgende aanwijzingen in 
acht te worden genomen.

Veiligheidsinstructies op het apparaat zelf die zijn voorzien van een waarschuwingsdriehoek, 
geven aan dat bij de bediening, resp. de vervanging van het betreffende apparaatonderdeel de 
juiste bedieningsstappen, zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing, moeten worden uitge
voerd. Wanneer men zich hier niet aan houdt, kan dit leiden tot ongevallen, letsel en/of schade 
aan het apparaat/de toebehoren.

Sommige oppervlakken van het apparaat zijn heet bij gebruik volgens de voorschriften.
Zij zijn voorzien van dit waarschuwingsteken. Het aanraken van deze vlakken kan ver
branding tot gevolg hebben.

•	 Na het uitpakken mag het apparaat alleen rechtopstaand vervoerd worden.

•	 Het apparaat op een laboratoriumtafel plaatsen en horizontaal uitrichten.

•	 Geen directe bestraling van de zon op het apparaat (raam)!

•	 Het apparaat alleen aansluiten op een geaard stopcontact. De beveiliging mag niet worden 
opgeheven door gebruik van een verlengkabel zonder aardleiding.

•	 Het apparaat herkent de aanliggende spanning / frequentie automatisch. 

•	 De plaats van opstelling dient goed geventileerd te zijn; er mogen zich hier geen ont
stekings bronnen bevinden. 

•	 Het apparaat mag niet gebruikt worden in ruimten waar explosiegevaar bestaat. 

•	 Bij extreme temperatuurverschillen tussen opslag en standplaats alsmede hoge luchtvoch
tigheid kan condensvorming optreden. In dit geval moet voor het inschakelen een wachttijd 
van ten minste twee uur in acht genomen worden.
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Waarschuwingen – Werken aan het apparaat

2.   Veiligheid

Waarschuwingen – Onderhoud en reiniging

2.3 Ingebouwde veiligheidssystemen

Het apparaat is uitgerust met de volgende veiligheidsinrichtingen:

Zekeringen in verwarmingselementen
Alle verwarmingselementen van het apparaat zijn uitgerust met overtemperatuurzekeringen, 
die aanspreken bij oververhitting van een verwarmingselement en het element uitschakelen.

Contactverbreker in de standbyschakelaar
In de standby-schakelaar zit een contactverbreker. Als zich kortsluiting voordoet, onderbreekt 
de contactverbreker de voedingsspanning.
De standby-schakelaar springt in dit geval in de stand "0" = Uit. 

Paraffine is een brandbaar materiaal en moet derhalve met de nodige voorzichtigheid gehan
teerd worden. Eventuele paraffineresten op het werkblad mogen er niet met scherpe voorwer
pen afgekrabd worden, omdat hierdoor de oppervlaktecoating beschadigd zou kunnen worden. 
Gebruik hiervoor de meegeleverde paraffineschraper.
Tijdens gebruik zijn het paraffinereservoir, het reservoir voor de inbedvormen, de cassettebak, 
het werkblad en de pincethouder verwarmd. 
Gevaar voor verbranding!
Brandbare en licht ontvlambare substanties mogen niet in directe nabijheid van het apparaat 
opgeslagen worden. Er bestaat brandgevaar wanneer met open vuur (bijv. bunsenbrander) in 
de directe nabijheid van het apparaat wordt gewerkt (dampen van oplosmiddelen). Daarom 
een veilige afstand van minimaal 2 meter aanhouden!

Voor het onderhoud het apparaat altijd uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen.
Bij de omgang met reinigingsmiddelen moeten de veiligheidsvoorschriften van de fabrikant en 
de van toepassing zijnde laboratoriumvoorschriften in acht genomen worden.
Bij het vervangen van defecte zekeringen dient het apparaat van het net ontkoppeld te zijn. 
 Uitsluitend van buitenaf toegankelijke zekeringen mogen door de gebruiker zelf vervangen 
worden.
Bij het werken en reinigen mag er geen vloeistof in het apparaat komen.

Er moet op gelet worden, dat het apparaat pas volledig van het net gescheiden is, wanneer de 
stekker uit het stopcontact is gehaald.
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3. Apparaatonderdelen en specificaties

3.1 Technische specificaties

Algemeen 
Goedkeuringen:  De voor het apparaat specifieke keurmerken bevinden zich 

op de achterkant van het apparaat naast het typeplaatje.
Netspanningen: 100-120 V, 50/60 Hz
 230-240 V, 50/60 Hz
Opgenomen vermogen:  1100 VA
Beveiligingsklasse1: I
Vervuilingsgraad1: 2
Overspanningsinstallatie categorie: II
Werktemperatuurbereik: +18 °C tot + 40 °C
Werktemperatuur: 55 °C tot 70 °C, instelbaar in stappen van 5 K.
Relatieve luchtvochtigheid: max. 60 %, zonder condensvorming.
1) conform IEC-1010, UL 3101, EN 61010

Zekeringen
Standby-schakelaar:  contactverbreker fa. ETA, type 3120-F421-P7T1-W01D-5A
Zekeringen voor zwakstroom  
6,3 x 32 mm: 2x T 2,0 A; 2x T 4,0 A; 4x T 5,0 A; 2x T 6,25 A
Type zekering: Fa. Schurter: type FST

Maten en gewichten
Afmetingen:
Hoogte: 360 mm
Breedte: 500 mm
Diepte: 640 mm
Gewicht: ca. 22 kg

Volumes
Paraffinereservoir: ca. 3 l
Cassettebak: ca. 100 cassettes 
Inbedvormbak: ca. 50 inbedvormen

Programmeerbare parameters
Temperatuur: paraffinereservoir/dispenser
 (voorlooptijd opwarmen = 4 h)
 Inbedvormbak, cassettebak, werkblad
Tijd: werkdagen, actuele weekdag
 werktijden (begin, einde), tijd



11Leica EG1150 H – Paraffine-uitgietstation

3.2 Totaaloverzicht  apparaatonderdelen

3.   Apparaatonderdelen en specificaties

Afb. 2

Paraffinereservoir 
met deksel

Cassettebak

Werkpleklamp
Standby
schakelaar 

Pincethouder

Paraffine
opvangbak  

rechts

Werkblad

Bedieningspaneel

Dispenser

Afdekking 
Inbedvormbak

Koelspot

Inbedvormbak

Paraffineopvangbak 
links

Afdekking
Cassettebak
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3. Apparaatonderdelen en specificaties

3.3 Specificaties apparaat

•	 Paraffinereservoir met een inhoud van 3 liter.
•	 De paraffinestroom wordt geactiveerd door een in hoogte verstelbare, zwenkbare clip – ofwel 

handmatig te activeren via de inbedvorm of met behulp van een voetschakelaar (optioneel).
•	 Regelbare stroomsnelheid.
•	 Verwijderbare, verwarmbare (indirect via het werkblad) paraffine-opvangbakken.
•	 Ruim, eenvoudig te reinigen, verwarmd werkblad, met geïntegreerde koelspot, ook voor extra lange 

cassettes ("Super Mega Cassettes") met paraffine-afvoersysteem.
•	 Bakken voor cassettes en/of inbedvormen met schuifdeksel, uitneembaar en onderling verwis-

selbaar.
•	 Verwijderbare, verwarmde pincethouder voor 6 pincetten, vanaf beide zijden toegankelijk.
•	 Optimale verlichting van het werkblad via de individueel instelbare LED-lamp.
•	 Temperatuurbereik van cassettebak en inbedvormbak, werkblad en paraffinereservoir instelbaar 

van 55 °C tot 70 °C.
•	 Permanente temperatuurweergave voor alle werkvlakken.
•	 De start- en uitschakeltijd en de werkdagen kunnen worden geprogrammeerd.

