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3Leica VT1000 S

Informaţiile, datele numerice, notele şi valorile conţinute în aceste instrucţiuni de utilizare reprezintă starea actuală a cunoştinţelor 
ştiinţifice şi a tehnologiilor de ultima generaţie, aşa cum le înţelegem în urma unor investigaţii aprofundate în domeniu. 

Nu ne asumăm nicio obligaţie de a actualiza periodic şi permanent prezentele instrucţiuni de utilizare în funcţie de cele mai recente 
evoluţii tehnice şi nici pe aceea de a le pune la dispoziţie clienţilor noştri copii suplimentare, actualizări etc. ale acestor instrucţiuni 
de utilizare.

În măsura în care este permis de sistemul juridic naţional aplicabil în fiecare caz în parte, nu vom fi responsabili pentru declaraţii 
eronate, desene, ilustraţii tehnice etc. incluse în aceste instrucţiuni de utilizare. În special, nu este acceptată nicio răspundere pentru 
nicio pierdere financiară sau daune cauzate de sau în legătură cu respectarea declaraţiilor sau a altor informaţii din prezentele 
instrucţiuni de utilizare.

Datele, schiţele, figurile şi diversele informaţii despre conţinut şi de natură tehnică din aceste instrucţiuni de utilizare nu reprezintă 
o garanţie asiguratorie pentru proprietăţile produselor noastre.

În acest sens, sunt determinante numai dispozițiile contractuale dintre noi şi clienții noştri.

Leica îşi rezervă dreptul de a întreprinde modificări ale specificațiilor tehnice, precum şi ale proceselor de producție fără înştiințare 
prealabilă. Numai în acest mod este posibil un proces de îmbunătățire continuă la capitolele tehnică şi producție.

Documentația de față este protejată prin drepturi de autor. Toate drepturile de autor revin firmei Leica Biosystems Nussloch GmbH.

Multiplicarea textelor şi figurilor (inclusiv a unor părți din acestea) prin tipărire, fotocopiere, microfilme, web cam sau alte procedee – 
inclusiv în ceea ce priveşte toate sistemele şi mediile electronice – este permisă numai cu acordul explicit în scris al firmei Leica 
Biosystems Nussloch GmbH.

Numărul de serie, precum şi anul fabricației sunt prezentate pe plăcuța cu date tehnice de pe partea posterioară a aparatului.

Indicaţie

Leica Biosystems Nussloch GmbH 
Heidelberger Strasse 17 - 19 
69226 Nussloch 
Germania 
Tel.: +49 - (0) 6224 - 143 0 
Fax: +49 - (0) 6224 - 143 268 
Web: www.LeicaBiosystems.com

Ansamblu contractat de Leica Microsystems Ltd. Shanghai

http://www.LeicaBiosystems.com
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Informaţii importante 1

1. Informaţii importante

1.1 Simboluri şi semnificaţia lor

Atenţie 

În caz de nerespectare a următoarelor indicaţii, în special referitoare la manevrarea în timpul transportului şi ambalării, precum şi 
a indicaţiilor de lucru precaut cu aparatul, firma Leica Biosystems GmbH nu îşi asumă nicio răspundere pentru prejudicii ulterioare.

Simbol: Titlul simbolului: Avertisment
Descriere: Dacă acest pericol nu este evitat, poate duce la deces sau la răniri 

grave.

Simbol: Titlul simbolului: Atenţie
Descriere: Indică o situație periculoasă potențială care, dacă nu este evitată, 

poate duce la deces sau la răniri grave.

Simbol: Titlul simbolului: Indicaţie
Descriere: Indică o situaţie cu potenţial de pagubă materială care, dacă nu este 

evitată, ar putea conduce la deteriorarea maşinii sau a unui obiect din 
vecinătatea acesteia.

Simbol: Titlul simbolului: Număr element
→ „Fig. 7 - 1” Descriere: Numere pentru numerotarea ilustraţiilor. Numerele cu roşu se referă 

la numerele de element din ilustraţii.
Simbol: Titlul simbolului: Tastă funcţională
Start Descriere: Simbolurile software care trebuie apăsate pe ecranul de introducere 

sunt afişate sub formă de caractere aldine, gri, subliniate.
Simbol: Titlul simbolului: China ROHS

Descriere: Simbolul de protecţie a mediului din directiva RoHS China. 
Numărul din simbol indică „Durata de utilizare sigură pentru mediu” 
a produsului în ani. Simbolul este utilizat dacă o substanţă cu restricţii 
în China se foloseşte dincolo de limita maximă avizată.

Simbol: Titlul simbolului: Simbol DEEE
Descriere: Simbolul DEEE are semnificaţia de colectare separată a deşeurilor 

din instrumentele electrice şi electronice şi constă din simbolul 
unui tomberon barat pe roţi (în Germania § 7 din legea privind 
instrumentele electrice).
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Simbol: Titlul simbolului: Producător
Descriere: Indică producă torul produsului.

Simbol: Titlul simbolului: Data fabricaţiei
Descriere: Indică data la care a fost fabricat produsul.

Simbol: Titlul simbolului: Conformitate CE
Descriere: Identificatorul CE este declarația producătorului care atestă că 

produsul îndeplineşte cerințele directivelor şi regulamentelor UE 
în vigoare.

Simbol: Titlul simbolului: Eticheta UKCA

Descriere: Marcajul (evaluat pentru conformitate în Marea Britanie) este un 
nou marcaj de produs din Marea Britanie care este utilizat pentru 
mărfurile introduse pe piață în Marea Britanie (Anglia, Țara Galilor şi 
Scoția). Acesta include cele mai multe mărfuri prevăzute anterior cu 
marcajul CE.

Simbol: Titlul simbolului: Persoana responsabilă din Regatul Unit

Descriere: Persoana responsabilă din Regatul Unit acționează în numele 
producătorului din afara Marii Britanii pentru a îndeplini sarcini 
specifice în legătură cu obligațiile producătorului.

Simbol: Titlul simbolului: Țara de origine
Descriere: Caseta țării de origine defineşte țara în care a fost efectuată 

transformarea caracterului final al produsului.
Simbol: Titlul simbolului: Respectaţi instrucţiunile de utilizare

Descriere: Atrage atenţia asupra necesităţii ca utilizatorul să consulte 
instrucţiunile de utilizare.

Simbol: Titlul simbolului: Nr. comandă
Descriere: Indică numă rul de catalog al producătorului, astfel încât   dispozitivul 

să poată fi identificat.

Simbol: Titlul simbolului: Număr de serie
Descriere: Indică numărul de serie al producătorului, astfel încât un anumit 

produs să poată fi identificat.

Simbol: Titlul simbolului: Casant, a se manipula cu precauţie
Descriere: Desemnează un dispozitiv care se poate sparge sau deteriora dacă nu 

este manipulat cu precauție.

Simbol: Titlul simbolului: A se păstra uscat
Descriere: Desemnează un produs care trebuie să fie protejat împotriva 

umidităţii.
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Simbol: Titlul simbolului: Cu această parte în sus
Descriere: Indică poziţia verticală corectă a coletului.

Simbol: Titlul simbolului: Limitare stivuire
Descriere: Cel mai mare număr de pachete identice pentru care este permisă 

stivuirea; „2” reprezintă numărul de pachete permise.

Simbol: Titlul simbolului: Limita de temperatură pentru transport

Descriere: Desemnează valorile limită ale temperaturii pentru transport, la care 
dispozitivul poate fi expus în condiții de siguranță.

Simbol: Titlul simbolului: Limita de temperatură pentru depozitare

Descriere: Desemnează valorile limită ale temperaturii în lagăre, la care produsul 
poate fi expus în condiţii de siguranţă.

