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1.   Viktig informasjon
1.1	Symboler i teksten og betydningen av
disse

Miljøvernsymbol fra Kinas RoHS-direktiv. Tallet i symbolet angir "miljøvennlig
bruksperiode" for produktet. Symbolet
brukes hvis et stoff som er begrenset i
Kina, brukes over den maksimalt tillatte
grensen.

Sikkerhetsinstruksjoner
vises i en grå boks og er merket med
en varseltrekant .
Merknader,
f.eks. viktig brukerinformasjon, vises i
en grå boks og er merket med symbolet
.

Symbolet for merking av elektrisk og elektronisk utstyr samsvarer med paragraf 7 i
den tyske loven om elektrisk og elektronisk utstyr (ElektroG). ElektroG omhandler
resirkulering, retur og mer miljøvennlig
kassering av elektrisk og elektronisk
utstyr.

Løsemidler og reagenser som er brennbare er merket med dette symbolet.
Varselsymbolet viser de overflatene på
maskinen som er varme under driften.
Unngå direkte kontakt for å unngå faren for forbrenning.
(5)

Tallene i parentes viser til artikkelnr. i
figurene.

ENTER

Funksjonsknapper som må trykkes ned
på styreenheten, vises med store bokstaver i fet skrift.

Produsent
Les bruksanvisningen
Produksjonsdato
Dette produktet oppfyller kravene i
rådsdirekt 98/79/EF om medisinsk utstyr
for In-vitro-diagnostikk (IVD).

Leica EG1150 H – Parafininnstøper

REF

~

SN

Bestillingsnr.
Serienummer
Symbol for vekselstrøm
Tip-n-Tell overvåker om forsendelsen
ble transportert og lagret oppreist iht.
kravene. Fra og med en helling på 60°
renner blå kvartssand inn i det pilformede visningsfeltet og blir værende
der. Feilaktig håndtering av forsendelsen er umiddelbart synlig og entydig påviselig.
I Shockwatch markerer et presisjonsglassrør slag eller støt som ligger over
en angitt styrke, med rødt. Hvis en
definert akselerasjon (g-verdi) overskrides, revner overflatespenningen i
væsken inne i røret. Da endres fargen
på indikatorrøret.
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1.

Viktig informasjon

1.2 Tiltenkt bruk
Leica EG1150 H er en moderne parafininnstøper med mikroprosessorstyring.
Den er beregnet for parafininnstøping av histologiske vevsprøver i rutinelaboratorier, og må
kun brukes til følgende oppgaver:
• Smelte fast parafin for innstøping av vevsprøver og opprettholde temperaturen til den flytende parafinen.
• Fylle støpeformene som vevsprøvene er plassert i, med parafin.
• Varme opp kassetter med prøver og støpeformer samt de nødvendige pinsettene, og holde
dem varme.
Enhver annen bruk av apparatet anses som feil!

1.3 Brukergruppe
• Leica EG1150 H skal bare brukes av kvalifisert personell.
• Alt laboratoriepersonell som skal betjene dette apparatet, må ha lest denne bruksanvisningen
nøye og være kjent med alle de tekniske finessene ved apparatet før de tar det i bruk.

1.4 Modell
All informasjon i denne brukerhåndboken
gjelder kun apparatmodellen som er angitt
på forsiden.
Et typeskilt med maskinens serienummer
er plassert bak på maskinen.
Fig. 1 er kun et eksempel og viser et
typeskilt med nødvendig informasjon
som gjelder for dette apparatet. De eksakte dataene for de ulike versjonene
er beskrevet i kapittel 3.1 "Tekniske
data".
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Fig. 1
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2.   Sikkerhet
Påse at du overholder sikkerhetsinstruksjonene og advarslene i dette kapitlet.
Påse at du leser disse instruksjonene, selv om du allerede er godt kjent med driften og bruken
av andre Leica-produkter.

2.1 Sikkerhetsmerknader
Denne brukerhåndboken inneholder viktige instruksjoner og opplysninger vedrørende sikker
bruk og vedlikehold av maskinen.

Denne maskinen er konstruert og testet i henhold
til sikkerhetsbestemmelsene for elektriske måle-,
styrings-, regulerings- og laboratoriemaskiner.

Denne brukerhåndboken er en viktig del av produktet og må leses nøye før oppstart og bruk og
alltid oppbevares i nærheten av apparatet.

For å opprettholde denne standarden og garantere sikker drift må operatøren etterfølge instruksjonene og advarslene i denne brukerhåndboken.

Instruksjonene i denne brukerhåndboken skal kompletteres med tilleggsinstruksjoner når dette
er påkrevd i henhold til eksisterende nasjonale forskrifter om ulykkesforebygging og miljøvern.
Sikkerhetsanordningene på maskinen og tilbehøret må ikke fjernes eller modifiseres. Kun kvalifisert Leica-servicepersonell har tillatelse til å reparere apparatet og ha tilgang til apparatets
interne komponenter.
Bruk aldri en annen strømledning enn den som følger med apparatet. Hvis støpselet ikke passer
i stikkontakten, ta kontakt med vår kundeservice.
Restrisiko
Maskinen er designet og konstruert ved hjelp av toppmoderne teknologi i samsvar med standarder og forskrifter for sikkerhetsteknologi. Feil bruk eller håndtering av apparatet kan føre til
at brukeren eller annet personale kan skades, eller føre til skader på apparatet eller annet utstyr. Apparatet må kun brukes til det tiltenkte formålet og kun i sikkerhetsteknisk feilfri tilstand.
Feil som kan svekke sikkerheten, må umiddelbart rettes opp.
Aktuell informasjon om gjeldende retningslinjer finner du i maskinens CE-erklæring på Internett på:
http://www.LeicaBiosystems.com

Leica EG1150 H – Parafininnstøper
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2.

Sikkerhet

2.2 Advarsler
Sikkerhetsanordningene installert i dette produktet utgjør kun en del av de samlede ulykkesforebyggende tiltakene. Hovedansvaret for ulykkesforebygging under bruk av maskinen ligger
hos arbeidsgiver der maskinen er i drift og de personene som skal betjene, utføre service eller
reparere maskinen.
For å sikre problemfri drift av maskinen bør du påse at følgende instruksjoner og advarsler etterfølges.
Advarsler – sikkerhetsinstruksjoner for selve maskinen
Sikkerhetsbestemmelser markert med varseltrekant på selve maskinen betyr at under betjening eller utskifting av tilhørende deler av maskinen må de korrekte trinnene som er beskrevet i den vedlagte brukerhåndboken tas til følge. Hvis dette ikke blir fulgt, kan dette forårsake
ulykker, personskader og/eller skader på maskinen/tilbehøret.
Visse overflater på maskinen er varme under driften under normale forhold.
	Disse overflatene er merket med dette varselmerket. Berøring av disse overflatene
kan forårsake brannskader.