Achterzijde van het apparaat

Kabelaansluiting

Koelelement

Secundaire zekeringen
F1F3 Secundaire 

zekeringen
 F4F5

Aansluiting  
voor voetschakelaar

Afb. 3

Glijelementen
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4.   Ingebruikname

4.1 Uitpakken en opstellen

Bij levering van het apparaat dient u de kantelindicatoren op de verpakking te 
controleren.
Als de pijlpunt blauw is, is de zending liggend vervoerd, te sterk gekanteld of 
tijdens het transport omgevallen.
Vermeld dit a.u.b. op de begeleidende papieren en onderzoek de zending op 
eventuele beschadigingen.

Deze uitpakinstructie is alleen van toe
passing als de kist met de symbolen 

 naar boven voor het uitpakken is 
neergezet.

Afb. 4

1. Verwijder de verpakkingsband en de plakband 
(1).

2. Verwijder het kartonnen deksel (2).
3. Accessoires (3) en binnendeksel (4) optillen 

en verwijderen.
4. Verwijder de buitenste kartonnen wand (5).

1

2

3

3

4
5
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Let op!
Wanneer het apparaat wordt opgetild 
aan de dispenser (7) of het paraffinere
servoir (8) kan dit ernstige schade tot 
gevolg hebben.

De verpakking dient tijdens de garantieperiode te worden bewaard. Bij het terugsturen van het 
apparaat dienen de bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde te worden gevolgd.

Afb. 5

4. Ingebruikname

4.2 Voorwaarden standplaats
•	 Stabiele,	 trillingsvrije	 laboratoriumtafel	met	

een horizontaal, effen tafelblad en een nage-
noeg trillingsvrije vloer.

•	 Het	 apparaat	mag	 niet	 in	 de	 buurt	 van	 de	
luchttoevoer van een airconditioning gebruikt 
worden en moet beschermd worden tegen 
sterke bestraling door de zon (raam).

De plaats van opstelling dient goed geventileerd te zijn en er mogen zich hier geen ontste
kingsbronnen bevinden. Het apparaat mag niet worden gebruikt in ruimten waar explosiege
vaar bestaat.

•	 Om	voor	een	optimaal	 functioneren	van	het	
koelelement te zorgen, dient aan de achterkant 
van het apparaat een vrije ruimte van tenmin-
ste 15 cm te worden vrijgehouden.

•	 De	omgeving	van	de	werkplek	dient	vrij	te	zijn	
van olie en chemische dampen.

5. Pak het apparaat (6) aan de voor- en achter-
kant bij de onderste behuizingssokkel (pijl in 
detail van afb. 5) vast en til het uit de kist.

6
6

7

8
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4.   Ingebruikname

4.3 Leveringsomvang

De basisuitrusting van de Leica EG1150 H bestaat uit de volgende onderdelen:

1 basisapparaat Leica EG1150 H
2 cassette- resp. inbedvormbakken, uitneembaar 14 0388 32522
2 deksels voor cassette- resp. inbedvormbak 14 0388 32480
1 deksel voor paraffinereservoir 14 0388 33148
1 paraffineschraper 14 0388 33133
1 pincethouder, uitneembaar 14 0388 32497
1 filterzeef, cpl. met houder 14 0388 32208
2 paraffine-opvangbakken 14 0388 38138

1 set reservezekeringen: 14 0388 46335
 2 zekeringen T 2,0 A 14 6000 01479
 2 zekeringen T 4,0 A, 6 x 32 14 6000 01480
 4 zekeringen T 5,0 A, 6 x 32 14 6000 01481 
 2 zekeringen T 6,25 A, 6 x 32 14 6000 01482
1 gebruiksaanwijzing Leica EG1150 H (gebruiksaanwijzing & talen-cd) 14 0388 81001

Vergelijk a.u.b. de levering zorgvuldig met pakbon, afleveringsbewijs en uw bestelling. 
Mocht u afwijkingen vaststellen, neem dan a.u.b. onmiddellijk contact op met uw bevoegde 
 Leicaverkoopfiliaal.

De landspecifieke voedingskabel moet afzonderlijk worden besteld. Ga voor een lijst met alle 
beschikbare voedingskabels voor uw apparaat naar de betreffende productafdeling op onze 
website www.LeicaBiosystems.com.
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4. Ingebruikname

4.4 Noodzakelijke montagewerkzaamheden

De volgende werkzaamheden moeten verricht worden om het apparaat ge-
reed voor gebruik te maken:

•		 Accessoires	plaatsen.
•		 Eventueel	apparaatvoetjes	instellen.
•		 Vergrootglas	monteren	(optie).
•		 Voetschakelaar	aansluiten	(optioneel).
•		 Elektrische	aansluiting	tot	stand	brengen.

Accessoires plaatsen

 Inbedvormbak (2) en cassettebak (3) plaatsen.
 Afhankelijk van de werkrichting waaraan de voorkeur wordt gegeven, 

kunnen de beide verwarmde bakken (11) gebruikt worden voor de in-
bedvormen of cassettes.

 Inbedvorm-/cassettebak met het bijbehorende deksel (4), (5) afsluiten.

 Paraffine-opvangbak (6) in de betreffende geleiding onder het werkblad 
schuiven.

 Pincethouder (1) plaatsen.

 Zeefhouder (7) zodanig in de afvoeropening (8) van het paraffinereser-
voir schuiven, dat de zwarte O-ring de opening afdicht.

 Deksel (9) op het paraffinereservoir plaatsen.

Verstelbare apparaatvoetjes

De vier apparaatvoetjes zijn verstelbaar, zodat het apparaat in hoogte aan-
gepast kan worden aan andere apparaten resp. kleine oneffenheden ge-
compenseerd kunnen worden. 
Hiervoor het apparaat optillen en het apparaatvoetje (10 in afb. 6) middels 
draaien instellen op de gewenste hoogte.

Voor een stabiele stand van het apparaat moeten alle vier de voetjes even hoog ingesteld zijn.
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4.   Ingebruikname

Accessoires plaatsen

1

2 3

4 5

6

7 8

9

10

Afb. 6
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4. Ingebruikname

4.5 Optionele toebehoren

Vergrootglas
Met de loep is een vergrote weergave van het werkbereik mogelijk. Bij een 
juiste instelling zijn de dispenser en de koelspot vergroot zichtbaar.