Simbol: Titlul simbolului: Limita de umiditate pentru transport şi depozitare
Descriere: Desemnează domeniul de umiditate la care produsul poate fi expus în 

condiţii de siguranţă la transport şi depozitare.

Simbol: Titlul simbolului: Indicator de înclinare
Descriere: Indicatorii de înclinare Tip-n-Tell monitorizează dacă marfa expediată 

a fost transportată şi depozitată conform cerinţelor. Începând cu o 
înclinație de 60°, nisipul albastru de cuarț curge în zona indicatoare 
sub formă de săgeată şi rămâne acolo prin aderență.

Manevrarea improprie a produsului periclitat în caz de înclinare este 
imediat vizibilă şi dovedită fără dubii.
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Simbol: Titlul simbolului: Indicator de impact punct de şoc
Descriere: În sistemul de urmărire a şocurilor, un punct de şoc indică prin 

colorare în roşu şocurile sau impacturile care depăşesc o anumită 
intensitate. Depăşirea unei acceleraţii definite (valoare g) face ca 
tubul indicator să-şi schimbe culoarea.

Simbol: Titlul simbolului: Reciclare
Descriere: Indică faptul că articolul poate fi reciclat acolo unde există instalaţii 

corespunzătoare.

Simbol: Titlul simbolului: Marca de conformitate cu reglementările (RCM)
Descriere: Marca de conformitate cu reglementările (RCM) indică faptul că un 

dispozitiv este conform cu standardele tehnice ACMA aplicabile din 
Noua Zeelandă şi din Australia - şi anume pentru telecomunicaţii, 
comunicaţii radio, CEM şi EME.

1.2 Model de aparat

Toate datele din aceste instrucţiuni de utilizare sunt valabile numai pentru tipul aparatului indicat pe coperta interioară. Pe panoul din 
spate al aparatului se ataşează o plăcuţă de identificare care indică numărul de serie al aparatului. 

1.3 Informaţii

Când efectuaţi solicitări, vă rugăm să specificaţi corect:

• Model de aparat
• Număr de serie

1.4 Calificarea personalului

Operarea Leica VT1000 S trebuie efectuată numai de către personalul de specialitate cu pregătire specială din laborator. Aparatul este 
destinat numai utilizării profesionale.

Lucrul la aparat se poate începe numai când utilizatorul a citit cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare şi s-a familiarizat cu toate 
detaliile tehnice ale aparatului.
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1.5 Utilizare preconizată/utilizare necorespunzătoare

Leica VT1000 S este utilizat pentru secţionare în domeniile medicinei, biologiei şi industriei şi este conceput în special pentru secţionarea 
ţesuturilor proaspete fixate sau nefixate într-o soluţie tampon.

Avertisment 

Leica VT1000 S poate fi utilizat numai în scopuri de cercetare. Secţiunile realizate cu ajutorul Leica VT1000 S NU trebuie să fie utilizate 
pentru diagnosticare!

Instrumentul trebuie să fie utilizat exclusiv în conformitate cu instrucţiunile cuprinse în aceste Instrucţiuni de utilizare.

Orice altă utilizare a aparatului este considerată necorespunzătoare.
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2. Securitate

Avertisment 

Aveţi în vedere neapărat indicaţiile de securitate şi de pericol din acest capitol.
Asiguraţi-vă că aţi parcurs aceste indicaţii, chiar şi în cazul în care sunteţi deja familiarizat cu operarea şi cu folosirea unui 
produs Leica.

2.1 Indicaţii de securitate

Aceste Instrucţiuni de utilizare conţin informaţii importante pentru siguranţa în funcţionare şi pentru întreţinerea generală a aparatului.

Manualul de utilizare este o componentă esenţială a produsului, trebuie să fie citit cu atenţie înainte de punerea în funcţiune 
şi de folosire, precum şi păstrat întotdeauna în preajma aparatului.

Acest aparat este construit şi verificat conform dispoziţiilor de securitate pentru aparate electrice de măsură, control, reglare şi 
de laborator.

Pentru a menţine această stare şi pentru a asigura operarea sigură, utilizatorul trebuie să respecte toate indicaţiile şi avertismentele 
incluse în aceste instrucţiuni de utilizare.

Declaraţiile curente de conformitate CE şi Declarații de conformitate UKCA pot fi găsite pe internet la adresa: www.LeicaBiosystems.com

Indicaţie 

Instrucţiunile de utilizare se vor completa cu instrucţiunile corespunzătoare, dacă acest lucru este necesar datorită prescripţiilor 
naţionale existente referitoare la prevenirea accidentelor şi la protecţia mediului în ţara administratorului.

Avertisment 

Nu este permisă îndepărtarea şi nici modificarea dispozitivelor de protecţie de la aparat şi accesorii. Instrumentul trebuie să fie 
deschis şi reparat numai de tehnicieni de service autorizaţi de Leica.

2.2 Avertismente

Dispozitivele de siguranță montate de producător pe acest aparat reprezintă numai bazele principiale ale protejării față de accidente. 
Răspunderea principală pentru un proces de lucru fără accidente aparţine cu precădere administratorului companiei în care este 
exploatat aparatul, precum şi persoanelor desemnate care operează aparatul, îi asigură service sau îl curăţă. 

Pentru a asigura o operare impecabilă a aparatului, se vor respecta următoarele indicaţii şi avertismente.
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2.3 Instrucţiuni de securitate pentru manipularea aparatului

Pericol

Atenţie 

Lamele extrem de ascuţite prezintă risc de rănire atunci când sunt atinse!

Atenţie 

Ţesutul proaspăt prezintă risc de infecţie!

Atenţie 

Când nu este utilizată, acoperiţi lupa cu capacul corespunzător, pentru a evita riscul de incendiu.

Avertisment 

Evitaţi să atingeţi piesele sub tensiune în orice împrejurare!

Manipulare adecvată

• Asiguraţi-vă că manipulaţi cu mare precauţie cuţitele şi lamele!
• Nu atingeţi niciodată muchia tăioasă a cuţitelor şi lamelor!
• Nu lăsaţi neprotejate cuţitele, lamele şi suporturile de cuţite cu lamă.
• Trebuie respectate toate măsurile de siguranţă adecvate, pentru a evita riscul de infectare.
• Trebuie purtată îmbrăcăminte de protecţie în conformitate cu normele de siguranţă pentru „Lucrul cu substanţe nocive” (mască de 

protecţie, mănuşi, îmbrăcăminte de protecţie)!
• Acoperiţi lupa în timpul pauzelor de lucru, deoarece, dacă nu este acoperită, aceasta poate declanşa un incendiu!
• În caz de urgenţă, apăsaţi întrerupătorul roşu OPRIRE DE URGENŢĂ (din partea dreaptă a aparatului). Pentru a elibera 

întrerupătorul, rotiţi-l în direcţia săgeţii.
• Instrumentul poate fi deschis numai de personalul de service autorizat.
• Înainte de a scoate capacul, asiguraţi-vă că aparatul este scos din priză.
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3. Caracteristicile aparatului 

3.1 Date tehnice

Specificații electrice

Tensiunea nominală 100 V - 240 V

Frecvențe nominale 50/60 Hz

Fluctuații ale tensiunii de alimentare de la rețea Să nu depăşească ± 10 % din tensiunea de alimentare 
nominală

Consum de curent 50 VA

Siguranțe principale de intrare 2x T1.25A L 250 V c.a.