Sikkerhetsinstruksjoner – transport og installasjon
• Etter at maskinen er tatt ut av emballasjen, må den kun transporteres i loddrett posisjon.
• Plasser maskinen på en benk og juster den til vannrett stilling.
• Maskinen må ikke utsettes for direkte sollys (vindu)!
• Maskinens strømkabel skal kun kobles til en jordet kontakt. Den beskyttende effekten kan
ikke unngås ved en skjøteledning uten en beskyttende jordingsleder.
• Maskinen vil automatisk gjenkjenne den spenningen/frekvensen som blir brukt.
• Området for installasjon skal være godt ventilert; det må ikke være noen form for tennkilder
i nærheten.
• Ikke bruk maskinen i rom der det er fare for eksplosjon.
• Høye temperatursvingninger mellom lagringssted og installasjonssted, kombinert med høy
fuktighet, kan føre til at det dannes kondens. Vent i slike tilfeller i minst to timer før maskinen slås på igjen.
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2.   Sikkerhet
Sikkerhetsinstruksjoner – betjening av maskinen
Parafin er brannfarlig og må derfor håndteres med forsiktighet. Ikke bruk skarpe gjenstander
til å fjerne parafinrester fra arbeidsområdene, ettersom det kan skade overflatebelegget. Bruk
plastspatelen som leveres sammen med maskinen.
Under drift er parafinbeholderen, støpeformvarmeren, kassettvarmeren, arbeidsområdet og
pinsettholderen varme.
Fare for forbrenning!
Ikke oppbevar brennbart eller lettantennelig materiale i nærheten av maskinen. Det kan være
fare for brann dersom arbeid med en utildekket flamme (f.eks. en brenner) utføres i nærheten
av maskinen (gasser fra løsemidler). Pass derfor på at det er en sikkerhetsavstand på 2 meter!

Farer – utføring av service og rengjøring
Slå alltid av maskinen før service og trekk ut hovedstøpselet.
Ved bruk av rengjøringsmidler, følg produsentens sikkerhetsinstruksjoner og laboratoriumssikkerhetsreglene.
Koble maskinen fra strømnettet før utskifting av sikringer som har gått. Kun sikringer som kan
nås fra utsiden kan skiftes av brukeren.
Det må ikke komme væske i de innvendige delene av apparatet under bruk og rengjøring.

2.3 Innebygde sikkerhetsanordninger
Maskinen er utstyrt med følgende sikkerhetsanordninger:
Sikringer i varmeelementene
Alle varmeelementer i maskinen er utstyrt med overopphetingssikringer, som slår av varmeelementet ved en eventuell overoppheting.
Automatisk strømbryter i standby-bryter
Standby-bryteren er utstyrt med en automatisk strømbryter. Denne strømbryteren bryter strømtilførselen mellom elektronikken og strømnettet ved en eventuell kortslutning.
Standby-bryteren går da over i posisjon "0" = Off.
Vær oppmerksom på at den eneste måten å koble strømtilførselen helt ut på, er ved å trekke ut
strømledningen.

Leica EG1150 H – Parafininnstøper
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3.

Maskinens komponenter og spesifikasjoner

3.1 Tekniske data
Generelle data
Godkjenninger:	Godkjenningssymbolene for dette apparatet finner du
ved siden av typeskiltet på apparatets bakside.
Nettspenninger:
100-120 V, 50/60 Hz
230-240 V, 50/60 Hz
Inngangsspenning:
1100 VA
Kapslingsklasse1:
I
1
Forurensningsnivå :
2
Overspenningskategori:
II
Driftstemperatur:
+18 °C til +40 °C
Arbeidstemperatur:
55 til 70 °C, regulerbar i trinn på 5 K.
Relativ luftfuktighet:
maksimum 60 %, ikke-kondenserende.
1)

i henhold til IEC-1010, UL 3101, EN 61010

Sikringer

Mål og vekt

Kapasiteter

Standby-bryter:	Strømbryter produsert av ETA, modell
3120-F421-P7T1-W01D-5A
Finsikring 6,3 x 32 mm:
2x T2.0 A; 2x T4.0 A; 4x T5.0 A; 2x T6.25 A
Sikringstype:
Merke Schurter: Type Fst
Mål:
Høyde:
Bredde:
Dybde:
Vekt:

360 mm
500 mm
640 mm
ca. 22 kg

Parafinbeholder:
Kassettvarmer:
Støpeformvarmer:

ca. 3 l
ca. 100 kassetter
ca. 50 støpeformer

Programmerbare parametere
Temperatur:
Tid:

10

Parafinbeholder/dispenser
(oppvarmingstid = 4 t)
Støpeformvarmer, kassettvarmer, arbeidsområde
Arbeidsdager, aktuell ukedag
Arbeidstid (start, slutt), klokkeslett
Brukerhåndbok V 2.6 RevI – 07/2016

3.   Maskinens komponenter og spesifikasjoner
3.2 Samlet oversikt – apparatdeler
Standbybryter

Parafinbeholder
med lokk

Kontrollpanel

Arbeidslampe

Dispenser

Lokk
Kassettvarmer
Kassettvarmer

Pinsettholder

Arbeidsområde

Lokk
Støpeformvarmer
Støpeformvarmer

Kjølepunkt

Oppsamlingsbrett
for parafin, høyre

Oppsamlingsbrett for parafin,
venstre
Fig. 2
Leica EG1150 H – Parafininnstøper
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3.

Maskinens komponenter og spesifikasjoner

Maskinen sett bakfra
Sekundære sikringer
F1-F3

Sekundære
sikringer
F4-F5

Utløp for varm luft
Kontakt for
strømledning

Fotbryter for VT
Skyvbare elementer
Fig. 3

3.3 Maskinspesifikasjoner
• Parafinbeholderen kan ta opptil 3 liter.
• Parafinflyten aktiveres ved hjelp av en roterende klips med justerbar høyde. Den aktiveres enten
manuelt ved hjelp av støpeformen eller en fotbryter (tilleggsutstyr).
• Kontrollerbar strømningshastighet.
• Avtagbare, oppvarmbare (indirekte, via arbeidsflaten) oppsamlingsbrett for parafin.
• Romslig, lett rengjørbart og oppvarmet arbeidsområde med integrert kjølepunkt, også for ekstra
store kassetter ('Super Mega Cassettes') med system for parafinflyt.
• Varmere for kassetter og/eller støpeformer med skyvbart lokk, avtakbart og utbyttbart.
• Avtakbar, oppvarmet pinsettholder for 6 pinsetter, tilgjengelig fra begge sider.
• Optimal opplysning av arbeidsoverflate av den individuelt justerbare LED-lampen.
• Temperaturområde for kassett og støpeformvarmer, arbeidsområde og parafinbeholder kan justeres
mellom 55 °C og 70 °C.
• Permanent temperaturvisning for alle arbeidsområdene.
• Begynnelsen og slutten av arbeidstiden og arbeidsdagene kan programmeres.
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4.   Installasjon av maskinen
4.1 Utpakking og installasjon
Når maskinen er levert, må du kontrollere vippeindikatorene på emballasjen.
Hvis pilspissen er blå, er apparatet transportert liggende, blitt vippet i for stor
vinkel eller har veltet under transporten.
Noter dette på fraktdokumentene og kontroller om forsendelsen er skadet.