Afb. 7

Montage van de loep

•	 In	de	dispenser	(5) zit een boring (1), die met een nylon schroef (2) is afgesloten.
•		 De	schroef	(2) met een schroevendraaier uitschroeven en bewaren. Vervolgens 

de kartelschroef (3) van het voetje (4) in het schroefdraadgat vastschroeven en 
het vergrootglas uitrichten.

Voetschakelaar
Met de voetschakelaar kan het uitlaatventiel van de dis-
penser worden geactiveerd, zodat de handen vrij blijven 
om aan het apparaat te werken.
•	 Zie	voor	het	aansluiten	en	bedienen	van	de	voetscha-

kelaar hoofdstukken 4.6 en 5.1.

5

1 2

5

1 43

Afb. 8 

4

3
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4.6 Elektrische aansluiting

4.   Ingebruikname

Netkabel aansluiten
•		 De	aansluiting	(2) van de netkabel in de aan-

sluitbus (3) op de achterkant van het appa-
raat steken.

•		 Stekker	 van	 de	 netkabel	 in	 het	 stopcontact	
steken.

Afb. 9

1

2

De voetschakelaar aansluiten (optioneel)
•		 De	stekker	 (4) van de voetschakelaar in het 

aansluitcontact (5) op de achterzijde van het 
apparaat steken.

•		 Schroeven	(6) van de stekker vastdraaien.

4 6

3 5

Alvorens de netkabel op de voetschakelaar aan te sluiten dient te worden gecontroleerd of de 
standbyschakelaar (1) (bedieningspaneel aan de voorkant) in de "O"stand ("O" = UIT) staat.

Het apparaat MOET op een geaard stopcontact worden aangesloten.
Het apparaat wordt geleverd met een set verschillende netkabels. Er mag alleen een kabel 
worden gebruikt die geschikt is voor de plaatselijke stroomvoorziening (stopcontact).
Gebruik geen verlengkabel.
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5.1 Apparaatonderdelen/functies Paraffinereservoir (1)
Het reservoir kan ca. 3 l paraffine bevatten. De 
paraffinetemperatuur kan in het bereik van 55 - 
70 °C in stappen van 5 K ingesteld worden. Het 
paraffinereservoir moet altijd afgedekt zijn, zodat 
de ingestelde temperatuur behouden blijft.
Een overtemperatuurzekering beschermt bij 
uitval van de temperatuurregeling tegen over-
verhitting. 
De ingebouwde zeef voorkomt, dat verontrei-
nigingen van de paraffine in het monsterblok 
komen.

5. Bediening

Afb. 10

1

2

1213

11

14
13

1

2

Dispenser (2)
De dispenser wordt apart verwarmd. De tem-
peratuurinstelling is gekoppeld aan die van het 
paraffinereservoir. 
De uit de vulpijp (14) stromende hoeveelheid 
paraffine kan met de doseerschroef (11) traploos 
worden ingesteld.
De dispenserbeugel (12) is bestemd voort het 
handmatig uitgieten. Deze is uitgerust met een 
drukclip (13). De drukclip is in hoogte verstelbaar 
en kan opzij (links of rechts) gedraaid worden, al 
naargelang de dispenserbeugel met de inbed-
vorm of met de vinger geactiveerd moet worden 
.
Voor het bedienen van de dispenserbeugel de 
inbedvorm (of de vinger) tegen de drukclip druk-
ken. Een licht aantippen naar achteren opent het 
uitlaatventiel . Bij het loslaten veert de dispen-
serbeugel terug in de uitgangspositie, waardoor 
de klep weer gesloten wordt.

De doorstroom kan met de doseer
schroef (11) niet volledig worden uit
geschakeld. Hier mag in koude toe
stand niet aan gedraaid worden!

In de Leica EG1150 H mag vanwege het 
risico van vervuiling GEEN gerecycle
de paraffine worden gebruikt.
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Werkblad (3)
De temperatuur van het werkblad kan tussen 
de 55 °C en 70 °C in temperatuurstappen van 
5 K ingesteld worden. 
Het werkblad omvat het uitgietgebied, de pin-
cethouder (5) en de koelspot (4).
Door de rondlopende verzamelgoot en meer-
dere paraffine-afvoeropeningen (15) in het 
werkblad wordt overtollige paraffine snel 
afgevoerd.

Koelspot (4)
De koelspot is een geïntegreerd bestanddeel 
van het werkblad. De positie ervan direct 
voor het uitgietgebied maakt een comfortabel 
werken onder ergonomisch gunstige omstan-
digheden mogelijk. 
Voor het oriënteren van de monsters wordt 
eerst de inbedvorm met erin liggend monster 
voor circa een derde met paraffine gevuld. 
Op de koelspot begint de paraffine snel te 
verstijven. 
Terwijl de paraffine halfvloeibaar is kan het 
monster worden georiënteerd. Tot slot kan 
de inbedvorm snel met de paraffine worden 
gevuld.

5.   Bediening

3

3
4

5

5

4

15

Afb. 11

De pincethouder wordt constant op een 
temperatuur van ca. 70 °C verwarmd.  
Gevaar voor verbranding!

Tijdens de monsteroriëntatie mag de 
paraffine niet te vast worden, aan
gezien anders fasesprongen kunnen 
optreden, die later het snijden van de 
blokken bemoeilijken.

Pincethouder (5)
De uitneembare pincethouder onder de dis-
penser biedt plaats aan maximaal 6 pincetten.
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Paraffineopvangbak (8)
Onder het werkblad bevinden zich twee in-
direct verwarmde paraffine-opvangbakken, 
die de overtollige paraffine van het werkblad 
opnemen.

5. Bediening

8

6
7

16

17

Afb. 12

8

Wanneer met half geopende deksels (17) 
wordt gewerkt, moet de temperatuur met 
één stap worden verhoogd, zodat de pa
raffine gesmolten blijft.

Gebruik de cassette en inbedvorm
bak en het paraffinereservoir alleen 
wanneer het deksel geplaatst is; 
anders kan de ingestelde tempera
tuur niet worden vastgehouden.

De paraffineopvangbak moet iedere 
dag leeggemaakt worden. Om ver
ontreinigingen te voorkomen, deze 
paraffine niet opnieuw gebruiken.
Bij gebruik van het apparaat zonder 
paraffineopvangbak bestaat gevaar 
voor verbranding.

Bak voor inbedvormen of cassettes (16)
Afhankelijk van de werkrichting waaraan 
de voorkeur gegeven wordt, kunnen de bei-
de verwarmde apparaatbakken (6, 7) ge-
bruikt worden voor de inbedvormen of cas-
settes. De temperatuur kan in het bereik van  
55 - 70 °C ingesteld worden. 
In elke apparaatbak kan een uitneembare bak 
(16) voor cassettes of inbedvormen geplaatst 
worden. 
Het volume is voldoende voor ca. 100 cassettes 
of ca. 50 inbedvormen.
Elk reservoir (17) wordt door een deksel (16) 
beschermd tegen warmteverlies en vervuiling. 
Dit kan naar achteren verschoven en omhoog 
geklapt worden voor een gemakkelijkere toe-
gang.
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Werkbladverlichting (9)
Een niet-verblindende werkverlichting zorgt 
voor een homogene diffuse verlichting van het 
uitgietvlak en de koelspot. Hierdoor ontstaat 
optimaal zicht bij het uitgieten van de paraffine 
en bij de monsteroriëntatie. 