Specificația dimensiunilor şi a greutății

Dimensiunea totală a dispozitivului în modul de funcționare  
(lățime x adâncime x înălțime, mm)

480 mm x 360 mm x 200 mm

Dimensiunea totală a ambalajului de serie  
(lățime x adâncime x înălțime, mm)

780 mm x 585 mm x 656 mm

Greutate proprie (fără accesorii, kg) 17 kg

Greutate totală (cu accesorii, kg) 19 kg

Greutatea dispozitivului, inclusiv ambalajul (kg) 40 kg

Specificații de mediu

Altitudinea de funcționare (metri) până la max. 2000 m peste nivelul mării

Temperatură (funcționare) (min./max.) min. + 5 °C până la max. + 40 °C

Umiditate relativă (funcționare) (min./max.) max. 80 %

Temperatură (tranzit) (min./max.) -29 °C până la +50 °C

Temperatură (depozitare) (min./max.) +5 °C până la +50 °C

Umiditatea relativă (tranzit/depozitare) 10 %-85 % ur

Nivelul de zgomot de funcționare <70 dB

Emisii şi condiții limită

Categoria de supratensiune raportată la IEC 61010-1 II

Gradul de poluare raportat la IEC 61010-1 2

Mijloace de producție raportate la IEC 61010-1 Clasa I

Clasa de protecție raportată la IEC 60529 IP20

Emisii de căldură 50 J/s

Nivelul de zgomot ponderat A, măsurat la 1 m distanță < 70 dB

Clasa EMC B

Conexiuni electrice şi interfețe

Alimentare de la reţea Privă de conectare pentru cablu de alimentare

Conexiuni electrice Conexiune pentru comutatorul de picior, 9 poli
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Conexiuni mecanice

Interfețe cu alte dispozitive Element de prindere pentru suport lupă, suport pentru cuțit, 
tavă tampon S, suport pentru lupă, lupă, modul zone cu 
putere ridicată, LED 1000 (opțional), modul zone LED cu putere 
ridicată, 2 brațe (opțional)

Alte specificații

Frecvenţa de secţionare (± 10 %) 0 - 100Hz

Amplitudine reglabilă în 5 trepte: 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1 mm

Interval de secţionare 1 - 40 mm (reglabil)

Orientarea probei, rotativă 330°, 0 - 999 µm (reglabilă; poate fi dezactivată)

Protecție la suprasarcină electrică Da

Limitator intern de curent al sistemelor electronice Da

Înălţime cu suport lupă 285 mm

Suport lupă 2 kg

CE Da

Viteza de secţionare (± 10 %) 0,025 - 2,5 mm/s

Viteza cursei de retur (± 10 %) 5 mm/s

Cursa verticală totală a probei 15 mm (motorizat)

Dimensiunea maximă a probei: cu suport de cuțit standard 33 x 40 mm

Selectarea grosimii secţiunii 1 - 999 μm, în paşi de 1 μm

Lupă, asamblare (accesoriu standard al aparatului configurat) Mărire de 2 ori
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3.2 Prezentare generală - Leica VT1000 S

Fig. 1  
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1 Element de prindere pentru suport lupă 6 Tavă tampon S
2 Panou de control 7 Suport lupă
3 Întrerupător OPRIRE DE URGENŢĂ (nu este vizibil aici) 8 Lupă
4 Cap de tăiere 9 Modul zonă cu putere ridicată, LED 1000 (opţional)
5 Suport cuţit 10 Modul zone LED cu putere ridicată, 2 braţe (opţional)

2 3 4

Fig. 2  

1
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1 Buton OPRIRE DE URGENŢĂ 3 Privă de conectare pentru cablu de alimentare
2 Fixarea dispozitivului pentru tubul de scurgere 4 Comutator alimentare

5 Conexiune pentru comutatorul de picior, 9 poli
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Fig. 3  
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1 Buton rotativ pentru viteza de secţionare 8 Buton rotativ pentru frecvenţa de secţionare
2 Buton pentru viteza maximă de avansare 9 Indicarea modului LED-ului: „Grosimea totală a secţiunii”
3 Indicarea grosimii secţiunii selectate sau a grosimii totale 

a secţiunii în μm
10 Indicarea modului LED-ului: „Grosimea secţiunii”

4 Buton de selecţie +/- pentru grosimea secţiunii (1 - 999 μm 
selectabil), retragere şi/sau volum

11 Butonul CLR-Ştergere

5 Buton pentru setarea limitărilor ferestrei de secţionare 12 Buton de programare DISP
6 Buton de pornire pentru o cursă de secţionare unică/continuă 13 Buton de selectare „Cursă simplă/continuă” (LED-urile 

indică modul selectat)
7 Butonul Pauză - opreşte procesul de secţionare 14 Comutator basculant „Reglarea înălţimii tăvii tampon” 

(LED-urile indică poziţiile limită)
15 Comutator basculant pentru cursa înainte şi înapoi 

a cuţitului
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4. Instalare

4.1 Livrare standard

Cant. Notaţie Nr. comandă

Aparat de bază 14 0472 35612
1 Tub de silicon 14 0462 27513
1 set de siguranţe de schimb 2 x T 1,25 A 14 6000 04803
1 set de unelte:

1 Cheie imbus, Nr. 2,5 14 0194 13195
1 Cheie imbus, Nr. 8,0 14 0222 04143
1 Manipulator 14 0462 28930

1 Capac de protecţie microtom 14 0212 04091
1 Instrucţiuni de utilizare, imprimate (limba română, cu CD în limba respectivă 14 0472 80200) 14 0472 80001

Leica VT1000 S configuraţie completă 14 0472 35613
Leica VT1000 S aparat de bază 14 0472 35612
Discuri S ale probei, neorientabile 14 0463 27404
Tavă tampon S 14 0462 30132
5 Şurub cu cap înecat, M 5 x 8 14 2101 77121
2 Cleme pentru furtun 14 0481 41952
Suport de cuţit S - pentru injector şi lame de ras 14 0462 30131
Cheie hexagonală cu mâner, mărimea 3 14 0194 04764
1 Flacon de adeziv cianoacrilat 14 0371 27414
Asamblare lupă (lupă şi suport) 14 0462 31191

În cazul în care cablul local de alimentare furnizat este defect sau pierdut, vă rugăm să contactați reprezentantul local Leica Biosystems.

Indicaţie 

Atunci când comandaţi accesorii suplimentare, comparaţi piesele primite cu cele comandate. În cazul în care piesele primite nu 
corespund comenzii dvs., contactaţi imediat compania de vânzări responsabilă de comanda dvs.
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4.2 Despachetarea şi configurarea aparatului

Indicaţie 

Ambalajul are doi indicatori: indicatorul de impact ShockDot şi indicator de înclinare, care indică transportul necorespunzător. 
La livrarea aparatului, verificaţi-le mai întâi pe acestea. Dacă se declanşează unul dintre indicatori, pachetul nu a fost manipulat 
corespunzător. În acest caz, vă rugăm să completați documentele de expediere în consecință şi să verificați expedierea pentru daune.

1

2

3

4

5

6

Fig. 4  

• Îndepărtaţi cureaua ambalajului şi banda 
• adezivă (→ Fig. 4-1).
• Îndepărtaţi capacul de carton (→ Fig. 4-2).
• Scoateţi cutia de carton cu accesorii (→ Fig. 4-3).
• Scoateţi cheia imbus nr. 8 din cutia de carton cu accesorii 

şi puneţi-o deoparte, pentru utilizare ulterioară.
• Îndepărtaţi cutia de carton de fixare (→ Fig. 4-4).
• Îndepărtaţi peretele exterior al cutiei de carton (→ Fig. 4-5).
• Ridicaţi aparatul din cutie, ţinându-l de curelele de transport 

(→ Fig. 4-6) şi aşezaţi-l pe o masă de laborator stabilă şi 
adecvată.
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Fig. 5  

1

3

2 • Înclinaţi aparatul, inclusiv placa de bază (→ Fig. 5) - ţineţi 
aparatul cu o mână pe locaşul (→ Fig. 5-2) pentru tava 
tampon! Nu ridicaţi şi nu ţineţi NICIODATĂ aparatul de capul 
de tăiere (→ Fig. 5-3)! Deşurubaţi şurubul (→ Fig. 5-1) 
cu ajutorul cheii imbus de mărimea 8 furnizate şi scoateţi 
placa de bază.

