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Turvallisuusmääräykset
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Turvallisuus

Leica DM -mikroskooppivalikoiman yksittäis-
ten moduulien mukana toimitetaan inter-
aktiivinen CD-ROM-levy, joka sisältää kaikki 
tarvittavat käyttöohjeet useilla kielillä. Sitä 
on säilytettävä huolellisesti, ja sen on aina 
oltava järjestelmän käyttäjän käytettävissä. 
Voit ladata ja tulostaa käyttöohjeita ja päivi-
tyksiä myös kotisivuiltamme osoitteesta  
www.leica-microsystems.com.

Tässä käyttöohjeessa kuvataan Leica DM 
-mikroskooppisarjan yksittäisten moduulien 
erityistoiminnot ja annetaan tärkeitä ohjeita 
moduulien turvallista käyttöä, kunnossapitoa 
ja lisävarusteita varten. 

Turvallisuus-kirjanen sisältää lisää turvallisuus-
tietoja, jotka koskevat mikroskoopin huolto-
töitä, vaatimuksia ja käsittelyä, lisävarusteita ja 
sähkövarusteita sekä yleisiä turvallisuusohjeita.

Voit yhdistellä yksittäisen järjestelmän tuotteita 
ulkoisten toimittajien tuotteisiin. Lue toimitta-
jan käyttöohje ja turvallisuusvaatimukset.

Lue edellä luetellut käyttöohjeet ennen instru-
menttien asennusta, käynnistämistä ja käyt-
töä. Huomioi erityisesti turvallisuutta koskevat 
ohjeet.

Käyttäjän on noudatettava näissä käyttöoh-
jeissa annettuja ohjeita ja varoituksia, jotta laite 
säilyttäisi alkuperäisen tilansa ja sen käyttö olisi 
vaaratonta.

http://www.leica-microsystems.com
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Käyttöohjeessa käytetyt symbolit

Vaarakohteesta ilmoittava varoitus

 Näet tämän symbolin käyttöohjeen 
kohdissa, joiden lukeminen ja noudat-

taminen on pakollista. 

Laiminlyönnistä voi aiheutua seuraavia:
 O henkilövahingot

 O toimintahäiriöt tai laitteiden vahingoittu-
minen.

Vaarallista sähköjännitettä koskeva varoi-
tus

 Näet tämän symbolin käyttöohjeen 
kohdissa, joiden lukeminen ja noudat-

taminen on pakollista. 

Laiminlyönnistä voi aiheutua seuraavia:
 O henkilövahingot

 O toimintahäiriöt tai laitteiden vahingoit-
tuminen.

Kuumista pinnoista ilmoittava varoitus

 Tämä symboli varoittaa kuumista 
käsiteltävissä olevista pinnoista, esim. 

hehkulampuista. 

Tärkeä tieto

 Tämä symboli tarkoittaa kohtia, joissa 
annetaan ymmärtämistä helpottavia 

lisätietoja tai selityksiä.

Selittävät huomautukset
 f Tämä tekstissä oleva symboli viittaa lisäti-

etoihin ja selityksiin.

 Laitteen, lisäkomponenttien ja tarvik-
keiden hävittämistä koskevat ohjeet.
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Tärkeitä huomautuksia

Kuvaus
Leica DM500 -mikroskooppi vastaa tekniikan 
uusinta tasoa. Käytön aikana saattaa kuiten-
kin muodostua vaaroja. Mahdolliset vaarat on 
kuvattu jäljempänä.

 Tämä käyttöohje on luettava ennen 
mikroskoopin asennusta, käyttöönottoa 

ja käyttöä. Huomioi erityisesti turvallisuutta 
koskevat ohjeet.

Käyttöohje
Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä käyttöturval-
lisuuteen, huoltoon ja lisävarusteisiin liittyviä 
ohjeita.

 Leica DM500 -mikroskoopin mukana 
toimitetaan vuorovaikutteinen CD-ROM-

levy, jossa on kaikki tarvittavat käyttöohjeet. 
Sitä on säilytettävä huolellisesti, ja sen on 
aina oltava järjestelmän käyttäjän käytettä-
vissä. Voit ladata ja tulostaa käyttöohjeita ja 
päivityksiä myös kotisivuiltamme osoitteesta  
www.leica-microsystems.com.