Om de LED-lamp de eerste keer in te schake-
len nadat het apparaat in de actieve modus 
gaat, moet achtereenvolgens op de toets 
(18) op het bedieningspaneel en op de toets 
ON/OFF (19) op de lamp worden gedrukt. Het 
verdient aanbeveling om de LED-lamp bij het 
dagelijkse gebruik in en uit te schakelen met 
de toets (19) op de lamp.

5.   Bediening

8

9

Afb. 13

20

21
Standbyschakelaar (8)
Na de inbedrijfstelling moet de standby-scha-
kelaar alleen gebruikt worden, wanneer het 
apparaat gedurende langere tijd uitgeschakeld 
moet worden.

Voor een dagelijks routinematig gebruik is 
de ON/OFF-toets op het bedieningspaneel 
bestemd.
Door op de ON/OFF-toets (20) te drukken, 
wordt het apparaat in de actieve standby- 
modus geschakeld.
Alle indicaties verdwijnen, alleen de LED (21) 
van de ON/OFF-toets brandt.

Als geprogrammeerde procedures 
moeten worden uitgevoerd, dient de 
standbyschakelaar (8) in de stand 
AAN te staan en moet het apparaat 
zich in de standbymodus bevinden.
Zie hiervoor hoofdstuk 5.4.

18

19
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Door de schakelaar met de voet in te 
drukken gaat het ventiel open, door hem 
los te laten gaat het dicht. Dit biedt het 
voordeel dat beide handen vrij blijven 
om te werken aan het apparaat.
De doorstroomhoeveelheid wordt inge-
steld met de doseerschroef (11).
Bij gebruik van de voetschakelaar is de 
dispenserbeugel (12) niet nodig. Deze 
kan naar boven worden geklapt.

Daarvoor als volgt te werk gaan:
•	 Doseerschroef	 (11) instellen op het 

minimum.
•	 Dispenserbeugel	 (12) voorzichtig 

(met duimen en wijsvingers) naar 
achteren/boven klappen.

5. Bediening

Voetschakelaar (22) optioneel

Afb. 14

12

22

11

12

14

14

Met de voetschakelaar (22) wordt de 
magneetklep van de dispenser geac-
tiveerd.
De voetschakelaar dient te zijn aan-
gesloten zoals beschreven in hoofd-
stuk 4.6.

De stekker van de voetscha
kelaar MOET aan de bus wor
den vastgeschroefd. Anders 
kan er hete paraffine vrijko
men, ook als de schakelaar 
niet wordt bediend.

Voorzichtig bij het terugdruk
ken van de dispenserbeugel! 
Er kan hete paraffine uit de 
vulpijp (14) komen.

GEVAAR VAN VERBRANDING!
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• De verwarmingen beginnen te werken, de temperatuur-LED's geven de 
laatst ingestelde waarden aan.

 De streefwaarde-LED's van de verwarmingsbereiken (1, 3 en 4 in afb. 18) 
knipperen kort, zolang de opwarmfase duurt (zie "Aanduiding van de 
verwarmingsintervallen").

 De LED "paraffinereservoir" (2 in afb. 18) knippert één keer per seconde 
en geeft zo de versterkte opwarming van het paraffinereservoir (gedu-
rende 4 h) aan.

 Worden tijdens de opwarmfase de streeftemperaturen gewijzigd, dan 
neemt het apparaat de nieuwe waarden zonder verdere aanduiding over. 

• Paraffinereservoir vullen met paraffine.

5.2 Apparaat inschakelen

• Standby-schakelaar (links, naast het bedieningspaneel) in de stand AAN 
zetten (zie afb. 15, 17).

•	 Alle	LED's	van	het	bedieningspaneel	lichten	kort	op,	op	het	display	wordt	
kort (ca. 2 s) de geïnstalleerde softwareversie weergegeven. 

 Alle indicaties gaan uit, het apparaat gaat naar de standby-modus. 
 De groene LED in de ON/OFF-toets geeft aan dat het apparaat gereed 

voor gebruik is.

5.   Bediening

Afb. 15

•	 ON/OFF-toets ca. 2 sec. ingedrukt houden, om naar de werk-
modus te schakelen. Op het display knippert de tijdsaandui-
ding, om aan te geven dat het apparaat van het stroomnet 
gescheiden was. 

 Dit bevestigen met een druk op een willekeurige toets.

Afb. 16

De Leica EG1150 H wordt uitvoerig getest onder laboratoriumomstandigheden. In het apparaat 
bevindt zich daarom een geringe hoeveelheid zuivere, gestolde paraffine. Deze paraffine kan 
zonder bezwaar gebruikt blijven worden.

De normale bedrijfsmodus van het apparaat is STANDBY/ON; d.w.z. 
in en uitschakelen alleen met de toets ON/OFF. 
Gebruik de standbyschakelaar alleen wanneer het apparaat gedu
rende langere tijd uitgeschakeld moet worden.
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5. Bediening

5.3 Functies van het bedieningspaneel

1 - Cassette- of inbedvormbak links
2 - Paraffinereservoir en dispenser
3 - Werkblad
4 - Cassette- of inbedvormbak rechts

Het bedieningspaneel naast de standby-schakelaar (8) bestaat uit een folie-
toetsenbord met druktoetsen, LED's en een eenregelig display. 
Het is ingedeeld in twee bereiken: 
temperatuurregeling en programmering van het apparaat.

LEDdisplay voor de  
individuele 

verwarmingsbereiken 

Display: 
standaard aanduiding 

actuele tijd

Tijd 
instellen

Werkdag 
instellen

Verlichting  
aan/uit

Toetsen voor 
programmeren  
activering van 

gebruiksverwarming

Keuzeschakelaar voor  
standbymodus 

of 
werkdag ON/OFF

LED's voor modus-indicatie van:
5 - Werkdag, dag van de week
6 - Start- en uitschakeltijd, tijd
7 - Actuele werkdag

Temperatuurinsteltoetsen  
voor verwarmingsbereiken

31 2 4

5
6

7

8

Afb. 17

Afb. 18

Temperatuurregeling 
en weergave

Apparaatregeling en 
programmering
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5.   Bediening

5.4 Bedrijfsmodi

Standbymodus
In de standby-modus zijn het display en alle LED's uitgeschakeld. Op de 
geprogrammeerde start- en uitschakeltijden schakelt het apparaat auto-
matisch in of uit. 
Alleen de groene LED (21) in de ON/OFF-toets geeft aan dat het apparaat 
gereed voor gebruik is.

Inschakelen van de werkmodus
•	 De toets ON/OFF ca. 2 s. ingedrukt houden. 