Fig. 6  

• Folosind ambele mâini în lateral (→ Fig. 6), prindeţi partea 
inferioară a aparatului şi aşezaţi-l cu grijă pe o masă de 
laborator adecvată.

Indicaţie 

Comparaţi cu lista de ambalare ataşată, pentru a vă asigura că livrarea este completă.

Indicaţie 

Cartonul de transport şi elementele de fixare incluse trebuie păstrate în cazul în care este necesar un transport de retur ulterior. 
Pentru a returna aparatul, urmați instrucțiunile de mai sus în ordine inversă.
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Asamblarea tubului de scurgere

• Partea inferioară a aparatului (→ Fig. 7). 
• Conectaţi tubul de scurgere (→ Fig. 7) la partea inferioară a aparatului (→ Fig. 7-1).
• Asiguraţi-vă că este închis bine capătul liber al tubului de scurgere, cu ajutorul dopului corespunzător.
• Fixaţi capătul liber al tubului de scurgere în suportul din partea din spate a aparatului (→ Fig. 7-2).

Fig. 7  

1

2

 

Asamblarea suportului pentru lupă şi a comutatorului de picior (opţional)

• Suportul lupei (→ Fig. 8-1) este ambalat separat.
• Aşezaţi-l pe aparat, aşa cum se arată în (→ Fig. 8).
• Ataşaţi comutatorul opţional de picior.
• Conectaţi în siguranţă comutatorul de picior în priza cu 9 pini (→ Fig. 8-2).

Fig. 8  

2

1

 

Indicaţie 

Atunci când transportaţi aparatul, faceţi întotdeauna acest lucru FĂRĂ suportul lupei!
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5. Operarea 

5.1 Cerinţele locaţiei de instalare

Locul de instalare trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

• Aparatul este proiectat numai pentru uz interior.
• Priza de alimentare trebuie să fie accesibilă în mod liber şi uşor.
• Alimentarea cu energie electrică la o distanţă nu mai mare decât lungimea cablului de alimentare (3 m) - nu trebuie să se utilizeze 

un cablu prelungitor.
• Loc de instalare orizontală,
• Substrat cât mai lipsit de vibraţii posibil,
• Umiditatea relativă nu trebuie să depăşească 80 %
• Temperatură ambiantă în mod constant între +5 °C şi +40 °C
• Evitaţi vibraţiile, lumina directă a soarelui şi fluctuaţiile mari de temperatură!

Avertisment 

Instrumentul nu poate fi utilizat în locaţii periculoase.

Avertisment 

Aparatul TREBUIE să fie racordat la o priză de reţea legată la pământ. Folosiţi numai un cablu de alimentare furnizat, care este 
destinat pentru alimentarea electrică locală.

5.2 Configurarea aparatului

Indicaţie 

Aparatul TREBUIE să fie racordat la o priză de reţea legată la pământ. Folosiţi numai un cablu de alimentare furnizat, care este 
destinat pentru alimentarea electrică locală.

Avertisment 

Aparatul TREBUIE să fie configurat astfel încât fişa de alimentare şi întrerupătorul să fie libere şi uşor accesibile în orice moment!

Indicaţie 

Leica VT1000 S este echipat cu o sursă de alimentare cu reglare automată, pentru a acoperi tensiuni de la 100 V la 240 V.
După pornirea întrerupătorului principal, aparatul efectuează o rulare iniţială de pornire: Lama revine în poziţia de pornire din spate, 
după o scurtă deplasare înainte.
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1. Aşezaţi întrerupătorul principal din spatele aparatului în poziţia OPRIT.
2. Asiguraţi-vă că este conectat corect la aparat cablul de alimentare.
3. Ataşaţi suportul lupei.
4. Introduceţi tava tampon.
5. Introduceţi suportul pentru cuţite.
6. Introduceţi o lamă în suportul pentru cuţite.
7. Conectaţi suportul lupei cu Modulul zone LED cu putere ridicată, 2 braţe, aşa cum se arată în (→ Fig. 9). Introduceţi fişa 

(→ Fig. 9-1) de la Modulul zone LED cu putere ridicată, 2 braţe, în fişa (→ Fig. 9-2) de la Modulul zonă cu putere ridicată, 
LED 1000.

Fig. 9  

1

2

 

8. Conectaţi comutatorul de picior opţional la partea din spate a aparatului.
9. Conectaţi cablul de alimentare la priza de perete.
10. Porniţi aparatul (întrerupătorul principal).
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5.3 Elementele de operare şi funcţia lor - Leica VT1000 S

Atenţie 

Exersaţi lucrul cu comenzile, fără a introduce un suport de lamă. Introduceţi suportul de cuţit numai atunci când sunteţi complet 
familiarizat cu toate funcţiile de control.

Fig. 10  

1

 

VITEZĂ Potenţiometru rotativ cu 10 viteze cu scală
Setarea scalei mm/s Funcţie:
 0 0,00

 0,5 0,025

 1 0,050

 2 0,075

 3 0,125

 4 0,175

 5 0,225

 6 0,40

 7 0,65

 8 0,90

 9 1,30

 10 2,50

Reglarea continuă a avansului cuţitului de la 0,05 la 
2,5 mm/s:

Cursa de întoarcere a cuţitului se efectuează la o viteză 
constantă de 5 mm/s.

Pârghia de blocare suplimentară (→ Fig. 10-1) (pârghie 
în poziţia de la ora 12) împiedică modificarea accidentală 
a setării vitezei în timp ce secţionarea este în curs.

Fig. 11   

FRECV. Buton rotativ cu scală de la 0 la 10
Setarea scalei  Hz Funcţie:
 0 0

 0,5 8

 1 10

 2 20

 3 30

 4 40

 5 50

 6 60

 7 70

 8 80

 9 90

 10 100

Reglarea continuă a frecvenţei de secţionare a cuţitului 
(vibraţie) de la 8 la 100 Hz.



23Leica VT1000 S

Operarea 5

Buton cu LED

Funcţie: 

• Atunci când butonul V-Max este activat în modul manual (LED aprins - lumină roşie) 
şi se apasă butonul ÎNAPOI/ÎNAINTE, cuţitul se deplasează spre probă la viteză 
maximă.

• Atunci când se apasă butonul START, LED-ul din butonul V-Max se stinge. 
Secţionarea începe la viteza selectată anterior.

Setarea unei ferestre de secţionare:

Avertisment 

Dacă - din greşeală - este setată doar o singură limită a ferestrei de secţionare, cuţitul acoperă domeniul maxim de secţionare!

Buton cu LED

• Activaţi butonul V-Max. Apăsaţi comutatorul ÎNAPOI/ÎNAINTE, pentru deplasarea 
rapidă a lamei spre probă. Apăsaţi butonul , pentru a seta prima limită a ferestrei 
de secţionare.

• Apăsaţi ÎNAPOI/ÎNAINTE încă o dată, deplasând marginea lamei dincolo de blocul de 
probă şi apăsaţi încă o dată , pentru a seta a doua limită a ferestrei de secţionare.

• Apăsaţi START pentru a dezactiva V-Max. Marginea cuţitului se deplasează înapoi la 
prima limită a ferestrei de secţionare şi reia secţionarea la viteza selectată anterior 
(potenţiometru rotativ cu 10 viteze).

Funcţie:

• Începeţi cursa de secţionare unică sau continuă - în funcţie de modul UNIC sau CONT 
selectat anterior (→ p. 24 – Indicare cu LED cu butonul de reglare -/+, tastele 
funcţionale DISP şi CLR).