Denne utpakkingsanvisningen gjelder
bare når kassen settes med symbolene
vendt opp ved utpakking.

1
2

1. Fjern stripsen og teipen (1).
2. Ta lokket av esken (2).
3. Løft opp og fjern tilbehøret (3) og det innvendige dekselet (4).
4. Fjern yttersiden av esken (5).
4

3

5

3

Fig. 4
Leica EG1150 H – Parafininnstøper
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4.

Installasjon av maskinen
8
6

7

6

Fig. 5

5. Når du skal løfte instrumentet (6), må du kun
ta tak i nedre del av rammen foran og bak (se
pilene i fig. 5) og løfte det opp fra bunnputen.

Viktig!
Hvis du løfter i maskinen ved hjelp av
dispenseren (7) eller parafinbeholderen (8), kan dette forårsake alvorlige
skader.

Ta vare på emballasjen i garantitiden. Gå frem i motsatt rekkefølge ved returtransport.

4.2 Krav til installasjonsstedet
• Stabil, vibrasjonsfritt laboratoriebenk med
vannrett, flat benkeplate og så langt det er
mulig, vibrasjonsfritt gulv.
• Maskinen skal ikke plasseres i nærheten av
luftavløpet til et klimaanlegg og må beskyttes
mot sterkt sollys (vindu).

• For å sikre fullt funksjonelt varmelegeme, må
det være et mellomrom på minst 15 cm bak
maskinen.
• Området rundt arbeidsområdet skal være fritt
for olje og kjemiske løsemidler.

Installasjonssteder skal være godt ventilert og det bør ikke finnes tennkilder på stedet. Ikke
bruk maskinen i rom der det er fare for eksplosjon.

14

Brukerhåndbok V 2.6 RevI – 07/2016

4.   Installasjon av maskinen
4.3 Leveringsomfang
Standard utstyr for Leica EG1150 H består av følgende komponenter:

1 Leica EG1150 H basisapparat
2
2
1
1
1
1
2

kassett/støpeformvarmer, avtakbar
lokk for kassett/støpeformvarmere
lokk for parafinbeholder
parafinspatel
pinsettholder, avtakbar
filter med holder
oppsamlingsbrett for parafin

1 sett reservesikringer:
2 sikringer T 2.0 A
2 sikringer T 4.0 A, 6 x 32
4 sikringer T 5.0 A, 6 x 32
2 sikringer T 6.25 A, 6 x 32
1 brukerhåndbokspakke for Leica EG1150 H (brukerhåndbok og språk-CD)

14 0388 32522
14 0388 32480
14 0388 33148
14 0388 33133
14 0388 32497
14 0388 32208
14 0388 38138
14 0388 46335
14 6000 01479
14 6000 01480
14 6000 01481
14 6000 01482
14 0388 81001

Den landsspesifikke strømledningen må bestilles separat. En liste over alle strømledninger
som er tilgjengelige for din enhet, er angitt på nettsiden www.LeicaBiosystems.com for hvert
produktsegment.
Kontroller alle leverte deler opp mot pakklisten, følgeseddelen og bestillingen. Hvis det er noe
som ikke stemmer, ta kontakt med den Leica-distributøren du bestilte gjennom.

Leica EG1150 H – Parafininnstøper
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4.

Installasjon av maskinen

4.4 Nødvendig monteringsarbeid
Installer følgende tilbehør og gjør de nødvendige justeringer for å gjøre
maskinen klar til bruk:
•
•
•
•
•

Installer tilbehør.
Juster maskinbena, om nødvendig.
Installer forstørrelsesglasset (tilleggsutstyr).
Koble til fotbryteren (tilleggsutstyr).
Koble maskinen til strømnettet.

Installer tilbehør
 Sett inn støpeformvarmeren (2) og kassettvarmeren (3).
Avhengig av ønsket arbeidsretning, kan de to oppvarmede karene (11)
brukes til støpeformer eller kassetter.
 Lukk støpeform-/kassettvarmeren med det tilhørende lokket (4), (5).
 Skyv oppsamlingsbrettet for parafin (6) inn i de respektive føringene under arbeidstoppen.
 Installer pinsettholderen (1).
 Plasser filteret (7) i utløpsåpningen (8) til parafinbeholderen, slik at den
sorte O-ringen tetter åpningen.
 Sett lokket (9) på parafinbeholderen.
Justerbare maskinføtter
De fire maskinbena kan reguleres i høyden for at maskinen skal kunne justeres til samme høyde som andre utstyrsenheter eller for å kompensere for
små ujevnheter i underlaget.
Løft maskinen litt opp og vri maskinfoten (10 i fig. 6) slik at den får riktig
høyde.

For at maskinen skal stå stødig, må alle fire bena justeres til samme høyde.
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4.   Installasjon av maskinen
Installasjon av tilbehør


9
8

7


4

5









2

3
11

11



10


1

6


6

Fig. 6
Leica EG1150 H – Parafininnstøper
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4.

Installasjon av maskinen

4.5. Ekstrautstyr
Forstørrelsesglass
Forstørrelsesglasset gjør det mulig å forstørre arbeidsområdet. Når det er
riktig justert, får man en forstørret oversikt over dispenser og kjølepunkt.

5

1

1

2

3

4

5
4
3
Fig. 7

Installasjon av forstørrelsesglasset
• På dispenseren (5) er det en gjengeåpning (1), som er stengt med en nylonskrue (2).
• Fjern skruen (2) med en skrutrekker og legg den på et sikkert sted. Skru den riflete
skruen (3) på stativet (4) inn i gjengeåpningen og juster forstørrelsesglasset.
Fotbryter
Fotbryteren kan brukes til å aktivere dispenserventilen.
Dette frigjør brukerens hender.
• For tilkobling og bruk av fotbryteren, se kapitlene 4.6
og 5.1.
Fig. 8
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4.   Installasjon av maskinen
4.6 Elektrisk tilkobling
Maskinen SKAL kobles til en jordet kontakt.
Apparatet leveres med et sett ulike strømkabler. Kun den strømkabelen som passer for den lokale strømforsyningen (kontakt) kan brukes.
Ikke bruk skjøteledning.

1

4

6

2

3

5

Fig. 9
Før strømkabelen tilkobles fotbryteren, må du forsikre deg om at standby-bryteren (1) (kontrollpanel, foran) står i "0"-posisjon ("0" = AV).

Tilkobling av strømledningen
• Sett pluggen (2) på strømledningen inn i kontakten (3) bak på maskinen.

Koble til fotbryteren (tilleggsutstyr)
• Sett pluggen (4) til fotbryteren inn i den tilkoblede porten (5) på baksiden av maskinen.