•	 Het	apparaat	wisselt	van	de	standby-modus	naar	de	werkmodus.	De	
LED's van de actuele waarden branden, het display toont de actuele tijd.

21

In de 24uurs modus moet, bij het bijvullen van vaste paraffine ook 
de gebruiksverwarming (zie hoofdstuk 5.6) geactiveerd worden, om 
het smelten te versnellen.

Let op:
De timer kan ook buiten werking worden gesteld door de uitscha
keltijd vóór de inschakeltijd te zetten. 
Bijv. starttijd: 08:00 uur en uitschakeltijd: 06:00.

24uurs modus – werken in ploegendienst
Worden de start- en uitschakeltijd van de timer op dezelfde waarde inge-
steld, dan loopt het apparaat zonder onderbreking, ook op dagen die niet 
als werkdagen zijn gedefinieerd!
Bijvoorbeeld: starttijd = 00:00 en uitschakeltijd = 00:00. 
Zie voor het instellen hoofdstuk 5.5.

Wanneer na het overgaan op de werkmodus de tijd op het display 
knippert, is het apparaat gedurende langere tijd (> 5 min) niet op 
het net aangesloten geweest. 
Het knipperen van het display met een willekeurige toets beves
tigen en controleren of alle noodzakelijke verwarmingsfasen (met 
name het paraffinereservoir) beëindigd zijn.
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5. Bediening

5.5 Tijdbesturing

Om de tijdregeling om te schakelen naar de geprogrammeerde tijden, moet 
de op het display getoonde waarde op de actuele (lokale) tijd worden in-
gesteld.

Tijd instellen:

•	 UUR-toets zo vaak indrukken tot de groene LED "TIME" brandt.

•	 Met de toetsen  /  de actuele tijd instellen. 
 De betreffende toets kan men blijven indrukken, om de noodzakelijke 

waarde sneller te bereiken.

Starttijd
Met de starttijd wordt de automatische omschakeling van het apparaat van 
de standby-modus in de werkmodus vastgelegd. 

Instellen:
•	 UUR-toets zo vaak indrukken tot de groene LED "START" brandt.

•	 Met de toetsen  /  de starttijd instellen. 
 De betreffende toets kan men blijven indrukken, om de noodzakelijke 

waarde sneller te bereiken.

Uitschakeltijd
Op de ingestelde uitschakeltijd vindt een automatische omschakeling van 
de werkmodus in de standby-modus plaats.
Instellen:
•	 UUR-toets zo vaak indrukken tot de groene LED "END" brandt. Vervolgens 

zoals hierboven beschreven de gewenste tijd instellen.Afb. 19

Alle ingestelde tijden blijven ook bij uitschakeling via de stand
byschakelaar zolang opgeslagen tot deze gewijzigd worden.
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Actuele dag van de week instellen:
•	 DAG-toets zo vaak indrukken tot de groene LED "TODAY" brandt. De 

groene LED van de actuele dag van de week brandt.

•	 Indien nodig met de toetsen  /  de actuele dag instellen – de bijbe-
horende LED brandt.

Werkdagen instellen:
•	 DAG-toets zo vaak indrukken tot de groene LED "WORKING DAY" brandt. 

De LED's van de als werkdagen gedefinieerde dagen van de week bran-
den, de LED van de actuele dag knippert.

•	 Met de toetsen  /  de dag kiezen die als werkdag gedefinieerd of 
gewist moet worden. 

 De LED van de gekozen dag (FRI) knippert. 

•	 De	ON/OFF-toets indrukken. 
 Wanneer de gekozen dag tot nu toe geen werkdag was (LED uit), wordt 

deze in de lijst met werkdagen opgenomen (LED aan). 
 In het andere geval (zie afb. 20, dag FRI was als werkdag gemarkeerd, 

LED aan) is er nu geen werkdag meer (LED uit).

5.   Bediening

Afb. 20
Om de geprogrammeerde waarden op de volgende dagen te ac
tiveren (het apparaat is op de geprogrammeerde tijd gereed voor 
gebruik en schakelt op de uitschakeltijd automatisch uit), moet de 
standbymodus actief zijn > ON/OFF indrukken.

Alleen op de dagen van de week die gedefinieerd zijn als werkda
gen, is het apparaat op de ingestelde starttijd opgewarmd en gereed 
voor gebruik.

Dagen van de week/werkdagen

De tijdbesturing van het apparaat is gecombineerd met de afzonderlijke 
dagen van de week. Daarom moeten de werkdagen gedefinieerd worden 
waarop de tijdbesturing actief dient te worden.
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5. Bediening

Aanduiding van de verwarmingsintervallen

In het indicatieveld voor de temperatuurbereiken brandt altijd de bij de in-
gestelde temperatuur horende LED. Wanneer de verwarming van dit bereik 
geactiveerd wordt, knippert de LED zolang de verwarmingsfase duurt.
Het is mogelijk de aanduiding van de verwarmingsactiviteiten (en zodoende 
het knipperen) uit te schakelen. 
Daarvoor als volgt te werk gaan:
•	 Apparaat	met	de	standby-schakelaar	uitschakelen	( , niet ON/OFF).

•	 Toets	WERKBLAD ingedrukt houden en het apparaat met de stand-
by-schakelaar weer inschakelen.

•	 Voor	terugkeer	naar	de	modus	"Knipperen"	het	apparaat	zoals	beschre-
ven in punt 1. met de standby-schakelaar uitschakelen.

 Bij het inschakelen de toets PARAFFINEDISPENSER ingedrukt houden.

Druk eenmaal op de toetsen voor het tempera-
tuurbereik om de waarde met 5 K te verhogen. De 
rode LED van de bijbehorende temperatuurwaar-
de gaat branden – nadat 70 °C is bereikt, neemt 
de temperatuur weer af tot 55 °C.
De ingestelde temperatuurwaarde voor een be-
reik blijft zolang opgeslagen tot deze gewijzigd 
wordt.

5.6 Verwarming van het apparaat

1  Linkercassette- of inbedvormbak.
2  Paraffinereservoir en dispenser.
3  Temperatuur van het werkblad.
4  Rechtercassette- of inbedvormbak.

31 2 4

Afb. 21

Afb. 22

+

+

Houd u bij het instellen van de tem
peratuur aan de aanwijzingen van de 
producent van de paraffine (voor de 
maximaal toelaatbare temperatuur).

Temperatuurwaarde instellen

De temperaturen voor de vier verwarmingsberei-
ken van het apparaat kunnen van 55 °C tot 70 °C 
in stappen van 5 K apart worden ingesteld.
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5.   Bediening

Gebruiksverwarming
Voor het smelten van paraffine is veel warmte nodig. Deze hoeveelheid 
warmte is alleen beschikbaar in de standby-modus gedurende een bepaal-
de tijd. In de werkmodus wordt net zoveel warmte toegevoerd als nodig is 
om de paraffine op de ingestelde streeftemperatuur te houden. Indien nodig 
(bijv. bijvullen van vaste paraffine tijdens continuwerking) kan het smelten 
versneld worden door toevoer van een grotere hoeveelheid warmte (ge-
bruiksverwarming). Het paraffinereservoir wordt dan gedurende vier uur 
op een hogere temperatuur verwarmd (gebruiksverwarming).