• Alimentarea cu probe (grosimea secţiunii) are loc înainte de fiecare secţiune.
• Retragerea (proba este coborât) are loc atunci când cuţitul ajunge la punctul de 

inversare din spate.
• În modul UNIC, cuţitul se opreşte automat în poziţia finală din spate.
• În modul CONT, trebuie să se apese din nou pe START/STOP, pentru a opri mişcarea 

de secţionare. Cuţitul se opreşte în poziţia finală din spate.
• Un proces de secţionare, odată început, va continua.

Funcţie:

Întreruperea imediată a mişcării cuţitului.

• Apăsaţi din nou PAUZĂ, pentru a continua secţionarea.
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Fig. 12   

Comutator basculant

Funcţie:

Pentru a deplasa cuţitul spre probă.

Poate fi utilizat şi pentru secţionarea manuală.

Din motive de siguranţă, deplasarea ÎNAINTE se efectuează numai în timp ce 
comutatorul basculant este apăsat şi ţinut apăsat; deplasarea ÎNAPOI se efectuează 
complet după ce comutatorul a fost blocat pe poziţie.

Pentru a opri deplasarea ÎNAPOI înainte de a ajunge în poziţia finală din spate, comutaţi 
manual comutatorul basculant înapoi în poziţia sa centrală.

Comutatorul ÎNAPOI/ÎNAINTE poate fi utilizat, de asemenea, pentru a opri o cursă de 
secţionare care a fost activată prin apăsarea butonului START/STOP.

Fig. 13   

Indicare cu LED cu butonul de reglare -/+, tastele funcţionale DISP şi CLR

Funcţia de indicare a LED-ului:

Indică grosimea de secţionare selectată sau grosimea de secţionare totalizată.

Funcţia butonului -/+:

Selectarea grosimii secţiunii în paşi de 1 μm, de la 0 la 999 μm.

Alimentarea cu probe (în grosimea de secţiune preselectată) are loc la începutul fiecărei 
curse de secţionare.

Funcţia butonului DISP:

Pentru a selecta între două moduri de funcţionare:

„Σμm”= totalizarea grosimii secţiunilor

„μm” = grosimea secţiunii

Funcţia butonului CLR în modul de totalizare a grosimii secţiunii:

Setează la zero valoarea indicată în modul de totalizare a grosimii secţiunilor (Σμm).
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Buton cu LED

Funcţie:

Comutaţi între

• O singură cursă (1 cursă de secţionare/1 cursă de revenire a lamei) şi cursă continuă 
(secţionare continuă, până la apăsarea butonului START/STOP).

• Pentru a opri lama în poziţia finală din spate în modul CONT, apăsaţi butonul START/
STOP.

• Cursa de secţionare în curs de desfăşurare va fi finalizată, iar lama se va opri apoi la 
poziţia finală selectată a intervalului de secţionare.

Fig. 14   

Comutator basculant

Funcţie:

• Reglarea motorizată a înălţimii tăvii tampon. Cursa maximă: 15 mm (= cursa 
verticală totală a probei).  
 
Poziţiile finale superioară şi inferioară ale tăvii tampon sunt indicate fiecare în parte 
de un semnal de avertizare sonoră şi de un LED roşu.  
 
În timp ce cuţitul este în mişcare, comutatorul basculant SUS/JOS este inoperant.  
 
Pentru mişcarea JOS, comutatorul basculant poate fi blocat în poziţia JOS; pentru 
mişcarea SUS, comutatorul trebuie să fie apăsat şi menţinut în poziţia SUS.  
 
Atunci când se atinge cea mai joasă poziţie posibilă cu comutatorul basculant blocat 
în poziţia JOS, se va emite un semnal sonor şi unul vizibil. Odată ce comutatorul 
este deblocat, tava tampon se ridică în mod automat până când ambele semnale 
se opresc.

• Pentru a selecta grosimea de retragere, pentru a dezactiva retragerea sau pentru 
a seta volumul semnalului de avertizare Leica VT1000 S, apăsaţi următoarele 
combinaţii de taste funcţionale:

Fig. 15   

Reglarea volumului:

• Selectaţi modul de grosime a secţiunii („μm”), prin apăsarea butonului DISP.
• Apăsaţi simultan butoanele CLR şi +. Afişaj: „BE 15”.  

Volumul poate fi acum reglat prin intermediul butonului -/+.  
„0” este echivalent cu lipsa semnalului sonor.

• Pentru a ieşi din modul de programare, apăsaţi CLR.
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Fig. 16   

Reglarea retragerii

• În modul de programare, apăsaţi DISP, pentru a afişa meniul de retragere a probei.
• Afişaj: „LO”.
• Setaţi retragerea probei între 1 şi 999 μm, prin intermediul butonului -/+; 

sau dezactivaţi-o selectând „0”.
• Valoarea selectată va fi afişată în fereastra ALIMENTARE.
• Apăsaţi CLR, pentru a ieşi din funcţia de meniu.

5.4 Reglarea amplitudinii

Fig. 17  

1

 

• Pentru a obţine rezultate excelente de secţionare, amplitudinea necesită o ajustare în 
funcţie de tipul de probă care este secţionat. 

În acest scop:

• Cu ajutorul unei chei imbus nr. 2,5 slăbiţi şurubul de fixare (→ Fig. 17-1) şi fixaţi cu 
degetul excentricul la partea inferioară.  
Poziţiile de amplitudine selectabile sunt, de la stânga la dreapta:  
0,2 mm; 0,4 mm; 0,6 mm; 0,8 mm; 1 mm.

• Glisaţi şurubul de prindere a amplitudinii în poziţia de amplitudine dorită şi 
strângeţi-l din nou.

Indicaţie 

Când reglaţi setarea amplitudinii, nu scoateţi şurubul de fixare, ci doar slăbiţi-l.
Instrumentul este livrat cu amplitudinea setată la 0,6 mm.

5.5 Lucrul zilnic cu i Leica VT1000 S

Fig. 18  

1

2

4
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• Montaţi tava tampon (→ Fig. 18-1) pe şurubul (→ Fig. 18-2) din interiorul băii de 
răcire (→ Fig. 18-3).

• Fixaţi tava tampon prin relocarea pârghiei de strângere (→ Fig. 18-4) spre dreapta 
(în direcţia săgeţii).

• Prin intermediul comutatorului basculant SUS/JOS, coborâţi tava tampon în poziţia 
cea mai joasă (indicată prin semnal acustic şi prin LED roşu).

• Deplasaţi comutatorul basculant înapoi în poziţia mediană - semnalul sonor se 
opreşte.

• Dacă este necesar, umpleţi cu gheaţă pisată baia de răcire (→ Fig. 18-3).
• Umpleţi tava tampon (→ Fig. 18-1) cu soluţie tampon răcită.
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Fig. 19   

• Fixaţi proba pe discul de probă cu adezivul de cianoacrilat (→ Fig. 19).

Fig. 20  

1

2

 

• Introduceţi discul probei (→ Fig. 20-1) cu proba în tava tampon, cu ajutorul 
manipulatorului (→ Fig. 20-2).

Fig. 21  

2

1

 

• Folosiţi manipulatorul (→ Fig. 21-2), pentru a roti discul probei în poziţia dorită. 
Strângeţi cu o cheie imbus nr. 3 (→ Fig. 21-1).

• Şurubul de prindere sau unul dintre dispozitivele de prindere nu trebuie să se afle 
deasupra spaţiului liber din discul probei, deoarece în aceste poziţii nu este posibilă 
prinderea discului probei.

• Îndepărtaţi manipulatorul (→ Fig. 21-2).
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Reglarea unghiului de degajare

 Fig. 22  

1
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• Reglaţi unghiul de degajare (→ Fig. 22-1) al suportului cuţitului.  
 