• Plugg strømkabelen inn i veggkontakten.

• Stram skruene (6) på pluggen.

Leica EG1150 H – Parafininnstøper
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5.

Betjening

5.1 Komponenter/funksjoner
1

2

11

Resirkulert parafin skal IKKE brukes
i Leica EG1150 H på grunn av fare for
forurensning.

1
14

13

13

2

12
Fig. 10

Strømmen kan ikke stoppes fullstendig med doseringsskruen (11). Den må
ikke vris når den er kald!

20

Parafinbeholder (1)
Parafinbeholderen kan ta opptil 3 liter. Parafintemperaturen kan justeres mellom 55 °C og 70 °C
med 5 K intervaller. Parafinbeholderen må alltid
være tildekket for å opprettholde den innstilte
temperaturen.
En overopphetingssikring beskytter mot overoppheting av parafinen dersom temperaturreguleringen svikter.
Det innebygde filteret forhindrer at eventuelle
smusspartikler i parafinen kommer inn i parafinblokken.

Dispenser (2)
Dispenseren varmes opp separat. Temperaturinnstillingen for dispenseren er koblet sammen
med parafinbeholderen.
Mengden parafin fra påfyllingsrøret (14) kan
justeres kontinuerlig med en doseringsskrue (11).
Dispenserhåndtaket (12) brukes til manuell betjening av parafinflyten. Det er utstyrt med en
trykklemme (13). Trykklemmen er høyderegulerbar og kan dreies til siden (venstre eller høyre),
avhengig av om dispenserhåndtaket frigjøres
med støpeformen eller fingeren .
Dispenserhåndtaket kan betjenes ved ganske
enkelt å trykke støpeformen (eller fingeren)
mot trykklemmen. Trykk lett bakover for å åpne
dispenserventilen  . Når du slipper opp, går
håndtaket automatisk tilbake til utgangsposisjon,
og ventilen stenges igjen.

Brukerhåndbok V 2.6 RevI – 07/2016

5.   Betjening
Arbeidsområde (3)
Temperaturen i arbeidsområdet kan justeres
mellom 55 °C og 70 °C i trinn på 5 K.
Arbeidsområdet omfatter innstøpingsområdet,
pinsettholderen (5) og kjølepunktet (4).
En samlerenne rundt arbeidsområdet og flere
dreneringshull (15) sørger for rask drenering av
den flytende parafinen.

5
3

4

3

Kjølepunkt (4)
Kjølepunktet er en integrert del av arbeidsområdet. Dets plassering rett foran innstøpingsområdet gjør det mulig å arbeide under
ergonomisk gunstige forhold.
For å orientere prøvene blir støpeformen fylt
opp til ca. en tredjedel med flytende parafin.
Den flytende parafinen størkner raskt på kjølepunktet.
Når parafinen er tregtflytende, kan prøven
orienteres etter behov. Til slutt fylles formen
med parafin.

15

4

Under orientering av prøvene må
ikke parafinen være for fast, ettersom
dette kan forårsake forskjellige faser
i den ferdige blokken, inklusive innvendige sprekker, noe som igjen kan
føre til at blokken går i stykker under
snitting.

5

Fig. 11

Pinsettholder (5)
Den avtakbare pinsettholderen under dispenseren kan romme opptil 6 pinsetter.

Pinsettholderen holder en konstant temperatur på ca. 70 °C.
Fare for forbrenning!
Leica EG1150 H – Parafininnstøper
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5.

Betjening
Oppsamlingsbrett for parafin (8)
To indirekte oppvarmede oppsamlingsbrett
for overskytende parafin befinner seg under
arbeidsflaten.
7

6

Oppsamlingsbrettet for parafin må
tømmes daglig. For å unngå forurensning er det viktig at parafinen
som samler seg opp på dette brettet
ikke brukes om igjen.
Dersom maskinen betjenes uten
oppsamlingsbrettene for parafin, er
det fare for forbrenning.

8
8

Støpeformvarmer og kassettvarmer (16)
Avhengig av ønsket arbeidsretning, kan de to
oppvarmede karene brukes til støpeformer eller kassetter (6, 7). Temperaturen kan justeres
i området mellom 55-70 °C.
En uttakbar beholder (16) kan plasseres i hvert
av karene.
Den uttakbare beholderen kan ta ca. 100 kassetter eller ca. 50 former.
Et lokk (17) beskytter de to karene (16) mot
varmetap og forurensning. For å sikre enkel
tilgang kan lokket åpnes og foldes bakover.

17
16

Fig. 12

Under arbeid med halvåpne lokk (17), øk
temperaturen ett hakk for å sikre at parafinen forblir flytende.

22

Betjen kassetten og støpeformvarmeren og parafinbeholderen med
lokk, ellers kan ikke den innstilte
temperaturen opprettholdes.
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5.   Betjening
Standby-bryter (8)
Etter at maskinen er tatt i drift, skal standbybryteren kun brukes når maskinen skal slås av
for en lengre periode.

21
8

Ved daglig rutinedrift bruker du ON/OFFknappen på kontrollpanelet.
Ved å trykke på ON/OFF-knappen (20) kobles
maskinen om til aktiv beredskapsmodus.
Alle displayene er slått av, kun lysdioden (21)
for ON/OFF-knappen lyser.

20
9

Hvis programmerte prosedyrer skal
utføres: standby-bryteren (8) må slås
på, og maskinen må være i beredskapsmodus.
Du finner mer informasjon i kapittel 5.4.

Arbeidslampe (9)
En halogenlampe sørger for jevn og spredt
belysning av innstøpingsområdet og kjølepunktet. På den måten oppnår man optimale
siktforhold under innstøpingsprosessen og
prøveorienteringen.

18

19

For å slå på LED-lampen for første gang etter
at maskinen går i aktiv modus, trykker du på
knappen (18) på kontrollpanelet og deretter på
av/på-knappen (19) oppå lampen. Ved daglig
drift anbefales det å slå LED-lampen av/på ved
hjelp av knappen (19) oppå lampen.
Fig. 13

Leica EG1150 H – Parafininnstøper
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5.

Betjening
Fotbryteren (22) aktiverer magnetventilen på dispenseren.
Den må kobles til som beskrevet i kapittel 4.6.

Fotbryter (22), tilleggsutstyr
22

11

14

12

Pluggen til fotbryteren SKAL
skrus fast til utgangen. Ellers
kan det lekke ut parafin selv
om bryteren ikke betjenes.

Ved å trykke på fotbryteren åpnes ventilen, og ventilen lukkes igjen ved å
slippe opp igjen fotbryteren. Dette gjør
at brukeren kan benytte begge armer til
å jobbe med maskinen.
Strømningsmengden kan justeres med
doseringsskruen (11).
Dispenserhåndtaket (12) er overflødig
ved bruk av fotbryteren og kan felles
opp.
Gå frem som følger:
• Still inn doseringsskruen (11) til minimum.
• Fell dispenserhåndtaket forsiktig (12)
bakover/oppover ved hjelp av tommelen og pekefingeren.