Gelijktijdig ingedrukt houden

Afb. 23

Voorlooptijden
Om ervoor te zorgen dat het apparaat op de geprogrammeerde starttijd 
gebruiksklaar is (alle werktemperaturen bereikt), worden de verschillende 
werkbereiken als volgt geactiveerd:
Paraffinereservoir:  verwarmingsbegin 4 uur voor begin van de werktijd.
Werkblad: verwarmingsbegin 4 uur voor begin van de werktijd.
Dispenserpijp: verwarmingsbegin 1 uur voor begin van de werktijd.
Koelspot: aanvang koeling 1 uur voor begin van de werktijd.

Gedurende de verwarmingsfase verschijnt op het display - - : - - ; de dub-
bele punt knippert in intervallen van enkele seconden.
Voorlooptijden kunnen niet worden gewijzigd.

Voor te activeren de toetsen  en  tegelij-
kertijd indrukken. 
Het kort oplichten van alle vier streefwaar-
de-LED's van het paraffinereservoir geeft aan 
dat de gebruiksverwarming geactiveerd is. Met 
andere woorden, de toetsen moeten ingedrukt 
worden gehouden tot alle 4 LED's branden. 
Gedurende de tijd dat de gebruiksverwarming 
geactiveerd is, knippert de ingestelde streef-
waarde-LED.
De gebruiksverwarming kan te allen tijde door 
indrukken van dezelfde toetscombinatie beëin-
digd worden. Het deactiveren van de gebruiks-
verwarming wordt eveneens bevestigd door het 
oplichten van alle vier de streefwaarde-LED's.

Displayindicatie
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Werkblad
•	 Voor	het	 reinigen	kunnen	alle	gebruikelijke	 laboratoriumschoonmaakmiddelen	worden	

gebruikt die geschikt zijn om paraffine te verwijderen (bijv. Paraguard of substituanten 
voor xyleen). 

•	 Het	 langer	 inwerken	van	organische	oplosmiddelen	op	het	oppervlak	van	de	behuizing	
dient te worden voorkomen.

Paraffinereservoir
•	 Let	op	dat	er	geen	verontreinigingen	in	het	paraffinebad	geraken.	
•	 Na	het	aftappen	blijft	een	zekere	resthoeveelheid	paraffine	in	het	reservoir	achter	om	te	

voorkomen dat vuildeeltjes in de dispenser komen. 
•	 Deze	paraffine	met	cellulose	of	vloeipapier	opnemen.	Pas	daarna	kan	de	zeef	worden	

uitgenomen. 
•	 De	binnenkant	van	het	reservoir	met	celstof	reinigen.

Pincethouder
•	 De	pincethouder	is	vaak	een	besmettingshaard	en	zeer	sterk	blootgesteld	aan	vervuiling.	

Daarom dient hij grondig te worden gereinigd.

6. Onderhoud en reiniging

6.1 Apparaat reinigen

Let op!
De pincethouder wordt constant op een temperatuur van ca. 70 °C verwarmd. Gevaar voor ver
branding!

Geen xyleen gebruiken voor reinigingsdoeleinden. Xyleendampen zijn zwaarder dan lucht en 
kunnen ook op enige afstand van de warmtebronnen ontbranden. 
Er bestaat brandgevaar!
Om te voorkomen dat er krassen op het oppervlak van het apparaat komen, mag voor het reini
gen alleen de meegeleverde plastic spatel worden gebruikt – in geen geval metalen gereed
schappen!
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Paraffineopvangbak
•	 Alvorens	de	paraffineopvangladen	voor	het	ledigen	kunnen	worden	weggenomen,	dient	

overtollige paraffine op het werkblad met cellulose te worden verwijderd, om te voorkomen 
dat er paraffine in het apparaat komt.

6.   Onderhoud en reiniging

6.2 Onderhoudsinstructies

Het is uitsluitend aan door Leica geautoriseerde technici toegestaan onderhoud en reparaties 
aan de inwendige componenten van dit apparaat uit te voeren. 

De Leica EG1150 H heeft weinig onderhoud nodig. Voor een betrouwbare werking van het 
apparaat moeten onderstaande punten in acht worden genomen.

•	 Reinig	het	apparaat	dagelijks	zorgvuldig.
•	 Verwijder	stof	bij	de	ventilatiesleuven	aan	de	achterkant	van	het	apparaat	regelmatig	met	

een kwast of stofzuiger.
•	 Laat	het	apparaat	eenmaal	per	jaar	controleren	door	een	door	Leica	geautoriseerde	on-

derhoudsmonteur.
•	 Sluit	aan	het	eind	van	de	garantieperiode	een	onderhoudscontract	af.	Nadere	informatie	

hierover kunt u krijgen bij de bevoegde klantenservice-organisatie.

Worden de paraffineopvangbakken niet volgens voorschrift geleegd, dan loopt de overtollige 
paraffine het apparaat in of komt het op de werktafel terecht.
Er bestaat gevaar voor verbranding en beschadiging van het apparaat.

Let op wanneer de paraffine bij een lage temperatuur smelt – er bestaat gevaar voor verbran
ding bij het naar buiten trekken van de paraffineopvangbakken, omdat de paraffine vloeibaar 
kan zijn.

•	 De	paraffine-opvangbakken	alleen	in	warme	toestand	verwijderen	en	legen.
•	 De	in	de	paraffine-opvangbakken	verzamelde	paraffine	mag	niet	meer	worden	gebruikt.	

Het gevaar bestaat namelijk dat monsters worden versleept.
•	 Beide	paraffine-opvangbakken	regelmatig	legen,	om	te	voorkomen	dat	het	apparaat	over-

loopt. Dit dient afhankelijk van het werk plaats te vinden, maar minstens één keer per dag.
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7. Problemen oplossen

7.1 Mogelijke storingen

Dit hoofdstuk is bedoeld als hulpmiddel bij het verhelpen van problemen 
die mogelijkerwijs kunnen optreden bij het werken met de Leica EG1150 H. 
Wanneer het niet mogelijk mocht zijn het probleem te verhelpen met behulp 
van de in dit hoofdstuk gegeven adviezen, neem dan a.u.b. contact op met 
uw Leica klantenservice-organisatie. 
Meer aanwijzingen hiertoe vindt u ook in hoofdstuk 8.
In de volgende tabel zijn de meest voorkomende problemen samen met 
oorzaak en wijze van verhelpen vermeld.

Probleem Mogelijke oorzaak Verhelpen van de storing

1. Display:
 

 de melding  verschijnt 
op het display.

 De dubbele punt knippert.

 Het apparaat bevindt zich in de 
opwarmfase (standby-modus).

 Dit is geen storing!
 Het apparaat schakelt op het 

geprogrammeerde starttijdstip 
naar de werkmodus.