În acest scop:

• Slăbiţi cele două şuruburi laterale (→ Fig. 22-2) (cheia imbus, nr. 3).
• Folosiţi maneta de reglare (→ Fig. 17-1), pentru a selecta unghiul de degajare dorit.
• Fixaţi unghiul de degajare selectat prin strângerea celor două şuruburi 

(→ Fig. 22-2).

Indicaţie 

Leica VT1000 S nu necesită reajustarea unghiului de degajare de fiecare dată când schimbaţi lama. Efectuaţi o ajustare numai dacă 
o aplicaţie o impune din motive tehnice (de exemplu, un tip diferit de ţesut).

Fig. 23  

1

 

• Pentru a introduce lama, slăbiţi şurubul de prindere (→ Fig. 23-1) situat pe suportul 
cuţitului.

• Curăţaţi lama.

Fig. 24  

1
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• Introduceţi lama în suportul cuţitului (→ Fig. 24-1).
• Fixaţi lama cu şurubul de prindere (→ Fig. 24-2).
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Avertisment 

Lama trebuie să se potrivească strâns pe toată lungimea limitei interioare a suportului de cuţit.
Lama trebuie să fie fixată paralel cu marginea frontală a ambelor fălci de fixare ale suportului de cuţit.

Fig. 25  

1
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• Fixaţi suportul de cuţit (→ Fig. 25-1) cu ajutorul şurubului de fixare a suportului de 
cuţit (→ Fig. 25-2).

• Folosiţi butonul basculant ÎNAPOI/ÎNAINTE, pentru a plasa marginea lamei chiar în 
spatele marginii posterioare (din punctul de vedere al utilizatorului) a probei.

• Trageţi butonul basculant SUS/JOS în direcţia SUS şi menţineţi-l în poziţia SUS până 
când suprafaţa probei se află cu puţin sub nivelul muchiei lamei (a se vedea săgeata 
(→ Fig. 26-1)).

Fig. 26  

1

 

• Selectaţi viteza de secţionare şi frecvenţa de secţionare cu ajutorul butoanelor 
rotative VITEZĂ şi FRECV..

• Utilizaţi butonul +/- pentru a selecta o grosime de secţionare pentru tăiere.
• Selectaţi un interval de secţionare corespunzător dimensiunii probei, cu ajutorul 

butonului FEREASTRA DE SECŢIONARE.
• Comutaţi butonul UNIC/CONT la CONT.  

Apăsaţi butonul START/STOP.  
Instrumentul va tăia acum proba la grosimea de tăiere selectată până când apăsaţi 
încă o dată butonul START/STOP.

• După ce aţi ajuns la planul probei dorit pentru secţionare, utilizaţi butonul +/- pentru 
a selecta grosimea dorită pentru secţionare. 

Fig. 27  
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• Pentru secţionare, procedaţi după cum urmează:
• Selectaţi grosimea de secţionare dorită cu ajutorul butonului +/-.
• Comutaţi butonul UNIC/CONT la UNIC.
• Apăsaţi butonul START/STOP.  

Aparatul va produce acum o secţiune (→ Fig. 27-1). Când secţionarea este 
terminată, cuţitul se va opri automat în poziţia de capăt din spate, în spatele probei 
(din punctul de vedere al utilizatorului).

• Ridicaţi secţiunea aşa cum se arată în stânga, folosind o perie (→ Fig. 27-2) pentru 
a o monta pe o lamelă de sticlă (→ Fig. 27-3).
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5.6 Întreţinerea zilnică de rutină şi oprirea aparatului - Leica VT1000 S

După ce toate procedurile zilnice au fost finalizate, efectuaţi următoarele:

• Opriţi întrerupătorul principal din partea din spate a aparatului.
• Aşezaţi capacul lupei pe lupă.
• Îndepărtaţi suportul cuţitului.
• Scoateţi lama din suportul pentru cuţite şi aruncaţi-o în mod corespunzător şi sigur.
• Scoateţi discul probei şi aşezaţi-l pe platou.
• Îndepărtaţi proba cu ajutorul unei lame cu o singură muchie. Apoi îndepărtaţi resturile de adeziv de cianoacrilat de pe discul probei.
• Scoateţi şi goliţi tava tampon. Aruncaţi în mod corespunzător conţinutul tăvii tampon.
• Scurgeţi baia de răcire.  

Pentru a face acest lucru, eliberaţi tubul din suportul său din partea din spate a aparatului şi eliminaţi conţinutul băii de gheaţă  
într-un recipient adecvat. Apoi ştergeţi cu o lavetă uscată.

Atenţie 

Conţinutul băii de gheaţă poate fi contaminat dacă se varsă soluţie tampon peste aceasta.
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6. Defecţiuni: Semnificaţie şi depanare

Avertisment 

Atunci când lucraţi cu discuri direcţionale ale probei, mutaţi tava tampon în poziţia cea mai joasă, imediat după pornirea aparatului!

Mesaje/simptome de eroare Surse de eroare Remediere
Coliziune a cuţitului cu discul probei. Reglarea unghiului de degajare:

• Dacă se selectează un unghi de 
degajare mai mare de 5°, este posibil 
ca discul probei şi muchia cuţitului să 
se ciocnească între ele.

• Coborâţi discul probei suficient pentru 
a preveni coliziunea.

• Atunci când lucraţi cu suporturi 
direcţionale ale probei, muchia cuţitului 
şi suportul probei se pot ciocni la orice 
unghi de degajare selectat.

• Coborâţi discul probei suficient pentru 
a preveni coliziunea.

Semnal de avertizare sonoră.

Cursa de întoarcere nu este finalizată.

Eroare de funcţionare din cauza 
funcţiei de blocare a butonului 
ÎNAPOI/ÎNAINTE:

• Cu butonul ÎNAPOI/ÎNAINTE blocat, 
aparatul este oprit prin intermediul 
întrerupătorului de alimentare din partea 
din spate a aparatului şi este pornit din 
nou fără a elibera butonul ÎNAPOI/
ÎNAINTE în poziţia sa centrală.

• Deblocaţi butonul ÎNAPOI/ÎNAINTE, 
trăgându-l înapoi în poziţia centrală.

• Pentru a reactiva mişcarea cursei de 
revenire, blocaţi din nou butonul 
ÎNAPOI/ÎNAINTE (în poziţia ÎNAPOI).

• Cu butonul ÎNAPOI/ÎNAINTE blocat, 
aparatul a fost oprit prin intermediul 
opririi de urgenţă şi, după aceea, oprirea 
de urgenţă a fost deblocată din nou, fără 
a elibera butonul ÎNAPOI/ÎNAINTE în 
poziţia sa centrală.

• Deblocaţi butonul ÎNAPOI/ÎNAINTE, 
trăgându-l înapoi în poziţia centrală.

• Pentru a reactiva mişcarea cursei de 
întoarcere, blocaţi din nou butonul 
ÎNAPOI/ÎNAINTE (în poziţia REV).
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Mesaje/simptome de eroare Surse de eroare Remediere
Semnal de avertizare sonoră.

Cursa descendentă nu este finalizată.

Eroare de funcţionare din cauza 
funcţiei de blocare a butonului  
SUS/JOS:

• Cu butonul SUS/JOS blocat în poziţia 
JOS, aparatul a fost oprit prin intermediul 
comutatorului de alimentare din partea 
din spate a aparatului şi pornit din nou 
fără a elibera butonul SUS/JOS în poziţia 
sa centrală.

• Eliberaţi butonul SUS/JOS în poziţia sa 
centrală.

• Pentru a reactiva mişcarea descendentă, 
activaţi din nou butonul SUS/JOS (JOS).