12

Vær forsiktig når du feller opp
dispenserhåndtaket!
Varm
parafin kan lekke ut av påfyllingsrøret (14).

14

FARE FOR FORBRENNING!
Fig. 14
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5.   Betjening
5.2 Slå på maskinen
• Aktiver standby-bryteren (til venstre for kontrollpanelet) (se fig. 15, 17).
• Alle lamper lyser opp et kort øyeblikk, og deretter vises programvareversjonen i displayet i ca. 2 sekunder.
Lampene og displayet slukker, og maskinen går over i beredskapsmodus.
Den grønne lampen i ON/OFF-knappen angir at maskinen er klar til bruk.

• Hold ON/OFF-knappen nede i ca. 2 sekunder for å skifte til
driftsmodus. Tidsindikatoren lyser i displayet og indikerer at
maskinen er koblet fra strømuttaket.
Trykk på en hvilken som helst knapp for å kvittere.

Fig. 15

Maskinens normale driftsmodus er STANDBY/ON; dvs. at maskinen
slås av/på kun med ON/OFF-bryteren.
Bruk standby-bryteren kun dersom enheten skal slås av for en lengre periode.

Fig. 16

• Varmerne aktiveres og lampene viser de siste angitte verdiene.
De lampene som angir de innstilte temperaturene i varmeområdene (1, 3
og 4 i fig. 18), blinker med jevne mellomrom under hele oppvarmingsfasen (jf. "Visning av oppvarmingsintervaller").
Lampen for parafinbeholderen (2 i fig. 18) blinker med 1 sekunds mellomrom når den intensive oppvarmingen av parafinbeholderen er aktiv
(4 timer).
Hvis temperaturinnstillingene endres under oppvarmingsfasen, vil maskinen lagre de nye innstillingene, og oppvarmingstiden vil ta tilsvarende
lengre tid.
• Fyll parafinbeholderen med parafin.

Før Leica EG1150 H leveres, blir den grundig testet under laboratorieforhold. Av den grunn vil
du finne en liten mengde ren, Du kan arbeide med denne parafinen uten problemer.

Leica EG1150 H – Parafininnstøper
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5.

Betjening

5.3 Kontrollpanelets funksjoner
Kontrollpanelet ved siden av standby-bryteren (8) består av et folietastatur
med trykknapper, lamper og et display med én enkelt linje.
Kontrollpanelet er delt inn i to områder:
Temperaturinnstilling og display, samt maskinstyring og -programmering.
8

Temperaturstyring og
-display

LED-display for de
individuelle varmeområdene

Innstilling
av tid

6
5

1

2

3

26

Display:
standardvisning er
aktuelt klokkeslett

Fig. 17
Belysning
av/på

7

4

Temperaturinnstillingsknapper
for varmeområdene

1–
2–
3–
4–

Maskinstyring og
-programmering

Kassett-/støpeformvarmer, venstre
Parafinbeholder og -dispenser
Arbeidsområde
Kassett-/støpeformvarmer, høyre

Valg av
arbeidsdag

Innstillingsknapper
for programmeringsaktivering av intensiv
modus

Lamper som viser modus for:
5 – Arbeidsdag, ukedag
6 – Start-/sluttid, sanntid
7 – Gjeldende arbeidsdag

Valgbryter for
beredskapsmodus
eller
arbeidsdag av/på

Fig. 18
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5.   Betjening
5.4 Driftsmoduser

21

Standby-modus
Displayet og alle lampene er slått av i standby-modus. Maskinen slås automatisk av eller på ved det programmerte tidspunktet for arbeidsstart og
arbeidsslutt.
Kun den grønne lampen (21) i ON/OFF-knappen indikerer at maskinen er
klar til bruk.
Aktivering av driftsmodus
• Hold ON/OFF-knappen nede i ca. 2 sekunder.
• Maskinen slås fra standy-modus til driftsmodus. Lampene til de valgte
verdiene lyser, og displayet viser aktuell tid.
Tiden i displayet blinker når maskinen settes i driftsmodus dersom
enheten har vært koblet fra vekselstrøm over en lengre periode
(> 5 min).
Godkjenn det blinkende displayet ved å trykke på en hvilken som
helst knapp og kontroller om alle oppvarmingsfaser som kreves
(spesielt parafinbeholderen) er utført.

24-timers modus – Arbeide i skiftmodus
Dersom slå-på og slå-av-tidene er programmert til samme verdi, vil maskinen kjøre kontinuerlig, selv på dager som ikke er definert som arbeidsdager.
Eksempel: starttid = 00:00 og sluttid = 00:00.
Les om tidsprogrammering i kapittel 5.5.

Viktig
Tidsprogrammeringen deaktiveres dersom slå-av-tiden kommer før
slå-på-tiden.
F.eks. starttid: kl. 08.00 og sluttid: 06:00.
Aktiver intensiv modus i døgnmodus (se kap. 5.6) for å sette fart på
smelteprosessen etter etterfylling av fast parafin.

Leica EG1150 H – Parafininnstøper
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5.

Betjening

5.5 Tidsstyring
Verdien vist i displayet må settes til gjeldende lokal tid for å sikre riktig betjening av tidsprogrammeringskontrollen.
Innstilling av tid
• Trykk på KLOKKE-knappen til den grønne "TIME"-lampen lyser.
• Still inn gjeldende tid ved hjelp av
/
knappene.
Det går raskere hvis du holder knappen nede.

Starttidspunkt
Starttidspunkt er når maskinen automatisk går fra standby-modus til driftsmodus.
Innstilling av tidspunkt for arbeidsstart og arbeidsslutt:
• Trykk på KLOKKE-knappen til den grønne "START"-lampen begynner å
lyse.
• Still inn starttidspunkt ved hjelp av
/
knappene.
Det går raskere hvis du holder knappen nede.

Fig. 19

Sluttklokkeslett
Automatisk veksling fra driftsmodus til standby-modus finner sted på det
innstilte tidspunktet for arbeidsslutt.
Innstilling av tidspunkt for arbeidsstart og arbeidsslutt:
• Trykk på KLOKKE-knappen til den grønne "END"-lampen begynner å lyse.
Still inn tiden som det er beskrevet nedenfor.

Alle de innstilte tidspunktene forblir lagret til neste gang de endres – selv om maskinen slås av med standby-bryteren.

28
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5.   Betjening
Ukedager/arbeidsdager
Den automatiske tidsstyringsfunksjonen er koblet til de enkelte ukedagene.
Det er derfor nødvendig å definere hvilke dager tidsstyringen skal være
aktiv.
Det er kun på de ukedagene som er blitt definert som arbeidsdager
at maskinen vil holde innstilt temperatur og være klar til bruk.