2. Apparaat werkt niet.  Standby-schakelaar niet inge-
schakeld 

 of

 Beveiligingsfunctie van de 
standby-schakelaar geactiveerd.

 ON/OFF-toets niet lang genoeg 
ingedrukt.

 Standby-schakelaar aan.

 Aansluiting van het apparaat 
controleren, daarna stand-
by-schakelaar aan.

 ON/OFF-toets meerdere secon-
den (ten minste 2 seconden) 
ingedrukt houden.
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7.   Problemen oplossen

Probleem Mogelijke oorzaak Verhelpen van de storing

3. Paraffinereservoir
 Paraffine smelt niet of slechts zeer 

langzaam.
 Temperatuur te laag ingesteld.

 Geen gebruiksverwarming inge-
steld.

 Verkeerde temperatuuraandui-
ding of paraffinereservoir wordt 
niet verwarmd. 

 Verkeerd gekozen starttijd.

 De zekering voor de verwarming 
van het paraffinereservoir is 
geactiveerd.

 Technisch defect.

 Temperatuur voor paraffinere-
servoir verhogen.

 Gebruiksverwarming activeren 
(zie hoofdstuk 5.6) 

 Temperatuurvoorinstelling 
controleren en eventueel op-
nieuw uitvoeren.

 Starttijd controleren.

 De zekering controleren en 
eventueel vervangen (zie 
hoofdstuk 7.3)

 Contact opnemen met de klan-
tenservice.

4. Paraffinedispenser
 Er loopt geen paraffine uit.

 Paraffine druppelt bij gesloten klep.
 
 Geen homogene paraffine-uitloop  

(bijv. luchtbellen).

 Paraffine niet helemaal gesmol-
ten.

 De paraffine-afvoer is verstopt of 
de magneetschakelaar is defect.

 Luchtbellen in dispenser bij be-
gin van het werk.

 Wacht tot de paraffine volledig 
is gesmolten; daarna opnieuw 
controleren.

 Contact opnemen met de klan-
tenservice.

 Dispenser enige tijd bij maxi-
male doorstroom geopend 
houden.
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7. Problemen oplossen

Probleem Mogelijke oorzaak Verhelpen van de storing

5. Verlichting 
 functioneert niet.  Toets op de lamp niet ingedrukt.

 Gloeilamp defect.

 Zekering defect.

 Op de toets ON/OFF op de lamp 
drukken.

 Technische dienst vragen om 
de lamp te vervangen.

 Zekering vervangen
 (zie hoofdstuk 7.3).

6. Individuele verwarmingsbereiken 
 Verwarming functioneert (ondanks 

temperatuuraanduiding) niet.
 Zekering voor dit verwarmings-

bereik aangesproken.

 Verwarming defect.

 Zekering vervangen 
(zie hoofdstuk 7.3).

 Contact opnemen met de klan-
tenservice.

7. Foutmelding op display
 

 De melding  verschijnt 
op het display.

 Programma en tijd gaan verloren.

 De batterij is leeg 
 en bovendien

 stroomuitval, of

 apparaat met standby-schake-
laar uitgeschakeld, of

 stekker uit het stopcontact ge-
trokken.

 Storing bevestigen met een 
willekeurige toets. 
Na hernieuwde programme-
ring kan verder worden ge-
werkt.

 Let op!
 Apparaat niet meer van het 

elektriciteitsnet loskoppelen.
 Contact opnemen met afdeling 

klantenservice voor het verwis-
selen van de batterij.
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7.   Problemen oplossen

7.2 Vervangen van een zekering

Afb. 24

1

2
3

4     5

De afzonderlijke zekeringen gelden voor de volgende bereiken:
1  -  Peltierelement van de koelspot, werkplekverlichting.
2  -  Verwarming voor pincethouder en dispenser.
3  -  Besturingselektronica.
4  -  Verwarming voor werkblad en cassettebak rechts.
5  -  Verwarming voor paraffinereservoir en cassettebak links.

6 7

Alvorens een zekering te vervangen het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcon
tact halen. ALLEEN de meegeleverde reservezekeringen kunnen worden gebruikt.
Let op!
Er zijn verschillende stroomkringen, die met verschillende waarden beveiligd zijn. Neem de 
volgende aanwijzingen volledig in acht, zodat de juiste reservezekering in de daarvoor bestem
de zekeringhouder wordt geplaatst.

Vijf verschillende elektrische bereiken van het apparaat zijn apart voorzien 
van secundaire zekeringen. Deze bevinden zich in aparte zekeringhouders 
aan de achterkant van het apparaat. 
De zekeringhouders zijn beveiligd met twee platen (6, 7), die eerst verwij-
derd dienen te worden.
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7. Problemen oplossen

Op de achterzijde bevinden 
zich vijf zekeringhouders 
(afb. 24).
Nu moet er uit de vijf reser-
vezekeringen één worden 
gekozen, waarvan het op-
schrift de aanduiding 2A be-
vat. 
(zie afb. 25, links)
Alleen de reservezekering 
met de aanduiding 2A mag in 
deze zekeringhouder (T2A) 
worden geplaatst. 
Dit geldt op vergelijkbare wij-
ze ook voor de andere zeke-
ringhouders.

Afb. 25

De juiste reservezekering kiezen

De metalen kappen van de reservezekeringen 
zijn voorzien van een opschrift – dit ziet er on-
geveer uit zoals aangegeven in bovenstaande 
afbeelding, maar kan afhankelijk van het type 
zekering variëren.
In het opschrift is de informatie over de te be-
veiligen stroomsterkte van belang (in het gemar-
keerde voorbeeld: T2A).

Deze aanduiding (2A) op de zekering en het opschrift naast de zekeringhouder op 
de achterzijde van het apparaat MOETEN overeenstemmen!

9

10

Zekering vervangen
Met een schroevendraaier (8) de zekeringhouder 
(9) licht indrukken, vervolgens een kwartslag 
naar links draaien en loslaten.
De zekeringhouder wordt naar buiten gedrukt en 
kan worden verwijderd.

De defecte zekering (10) uit 
de zekeringhouder (9) nemen 
en vervangen door de geko-
zen reservezekering.
De zekeringhouder met re-
servezekering aanbrengen, 
met een schroevendraaier (1) 
indrukken en met een kwart-
slag naar rechts vastzetten.
De zekeringsplaat (6,7) weer 
aanbrengen.9

8

Afb. 26
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8.   Garantie en service

Garantie

Leica Biosystems Nussloch GmbH staat ervoor in, dat het geleverde con-
tractproduct onderworpen werd aan een omvangrijke kwaliteitscontrole 
conform de interne keuringsnormen van Leica, en dat het product niet be-
hept is met gebreken en alle gegarandeerde technische specificaties en/
of overeengekomen eigenschappen bezit.
De omvang van de garantie richt zich naar de inhoud van het afgesloten 
contract. Bindend zijn uitsluitend de garantievoorwaarden van uw bevoegde 
Leica-verkoopfiliaal resp. de firma waarbij u het contractproduct gekocht 
heeft.