• Cu butonul SUS/JOS blocat, aparatul a 
fost oprit prin intermediul OPRIRE DE 
URGENŢĂ (întrerupător de picior sau 
buton de Oprire de urgenţă), după care 
OPRIRE DE URGENŢĂ a fost eliberată 
fără deblocarea butonului SUS/JOS.

• Eliberaţi butonul SUS/JOS în poziţia sa 
centrală.

• Pentru a reactiva mişcarea descendentă, 
activaţi din nou butonul SUS/JOS (JOS).

Motorul de alimentare se opreşte.

Orice etapă de prelucrare (cursa de 
secţionare etc.) este întreruptă imediat.

Orice deplasare SUS/JOS a tăvii tampon 
este întreruptă imediat.

Orice buton blocat este indicat printr-un 
semnal de avertizare sonoră.

La apăsarea oricărei taste, aparatul 
emite un semnal de avertizare sonoră.

În cazul în care a fost activată funcţia 
OPRIRE DE URGENŢĂ, aparatul rămâne 
nefuncţional atunci când se apasă 
comutatorul de picior.

Se afişează indicaţia SP.

Funcţia OPRIRE DE URGENŢĂ a fost 
activată.

• Eliberaţi butonul OPRIRE DE URGENŢĂ.
• Selectaţi un mod de funcţionare şi 

continuaţi să lucraţi.
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Mesaje/simptome de eroare Surse de eroare Remediere
Semnal de avertizare sonoră.

Se afişează codul de eroare E0.1xx.

xx - există mai multe coduri de eroare,

00 - există un singur cod de eroare.

• Butonul(ele) este (sunt) blocat(e) sau 
defect(e).

• Funcţia de blocare ÎNAPOI sau butonul 
ÎNAPOI/ÎNAINTE sunt defecte.

• Eroare la butonul SUS/JOS; funcţia de 
blocare JOS.

• Apăsaţi butonul de mai multe ori pentru 
a debloca;  
dispuneţi înlocuirea butonului defect de 
Serviciul tehnic.

Se afişează codul de eroare E0.200. • Mecanismul de alimentare defect. • Opriţi aparatul; apelaţi Serviciul tehnic.

Se afişează codul de eroare E0.300. • Componentă electronică importantă 
defectă.

• Opriţi aparatul; apelaţi Serviciul tehnic.

Se afişează codul de eroare E0.400. • Motor de alimentare defect. • Opriţi aparatul; apelaţi Serviciul tehnic.

Se afişează codul de eroare E.05xx. • Eroare de barieră luminoasă (alimentare 
înainte)

• Opriţi aparatul; apelaţi Serviciul tehnic.

Semnal de avertizare sonoră.

Se afişează codul de eroare E0.600.

• Eroare de barieră luminoasă (avansarea 
în grosimea secţiunii)

• Opriţi aparatul; apelaţi Serviciul tehnic.

Semnal de avertizare sonoră.

Codul de eroare E0.700 este afişat timp 
de aproximativ 2 secunde.

• Software-ul a detectat o defecţiune 
hardware gravă.

• Opriţi aparatul; apelaţi Serviciul tehnic.

Semnal de avertizare sonoră.

Se afişează codul de eroare E0.9xx.

• Resetare controlor de secvenţă STM32. • Aparatul poate fi utilizat în mod normal 
după repornire.

• În cazul unor probleme ulterioare, apelaţi 
Serviciul tehnic.
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Mesaje/simptome de eroare Surse de eroare Remediere
Semnal de avertizare sonoră.

Semnal optic prin intermediul LED-ului 
roşu.

• A fost atinsă limita superioară de 
alimentare cu probe.

• Părăsiţi poziţia limită superioară 
(comutaţi butonul SUS/JOS în 
direcţia JOS).

• Montaţi o nouă probă pe suportul 
de probe şi începeţi din nou.

• A fost atinsă limita inferioară a nivelului 
probei (reglarea înălţimii probei prin 
intermediul tăvii tampon).

• După deblocarea poziţiei JOS, tava 
tampon se ridică automat până când 
se opresc semnalele sonore şi optice.

Semnal de avertizare sonoră. • Utilizatorul a încercat să selecteze prin 
intermediul butonului +/- o grosime a 
probei care este sub valoarea minimă 
(0 μm) sau peste valoarea maximă 
(999 μm).

• Eliberaţi butonul +/-.

Semnal de avertizare sonoră.

(Când operaţi aparatul pentru prima 
dată sau după ce a fost schimbat 
E-EPROM-ul).

• Semnalul de avertizare va înceta în mod 
automat după faza de iniţializare.

Se poate auzi un sunet de zdrăngănit. • Şuruburile de prindere vizibile s-au slăbit 
în timpul secţionării.

• Strângeţi din nou şuruburile de prindere 
slăbite.

Indicaţie 

Aceste simptome pot apărea din când în când şi sunt inevitabile, deoarece şuruburile de strângere care trebuie acţionate de utilizator 
nu pot fi sigilate.

Avertisment 

Dacă sunetul de zdrăngănit nu încetează după ce şuruburile de prindere au fost strânse din nou, nu ezitaţi să apelaţi imediat la 
Serviciul tehnic. 
Nu utilizaţi aparatul când se află în această stare
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7. Curăţarea şi întreţinerea 

7.1 Curăţarea aparatului

Avertisment 

Îndepărtaţi întotdeauna cuţitul/lama înainte de a detaşa suportul cuţitului de aparat. Puneţi întotdeauna cuţitul (lama) înapoi în 
carcasa cuţitului sau în distribuitorul de lame atunci când nu le utilizaţi!
Atunci când folosiţi agenţi de curăţare, respectaţi instrucţiunile de siguranţă ale producătorului şi reglementările de securitate a 
muncii din laboratorul dvs.
Când curăţaţi suprafeţele exterioare, nu utilizaţi xilen sau solvenţi care conţin acetonă sau xilen. Suprafeţele finisate nu sunt 
rezistente la xilen sau la acetonă! 
Asiguraţi-vă că lichidele nu pătrund în interiorul aparatului în timpul curăţării.

Înainte de fiecare curăţare, efectuaţi următoarele etape pregătitoare:

• Opriţi aparatul şi deconectaţi fişa de alimentare.
• Scoateţi lama din suportul pentru cuţite şi introduceţi-o în recipientul din partea de jos a distribuitorului de lame.
• Scoateţi suportul pentru cuţite, în vederea curăţării.
• Scoateţi placa de probă din tava tampon şi aşezaţi-o în poziţie orizontală pe platou. Îndepărtaţi cu grijă proba, cu o lamă cu o singură 

muchie.
• Îndepărtaţi resturile de secţiune, folosind o pensetă sau o perie
• Scoateţi tava tampon, goliţi-o şi clătiţi-o separat cu apă (→ p. 30 – 5.6 Întreţinerea zilnică de rutină şi oprirea aparatului - Leica VT1000 S).

Instrument şi suprafeţe exterioare

Dacă este necesar, suprafeţele exterioare lăcuite ale panourilor de comandă pot fi curăţate cu un detergent comercial delicat de uz casnic 
sau cu apă cu săpun şi apoi pot fi şterse cu o lavetă.

Aparatul trebuie să fie complet uscat, înainte de a putea fi utilizat din nou.

Curăţarea cuţitului

Avertisment 

Când curăţaţi cuţitul/lama, ştergeţi întotdeauna de la cuţit sau de lamă înapoi spre muchia tăietoare, nu ştergeţi NICIODATĂ în 
direcţia opusă - risc de rănire!