Innstilling av aktuell ukedag:
• Trykk på DAG-knappen til den grønne "TODAY"-lampen begynner å lyse.
Den grønne lampen for den aktuelle ukedagen begynner å lyse.
• Dersom det er nødvendig, stiller du inn gjeldende dag ved hjelp
av
/
knappene – de tilhørende lampene lyser.
Definisjon av arbeidsdager:
• Trykk på DAG-knappen til den grønne "WORKING DAY"-lampen begynner å lyse. Lampene til de ukedagene som er definert som arbeidsdager
begynner å lyse, mens lampen for den aktuelle dagen blinker.
• Bruk
/
-knappene til å velge den dagen som skal defineres som
arbeidsdag, eller fjernes.
Lampen til den valgte dagen (FRI) blinker.
• Trykk på ON/OFF-knappen.
Hvis den valgte dagen tidligere ikke har vært definert som arbeidsdag
(lampe av), vil den nå til lagt til i listen over arbeidsdager (lampe på).
Ellers (se fig. 20, FRI ble definert som en arbeidsdag, lampen lyser), vil
denne dagen ikke lenger være definert som en arbeidsdag (lampe av).
Fig. 20

Leica EG1150 H – Parafininnstøper

Dersom de programmerte verdiene skal utføres de neste dagene
(maskinen er i drift på de programmerte tidspunktene og slår seg av
automatisk når slå-av-tiden er nådd), må standbymodus være aktivt
--> trykk på ON/OFF.
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5.

Betjening
Innstilling av temperaturverdier

5.6 Maskinvarmer

Temperaturen for de fire varmeområdene på apparatet kan reguleres separat innenfor området
55 °C - 70 °C i 5 K-trinn.

1

2

3

Under innstillinger av temperatur, les
parafinprodusentens spesifikasjoner
for maksimalt tillatte temperatur.

4

Fig. 21

1 - Kassett-/støpeformvarmer, venstre.
2 - Parafinbeholder/dispenser
3 - Temperatur i arbeidsområdet
4 - Kassett-/støpeformvarmer, høyre.

Trykk på knappene for temperaturområde én
gang for å øke verdien med 5 K. Den røde lampen
for den tilhørende verdien lyser – når 70 °C er
oppnådd, vil temperaturen synke til 55 °C.
Når temperaturverdien er stilt inn for ett område
for temperaturvisning, vil verdien gjelde helt til
den blir endret.

Visning av oppvarmingsintervaller
I området for temperaturvisning vil lampen for den valgte temperaturen alltid
lyse. Når oppvarmingen av det aktuelle området er aktiv, blinker lampen så
lenge oppvarmingsfasen varer.
Det er mulig å deaktivere visningen av oppvarmingsaktiviteten (og dermed
også blinkingen).
Gå frem som følger:
• Slå av maskinen med standby-bryteren ( , ikke ON/OFF).

+

• Hold nede ARBEIDSOMRÅDE-knappen og slå maskinen på igjen ved
hjelp av standby-bryteren.

+

• For å gå tilbake til "blinke"-modus, slå av maskinen med standby-bryteren
som beskrevet under punkt 1.
Hold PARAFINDISPENSER-knappen nede når du slår på maskinen igjen.
Fig. 22
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5.   Betjening
Forhåndsinnstilte tidspunkt
De ulike seksjonene er aktivert på forhånd for å sikre at maskinen er klar
(at alle arbeidstemperaturer er nådd) ved programmert starttidspunkt. Se
nedenfor:
Parafinbeholder: oppvarming starter 4 timer i forkant av arbeidet.
Arbeidsområde: oppvarming starter 4 timer i forkant av arbeidet.
Dispenserrør:
oppvarming starter 1 time i forkant av arbeidet.
Kjølepunkt:
kjøling starter 1 time i forkant av arbeidet.
Display

Under oppvarmingsfasen vises - - : - - i displayet; kolonet blinker med jevne
mellomrom.
De forhåndsinnstilte tidspunktene kan ikke endres.
Intensiv modus
Det er nødvendig med høy varme for å smelte parafin. I standby-modus er
dette aktivt kun i en viss tid. I arbeidsmodus derimot blir det tilført akkurat
så mye varme at parafinen kan holdes varm i henhold til den innstilte temperaturen. Ved behov (f.eks. ved etterfylling av parafin under skiftarbeid) er
det derfor mulig å fremskynde smelteprosessen ved å øke varmetilførselen
(intensiv modus). Parafinbeholderen varmes deretter opp til en varmere
temperatur i en periode på opptil fire timer (intensiv modus).
Trykk
og
-knappene samtidig for å aktivere.
Alle fire mål-lampene for parafinbeholderen
tennes kort og bekrefter at intensiv modus er aktivert. Knappene må med andre ord holdes inne
til alle fire lampene tennes.
Lampen for den innstilte temperaturen lyser når
intensiv modus er aktivert.
Intensiv modus kan til enhver tid slås av ved å
trykke på og holde og nede til alle de fire lampene for parafinbeholderen lyser opp og angir at
intensiv modus er slått av.

Trykk samtidig

Fig. 23
Leica EG1150 H – Parafininnstøper
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6.

Rengjøring og vedlikehold

6.1 Rengjøre maskinen
Ikke bruk xylen til rengjøring av maskinen. Xylendamper er tyngre enn luft og kan ta fyr selv
om varmekilden befinner seg langt borte.
Brannfare!
For å unngå riper på maskinens overflate, skal kun plastspatelen som leveres sammen med
maskinen brukes under rengjøring – ikke bruk metallverktøy!

Arbeidsområde
• Alle vanlige rengjøringsmidler fra laboratorier som egner seg til fjerning av parafin (f.eks. Paraguard eller xylenerstatninger) kan brukes for rengjøring av arbeidsområdet.
• Unngå langvarig kontakt med organiske løsemidler på maskinens overflate.
Parafinbeholder
• Hold urenheter unna fra parafinbeholderen.
• Sørg for at det er en viss mengde parafin i beholderen etter tømming for å forhindre at
faste urenheter kommer inn i dispenseren.
• Tørk opp parafinen med en klut eller et papirtørkle. Ikke fjern skjermen før parafinen er
fjernet.
• De innvendige overflatene i beholderen kan da rengjøres med en klut.
Pinsettholder
• Pinsettholderen er ofte kilde til forurensning og ekstremt utsatt for smuss. Rengjør derfor
pinsettholderen nøye.
Viktig!
Pinsettholderen holder en konstant temperatur på ca. 70 °C. Fare for forbrenning!
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6.   Rengjøring og vedlikehold
Oppsamlingsbrett for parafin
• Før skuffene for oppsamlingsbrettet for parafin kan tømmes, må overflødig parafin på
arbeidsområdet fjernes med cellulosevatt for å forhindre at parafin trenger gjennom og
inn i maskinen.
Vær forsiktig under behandling av parafin med lavt smeltepunkt - det er risiko for forbrenning
ved fjerning av oppsamlingsbrettene for parafin pga. den flytende parafinen.