Serviceinformatie

Neem voor technische ondersteuning of het bestellen van vervangende 
onderdelen contact op met de vertegenwoordiger of dealer van Leica bij 
wie dit apparaat is gekocht.
Hierbij is de volgende informatie nodig:

•	 Modelaanduiding	en	serienummer	van	het	apparaat.
•	 De	standplaats	van	het	apparaat	en	een	contactpersoon.
•	 De	reden	voor	het	inroepen	van	ondersteuning.
•	 De	leverdatum	van	het	apparaat.

Ontmanteling en afvoer

Het apparaat of onderdelen van het apparaat moeten conform de ter plaatse 
geldende wetgeving worden afgevoerd.
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9. Decontaminatieverklaring (kopieerformulier)

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

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

Antwoord A aankruisen, indien van toepassing. Indien niet, vul dan a.u.b. alle vragen bij deel 
B in en vermeld ook de gevraagde extra informatie.

Decontaminatieverklaring

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

REF (se typeskilt)*

Dit apparaat is niet in aanraking gekomen met ongefixeerde biologische preparaten.A
B

Inwendige of uitwendige bereiken van het apparaat waren blootgesteld aan de volgende 
gevaarlijke substanties:

Ja Nee
Bloed, lichaamssappen, pathologische preparaten

Andere gevaarlijke biologische substanties

Chem. stoffen/gezondheidsbedreigende substanties

Andere gevaarlijke substanties

Ja

Dit apparaat werd schoongemaakt en ontsmet:
Ja Nee

Indien ja, met welke methoden:

Indien nee**, vermeld de redenen:

Overige informatie

Overige informatie

** Niet terugzenden zonder schriftelijke toestemming van Leica Biosystems.

Het apparaat werd voorbereid voor handling en transport zonder risico’s.
Gebruik indien aanwezig a.u.b. de originele verpakking.

Ja Nee

1

3

2

Datum/Handtekening* 

Naam*

Positie*

E-mail

Instituut*

Afdeling*

Adres*

Telefoon* Fax

Belangrijk voor een correcte acceptatie van de zending: 
Voeg a.u.b. een kopie van deze bevestiging bij de zending of overhandig deze aan de servicetechnicus. De verzender is verantwoordelijk 
voor retourzendingen door Leica, voor het geval dat deze verklaring ontbreekt of onvoldoende is ingevuld. 
Mocht u hierover vragen hebben, neem dan a.u.b. contact op met uw dichtstbijzijnde Leica-dealer.
Leica intern: Indien bekend, job- en RAN-/RGA-nummer opgeven: 

Job Sheet No.:                                     _______________         BU Return Authorisation Number: ______________        SU Return Goods Authorisation:   ______________
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Geachte klant,
Elk product dat naar Leica Biosystems moet worden opgestuurd of waaraan ter plaatse onderhoud moet worden gepleegd, moet op correcte 
wijze worden schoongemaakt en ontsmet. Aangezien een decontaminatie wat betreft door prionen veroorzaakte ziektes, zoals bijvoorbeeld 
CJD, BSE of CWD, niet mogelijk is, kunnen apparaten die in aanraking zijn gekomen met prionenhoudende preparaten, niet voor reparatie 
worden teruggestuurd naar Leica Biosystems. Een reparatie van met prionen besmette apparaten ter plaatse wordt pas uitgevoerd, nadat de 
servicetechnicus is ingelicht over de risico’s, geïnstrueerd werd over de voor de betreffende inrichting geldende richtlijnen en procedures 
en uitgerust werd met een veiligheidsuitrusting. Udfyld denne bekræftelse grundigt, og læg en kopi ved instrumentet. Fastgør den udvendigt 
på transportbeholderen, eller udlever den til serviceteknikeren. Pas wanneer de onderneming of de servicetechnicus de bevestiging over 
een decontaminatie heeft ontvangen, worden opgestuurde pakketten geopend of onderhoudsmaatregelen op gang gebracht. Opgestuurde 
producten die door de onderneming als potentiële bron van gevaar worden beschouwd, worden onmiddellijk ongefrankeerd teruggestuurd 
naar de afzender. Aanwijzing: microtoommessen moeten in de bijbehorende box worden verpakt. Obligatoriske oplysninger: Felter, der er 
markeret med *, skal udfyldes. Afhængigt af om instrumentet er kontamineret eller ikke, skal du desuden udfylde enten afsnit A eller afsnit B

Radioactiviteit
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9.   Decontaminatieverklaring (kopieerformulier)
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Antwoord A aankruisen, indien van toepassing. Indien niet, vul dan a.u.b. alle vragen bij deel 
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Andere gevaarlijke substanties

Ja

Dit apparaat werd schoongemaakt en ontsmet:
Ja Nee

Indien ja, met welke methoden:

Indien nee**, vermeld de redenen:

Overige informatie

Overige informatie

** Niet terugzenden zonder schriftelijke toestemming van Leica Biosystems.

Het apparaat werd voorbereid voor handling en transport zonder risico’s.
Gebruik indien aanwezig a.u.b. de originele verpakking.
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Voeg a.u.b. een kopie van deze bevestiging bij de zending of overhandig deze aan de servicetechnicus. De verzender is verantwoordelijk 
voor retourzendingen door Leica, voor het geval dat deze verklaring ontbreekt of onvoldoende is ingevuld. 
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Geachte klant,
Elk product dat naar Leica Biosystems moet worden opgestuurd of waaraan ter plaatse onderhoud moet worden gepleegd, moet op correcte 
wijze worden schoongemaakt en ontsmet. Aangezien een decontaminatie wat betreft door prionen veroorzaakte ziektes, zoals bijvoorbeeld 
CJD, BSE of CWD, niet mogelijk is, kunnen apparaten die in aanraking zijn gekomen met prionenhoudende preparaten, niet voor reparatie 
worden teruggestuurd naar Leica Biosystems. Een reparatie van met prionen besmette apparaten ter plaatse wordt pas uitgevoerd, nadat de 
servicetechnicus is ingelicht over de risico’s, geïnstrueerd werd over de voor de betreffende inrichting geldende richtlijnen en procedures 
en uitgerust werd met een veiligheidsuitrusting. Udfyld denne bekræftelse grundigt, og læg en kopi ved instrumentet. Fastgør den udvendigt 
på transportbeholderen, eller udlever den til serviceteknikeren. Pas wanneer de onderneming of de servicetechnicus de bevestiging over 
een decontaminatie heeft ontvangen, worden opgestuurde pakketten geopend of onderhoudsmaatregelen op gang gebracht. Opgestuurde 
producten die door de onderneming als potentiële bron van gevaar worden beschouwd, worden onmiddellijk ongefrankeerd teruggestuurd 
naar de afzender. Aanwijzing: microtoommessen moeten in de bijbehorende box worden verpakt. Obligatoriske oplysninger: Felter, der er 
markeret med *, skal udfyldes. Afhængigt af om instrumentet er kontamineret eller ikke, skal du desuden udfylde enten afsnit A eller afsnit B

Radioactiviteit
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