Curăţaţi folosind o soluţie pe bază de alcool sau acetonă.
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7.2 Schimbarea siguranţei

Avertisment 

Înainte de a schimba o siguranţă, mai întâi opriţi întotdeauna aparatul şi scoateţi complet cablul aparatului. Instrumentul trebuie să 
se fi răcit, iar rezervorul de parafină trebuie să fie gol.
Atunci când schimbaţi o siguranţă, NU utilizaţi alte siguranţe decât cele de rezervă furnizate cu aparatul.

Dacă aparatul se defectează complet, verificaţi mai întâi alimentarea cu energie electrică la priza de alimentare.

Apoi verificaţi siguranţele din partea din spate a aparatului.

Pentru a realiza aceasta, procedaţi după cum urmează:

• Cu ajutorul unei şurubelniţe (→ Fig. 28-1), împingeţi cu grijă afară inserţia siguranţei (→ Fig. 28-2).
• Scoateţi inserţia pentru siguranţe - aceasta conţine două siguranţe (→ Fig. 28-3).
• Verificaţi dacă firul subţire (→ Fig. 28-4) din capilarul de sticlă al unei siguranţe este intact. În caz contrar, înlocuiţi siguranţa 

(pachetul standard de livrare include două siguranţe de schimb).

Avertisment 

Înainte de a conecta din nou cablul de alimentare şi de a porni aparatul, trebuie să identificaţi şi să corectaţi cauza din care s-a ars 
siguranţa.

• Introduceţi inserţia cu cele două siguranţe şi porniţi din nou aparatul.

Fig. 28  

1 2

3

4
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8. Informaţii privind comenzile: Piese de schimb, accesorii, consumabile

8.1 Informaţii privind comenzile

Notaţie Nr. comandă

Suport cuţit S 14 0462 30131
Tavă tampon S 14 0462 30132
Tavă tampon S, cu pereţi dubli 14 0463 46423
Disc S al probei, Ø 50 mm, nedirecţional 14 0463 27404
Suport magnetic pentru probe, direcţional 14 0462 32060
Comutator de picior cu carcasă de protecţie 14 0463 27415
Lupă, completă 14 0462 31191
Modul zone LED cu putere ridicată, 2 braţe 14 6000 04826
Modul zonă cu putere ridicată, LED 1000 14 6000 04825
Cuţit din safir 14 0216 39372
Adeziv cianoacrilat 14 0371 27414
Julabo FL300, răcitor cu recirculare
100 V/50/60 Hz 14 0481 48439
115 V/50 Hz 14 0481 48437
230 V/50-60 Hz 14 0481 48436
230 V/60 Hz 14 0481 48438
Antifrogen N 14 0481 45443

8.2 Comutator de picior

Fig. 29   

Comutator de picior

Comutatorul de picior este un accesoriu opţional care poate 
fi utilizat în locul butonului START/STOP.

Nr. comandă:    14 0463 27415
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8.3 Tavă tampon

8.3.1 Tavă tampon cu pereţi dubli S

Indicaţie 

Atunci când se utilizează tava tampon cu pereţi dubli, răcitorul de flux trebuie instalat în conformitate cu instrucţiunile de asamblare 
înainte de a lucra cu probele.

Fig. 30   

Fig. 31  

1

 

La tava tampon cu pereţi dubli se poate adăuga o clemă pentru a 
ţine furtunul de gazare pentru tampon în poziţia corectă.

Conectaţi mai întâi furtunurile ((→ Fig. 31-1), incluse în livrarea 
standard a tăvii tampon cu pereţi dubli) la partea din spate a 
răcitorului/cu recirculare Julabo FL300, apoi conectaţi celălalt 
capăt la tava tampon goală. Accesul este mai uşor dacă realizaţi 
mai întâi conexiunea din stânga. Pentru a face acest lucru, trageţi 
înapoi cuplajul de blocare, ataşaţi furtunul şi eliberaţi cuplajul 
până când auziţi cum se fixează cu un clic pe poziţie.

• Setul de furtunuri pentru conectarea unui răcitor cu recirculare 
este inclus.

Nr. comandă:    14 0463 46423
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8.4 Lupă, iluminare cu LED

Fig. 32   

Lupă

• Pentru a fi introdus în dispozitivul de fixare.

Nr. comandă:    14 0462 31191

Modul zone LED cu putere ridicată, 2 braţe

• Se montează pe lupă, după ce aceasta a fost montată în 
dispozitivul de fixare. Apoi, conectaţi modulul zone LED cu 
putere ridicată, 2 braţe cu modulul zonă cu putere ridicată, 
LED 1000.

Nr. comandă:    14 6000 04826

Fig. 33   

Modul zonă cu putere ridicată, LED 1000

• Serveşte ca sursă de lumină pentru modulul zone LED cu 
putere ridicată, 2 braţe.

Nr. comandă:    14 6000 04825
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8.5 Răcitor Julabo cu recirculare FL300

Fig. 34   

Răcitor cu recirculare pentru conectarea la tava tampon cu pereţi 
dubli din Leica VT1000 S şi VT1200/VT1200 S.

Interval de temperatură selectabil: +20 °C până la + 40 °C.

Mediu de răcire recomandat:  
Antifrogen N   14 0481 45443  
Amestec cu apă (50 %/50 %)

Exemplu de aplicare:

Dacă (la o temperatură ambiantă de 20 - 22 °C) trebuie să 
se atingă o temperatură de 4 °C în jgheabul tampon, trebuie 
selectată valoarea de setare de 0,5 - 2 °C.

Indicaţie 

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Instrucţiunile de utilizare furnizate împreună cu acest aparat.
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9. Garanţie şi service

Garanția legală

Leica Biosystems Nussloch GmbH garantează că produsul contractual livrat a fost supus unei proceduri complete de control al calităţii, 
bazată pe standardele de testare internă Leica şi că produsul este fără probleme şi că respectă toate specificaţiile tehnice şi/sau 
caracteristicile convenite garantate.

Amploarea condiţiilor de garanţie legală variază în funcţie de conţinutul contractului încheiat. Determinante sunt numai condiţiile 
de garanţie legală ale companiei de vânzări Leica din zona dumneavoastră, respectiv ale societăţii de la care aţi procurat produsul 
contractual.

Informații de service

Dacă aveţi nevoie de piese de schimb sau dacă trebuie să apelaţi la serviciul de asistenţă tehnică pentru clienţi, vă rugăm să vă adresaţii 
reprezentanţei dvs. Leica sau reprezentantului comercial Leica de la care aţi achiziţionat aparatul. 

Furnizaţi următoarele informaţii:

• Denumirea modelului şi numărul de serie al aparatului.
• Amplasamentul aparatului şi numele persoanei de contact.
• Motivul pentru solicitarea trimisă serviciului pentru clienţi.
• Data livrării

Scoaterea din funcţiune şi eliminarea

Aparatul sau piesele aparatului trebuie să fie eliminate ca deşeu cu respectarea dispozițiilor legale respective aflate în vigoare.
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10. Confirmarea decontaminării

Fiecare produs care este returnat către Leica Biosystems sau care necesită întreţinere la faţa locului trebuie să fie curăţat şi decontaminat 
în mod corespunzător. Puteţi găsi şablonul dedicat confirmării decontaminării pe site-ul nostru www.LeicaBiosystems.com din meniul 
produsului. Acest şablon trebuie utilizat pentru colectarea tuturor datelor solicitate.

La returnarea unui produs, o copie a confirmării completate şi semnate trebuie să fie inclusă sau transmisă tehnicianului de service. 
Responsabilitatea pentru produsele care sunt trimise înapoi fără această confirmare sau cu o confirmare incompletă îi revine expeditorului. 
Bunurile returnate care sunt considerate de companie a fi o sursă potenţială de pericol vor fi trimise înapoi, pe cheltuiala şi pe riscul 
expeditorului.
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Leica Biosystems Nussloch GmbH 
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