• Fjern og tøm oppsamlingsbrettene kun når de er varme.
• Parafinen i oppsamlingsbrettene skal ikke brukes på nytt. Fare for at parafin overføres til
maskinen.
• Tøm begge oppsamlingsbrettene regelmessig for å unngå at de flyter over og at parafinen
renner inn i maskinen. Tømmeintervallene kan variere og er av avhengig av bruken. Brettene bør tømmes daglig.
Dersom oppsamlingsbrettene ikke tømmes regelmessig, kan overflødig parafin strømme inn i
maskinen eller på arbeidsflaten.
I tillegg til fare for forbrenning kan dette skade maskinen.

6.2 Vedlikeholdsinstruksjoner
Kun serviceteknikere som er godkjent av Leica, har tillatelse til å åpne maskinen og utføre
vedlikehold eller reparasjon inne i maskinen.

Leica EG1150 H trenger veldig lite vedlikehold, men vær oppmerksom på følgende punkter for
å sikre maskinens pålitelighet.
• Rengjør maskinen forsiktig hver dag.
• Fjern regelmessig støv fra lufteåpninger på baksiden av maskinen med børste eller støvsuger.
• La maskinen inspiseres minst én gang i året av en kvalifisert servicetekniker godkjent av
Leica.
• Inngå en serviceavtale ved utgangen av garantiperioden. Kontakt det aktuelle tekniske
servicesenteret hvis du ønsker mer informasjon.

Leica EG1150 H – Parafininnstøper
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7.

Problemløsing

7.1 Mulige feil
Dette kapittelet hjelper deg å løse problemer som kan oppstå når du arbeider med Leica EG1150 H.
Hvis det ikke er mulig å løse problemet ved hjelp av instruksjonene i dette
kapittelet, ta kontakt med Leicas tekniske servicesenter.
For mer informasjon, se kapittel 8.
Tabellen nedenfor beskriver de vanligste feilene som kan oppstå når du
arbeider med maskinen, kombinert med mulige årsaker og løsninger.

Problem

Mulig årsak

1. Display:
i displayet.
Kolonet blinker.
2. Maskinen slår seg ikke på.

Utbedring

- Maskinen er i oppvarmingsfasen - Dette er ikke enfeilmelding!
(standby-modus).
Maskinen går over i arbeidsmodus på det programmerte
tidspunktet for arbeidsstart.
- Standby-bryteren er ikke på

- Standby-bryter ON.

eller
- Sikringsfunksjonen i standby- - Kontroller maskinens tilkobling
bryteren er aktivert.
og slå på standby-bryteren.
- ON/OFF-knappen ble ikke holdt - Hold ON/OFF-knappen nede i
lenge nok inne.
flere sekunder (min. 2 sek.).
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7.   Problemløsninger
Problem

Mulig årsak

Utbedring

3. Parafinbeholder
Parafinen smelter ikke eller smelter - Den valgte temperaturen er for - Øk temperaturen for parafinbeveldig langsomt.
lav.
holderen.
- Intensiv modus er ikke valgt.

- Aktiver intensiv modus (Se
kapittel 5.6)

- Temperaturvisningen er feil, eller - Kontroller temperaturinnstilparafinbeholderen varmes ikke
lingen og still inn på nytt om
opp.
nødvendig.
- Det valgte tidspunktet for ar- - Kontroller tidspunktet for arbeidsstart er feil.
beidsstart.
- Sikringen for parafinbeholder- - Kontroller sikringer og bytt ut
varmeren aktiveres.
etter behov (se kapittel 7.3)
- Maskinen er defekt.
4. Parafindispenser
Parafinen renner ikke ut.

- Kontakt kundeservice.

- Parafinen er ikke fullstendig - Vent til parafinen er fullstendig
smeltet.
smeltet.Kontroller på nytt.

Det drypper parafin når ventilen er - Utløpsåpningen er tilstoppet, el- - Kontakt kundeservice.
stengt.
ler magnetbryteren er ødelagt.
Parafinflyten er ikke homogen
(f.eks. luftbobler).

Leica EG1150 H – Parafininnstøper

- Luftbobler i dispenseren ved - Hold dispenseren åpen på
arbeidsstart.
maksimal mengde i en periode.
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Problemløsing

Problem
5. Arbeidslampen
virker ikke.

Mulig årsak

Utbedring

- Knappen oppå lampen har ikke - Trykk på av/på-knappen oppå
blitt trykt inn.
lampen.
- Pæren er gått.

- Be teknisk service om å skifte
ut lampen.

- Sikringen er gått.

- Skift sikringen.
(se kapittel 7.3)

6. Individuelle varmeområder
Oppvarmingen virker ikke (tross - Sikringen for dette oppvarmede - Skift sikringen.
riktig temperaturvisning).
området har reagert.
(se kapittel 7.3)
- Varmeenheten er ødelagt.
7. Feilmelding i displayet
i displayet.
Program og klokkeslett er tapt.
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- Kontakt kundeservice.

- Batteriet er utladet
samt

- Kvitter feilen med en hvilken
som helst knapp
Det er mulig å fortsette arbei- Strømbrudd, eller
det etter å ha programmert på
nytt.
- Maskinen er slått av med standViktig!
by-bryteren, eller
Ikke koble apparatet fra
strømnettet.
- Strømledningen er trukket ut.
Be teknisk service om å skifte
batteri.
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7.   Problemløsninger
7.2 Bytte sikring
Før du skifter en sikring, må du slå av apparatet og trekke ut hovedstøpselet. Bruk KUN de nye
sikringene som leveres med maskinen.
Viktig!
Maskinen har kretser som er beskyttet av sikringer med ulike verdier. Les følgende instruksjoner nøye for å sikre at du bruker riktig reservesikring til riktig sikringsholder.

Maskinen har fem elektriske områder som er utstyrt med en separat sekundærsikring. Sekundærsikringene befinner seg i individuelle sikringsholdere
bak på maskinen.
De sekundære sikringene er sikret med to metallplater (6, 7) som må fjernes
først.

1
2
3

4					5

6

7
Fig. 24

De enkelte sikringene gjelder for følgende områder:
1 - Peltierelement for kjølepunkt og arbeidslampe.
2 - Varme for pinsettholder og parafindispenser.
3 - Elektronikk.
4 - Varme for arbeidsområde og kassettvarmer, høyre.
5 - Varme for parafinbeholder og kassettvarmer, venstre.

Leica EG1150 H – Parafininnstøper
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Problemløsing

Velg riktig reservesikring
Merket (2A) på sikringen og merkingen på siden av sikringsholderen på baksiden
av maskinen SKAL stemme overens!

På baksiden er det femforskjellige sikringsholdere
(fig. 24).
En reservesikring må velges
ut fra de fem reservesikringene som er tilgjengelig og
som er merket med 2A.
(se fig. 25, venstre)
Kun reservesikringen med
merket 2A kan settes inn i
denne sikringsholderen (T2A).
Dette gjelder også for de andre sikringsholderene.

Fig. 25

Metalldekslene på reservesikringene er merket –
merkingen ser ut som den merkingen som er vist i
figuren ovenfor, men dette kan variere, avhengig
av type sikring.
Den merkingen som er viktig for riktig bruk av
sikringene, er angivelsen av maksimal ampere
(i eksemplet: T2A)

Bytte ut sikringen
Bruk en skrutrekker (8) og trykk forsiktig inn sikringsholderen (9), og vri deretter mot urviseren
1/4 gang og slipp.
Sikringsholderen trykkes ut og kan fjernes.

Ta ut den ødelagte sikringen (10) av sikringsholderen (9) og bytt den ut med
reservesikringen.
Sett i sikringsholderen, med
reservesikringen i, trykk inn
ved hjelp av skrutrekkeren (1)
og sett den fast ved å vri 1/4
gang med urviseren.
Sett på plass sikringsdekselet (6,7).

10

8
9

9

Fig. 26
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8.   Garanti og service
Garanti
Leica Biosystems Nussloch GmbH garanterer at produktet som er levert i
henhold til kontrakten, har gjennomgått en omfattende kvalitetskontroll i
henhold til Leicas interne kontrollstandarder, og at produktet ikke har feil
eller mangler og har alle tekniske spesifikasjoner og/eller egenskaper som
avtalt.
Garantiens omfang avhenger av innholdet i hver enkelt, inngåtte avtale. Garantibetingelsene fra Leicas salgsorganisasjon eller andre organisasjoner
der du kjøpte kontraktsproduktet, er eneste gjeldende garanti.
Serviceinformasjon
Ved behov for teknisk service eller reservedeler, vennligst kontakt din Leicaforhandler.
Følgende opplysninger må oppgis:
•
•
•
•

Maskinmodell og serienummer.
Sted hvor maskinen befinner seg og navn på kontaktperson.
Årsak til servicehenvendelsen.
Leveransedato.

Ta maskinen ut av bruk - kassering
Maskinen eller maskinens deler må kastes i henhold til gjeldende lokale
bestemmelser.

Leica EG1150 H – Parafininnstøper
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9.

Dekontaminasjonssertifikat (kopieringsmal)

Dekontamineringserklæring

Kjære kunde
Alle produkter som skal returneres til Leica Biosystems eller få service på stedet, må være tilstrekkelig rengjort og dekontaminert. Siden det
ikke er mulig å dekontaminere ved prionsykdommer som CD, BES, CD osv., kan ikke utstyr som har vært utsatt for prøver som inneholder
prionsykdommer, leveres tilbake til Leica Biosystems for reparasjon. Prionkontaminerte apparater vil bare bli reparert etter at serviceteknikeren
er gjort oppmerksom på potensielle farer, blitt informert om gjeldende direktiver og prosedyrer for den respektive institusjonen og utstyrt
med personlig verneutstyr. Dette sertifikatet skal nøye utfylles og en kopi skal legges ved apparatet. Fyll ut denne bekreftelsen omhyggelig
og legg ved en kopi sammen med instrumentet. Fest bekreftelsen på utsiden av flykassen eller gi den til serviceteknikeren personlig. Hvis
forsendelser returneres, vil de ikke åpnes eller gjøres til gjenstand for vedlikeholdstiltak før selskapet eller serviceteknikeren har mottatt en
dekontamineringsbekreftelse. Hvis returnerte varer anses som en fare av selskapet, vil de øyeblikkelig bli returnert til kunden for dennes
kostnad. Merk: Mikrotomkniver skal pakkes i den tilhørende boksen. Obligatoriske opplysninger: Felt som er merket med *, er obligatoriske.
Avhengig av om instrumentet er kontaminert, bes du også om å fylle ut enten del A eller del B.
Informasjon på typeskilt

SN (se typeskilt)*

Modell (se typeskilt)*
REF (se typeskilt)*

A
B

Kryss av i boks A hvis dette stemmer. I motsatt fall fullfører du alle deler av B, og gir mer
informasjon som forespurt eller nødvendig.
Ja

Ja

Nei

Dette utstyret har ikke vært i kontakt med ufestede biologiske prøver.

1

Innvendige eller utvendige områder av apparatet har blitt eksponert for følgende farlige stoffer:
Ytterligere informasjon

Blod, kroppsvæsker, patologiske prøver
Andre biologiske farer
Kjemikalier/stoffer som er helsefarlige
Andre farer
Radioaktivitet
Ja

Nei

2 Utstyret er rengjort og dekontaminert:
Hvis ja, beskriv metoden i detalj:

Ytterligere informasjon

Hvis nei**, vennligst forklar hvorfor ikke:
** Slikt utstyr må ikke returneres uten skriftlig godkjenning fra Leica Biosystems.

Ja

Nei

er forberedt for å sikre sikker håndtering/transport.
3 Utstyret
Bruk originalemballasje hvis dette er mulig.

Viktig – for å unngå at forsendelsen avvises:
Plasser én kopi i enheten før den pakkes, eller gi den til serviceteknikeren. Kunden påtar seg alt ansvar for umiddelbar retursending
av artikler som er sendt til Leica uten tilstrekkelig dokumentasjon på dekontaminering.
Hvis du har ytterligere spørsmål, ber vi deg kontakte ditt lokale Leica-kontor.
Leica intern bruk: Hvis aktuelt. Noter deg korresponderende jobb og RAN-/RGA-nummer:

Navn*
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Stiling*

BU Return Authorisation Number: ______________

SU Return Goods Authorisation: ______________

Institutt*
Avdeling*
Adresse*
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01/2013, Ordrenr. 14 0700 83110

Job Sheet No.: _______________
Underskrift/dato*

** Slikt utstyr må ikke returneres uten skriftlig godkjenning fra Leica Biosystems.

Ja

Nei

er forberedt
for å sikre sikker håndtering/transport.
9.   Dekontaminasjonssertifikat
(kopieringsmal)
3 Utstyret
Bruk originalemballasje hvis dette er mulig.

Viktig – for å unngå at forsendelsen avvises:
Plasser én kopi i enheten før den pakkes, eller gi den til serviceteknikeren. Kunden påtar seg alt ansvar for umiddelbar retursending
av artikler som er sendt til Leica uten tilstrekkelig dokumentasjon på dekontaminering.
Hvis du har ytterligere spørsmål, ber vi deg kontakte ditt lokale Leica-kontor.
Leica intern bruk: Hvis aktuelt. Noter deg korresponderende jobb og RAN-/RGA-nummer:
BU Return Authorisation Number: ______________

Underskrift/dato*

SU Return Goods Authorisation: ______________

Institutt*
Versjon 3.5 - 01/2013, Ordrenr. 14 0700 83110

Job Sheet No.: _______________

Avdeling*

Navn*

Adresse*
Stiling*
E-post*

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

Kopi

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