Kolmannen osapuolen toimittamat lisäva-
rusteet
Voit yhdistellä yksittäisen järjestelmän tuotteita 
ulkoisten toimittajien tuotteisiin. Lue toimitta-
jan käyttöohje ja turvallisuusvaatimukset.

Alkuperäinen tila
Käyttäjän on noudatettava näissä käyttöoh-
jeissa annettuja ohjeita ja varoituksia, jotta laite 
säilyttäisi alkuperäisen tilansa ja sen käyttö olisi 
vaaratonta.

Lakisääteiset vaatimukset
Noudata yleisiä ja paikallisia määräyksiä, jotka 
koskevat onnettomuuksien ehkäisyä ja ympä-
ristönsuojelua. 

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Sähkötoimiset lisävarusteet edustavat huippu-
tekniikkaa, ja ne toimitetaan EY-vaatimusten-
mukaisuusvakuutuksella varustettuina.

http://www.leica-microsystems.com
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Käyttöä koskevia ohjeita 

 Leica DM500 -mikroskooppia saa käyt-
tää vain suljetuissa tiloissa, ja se on 

sijoitettava tukevalle alustalle.

 Sijoita Leica DM500 -mikroskooppi aina 
siten, että voit koska tahansa irrottaa 

sen sähköverkosta. Verkkojohtoon on aina 
päästävä käsiksi, koska sitä käytetään myös lait-
teen irrottamiseen sähköverkosta.

Käyttöpaikka
Käytä laitteita vain suljetuissa, pölyttömissä 
tiloissa, joiden lämpötila on +10°C:n ja +40°C:n 
välillä. Suojaa laitteet öljyltä, kemikaaleilta ja 
suurelta kosteudelta. Jos laitteita käytetään 
ulkona, suojaa ne pölyltä ja kosteudelta. Älä 
koskaan käytä sähkölaitteita ulkona. Asenna 
sähkölaitteet vähintään 10 cm:n etäisyydelle 
seinästä ja syttyvistä aineista.

Suuria lämpötilanmuutoksia, suoraa auringon-
valoa ja tönäisyjä on vältettävä.

 Yksittäisten komponenttien hoidossa 
on oltava huolellinen lämpimillä ja 

kosteanlämpimillä ilmastovyöhykkeillä, jotta 
komponentteihin ei pääsisi muodostumaan 
sienikasvustoa. 

Käyttötarkoituksen vastainen käyttö

 Älä koskaan asenna mitään muuta 
liitintä tai irrota mekaanisia osia, ellei 

ohjeessa nimenomaisesti niin kehoteta. 

 Käyttöohjeessa kuvatut laitteet tai lisäva-
rusteet on testattu turvallisuuden osalta 

ja mahdollisten vaarojen varalta.

 Jos laitteeseen halutaan suorittaa 
toimenpiteitä tai muutoksia tai sitä 

halutaan yhdistellä muihin kuin Leican valmis-
tamiin komponentteihin, joista ei ole mainintaa 
käyttöohjeessa, on otettava yhteyttä Leican 
edustajaan!

 Takuu raukeaa, jos laitteeseen suorite-
taan luvaton toimenpide tai laitetta ei 

käytetä käyttötarkoituksen mukaisesti.
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Kuljetus
Käytä alkuperäistä pakkausta yksittäisten 
moduulien lähettämisessä ja kuljetuksessa, 
mikäli mahdollista.

Pura kaikki käyttöohjeessa asennettaviksi ja 
purettaviksi kuvatut liikkuvat komponentit ja 
pakkaa ne erikseen, jotta välttäisit tärähdysten 
aiheuttamat viat.

Hävittäminen
Kun tuotteen käyttöikä on päättynyt, ota 
yhteyttä Leica Service tai Sales -palveluun tuot-
teen hävittämistä varten.
Huomioi kansalliset lait ja säädökset, jotka 
täydentävät esimerkiksi Euroopan Yhteisön 
WEEE-direktiiviä, ja varmista niiden noudat-
taminen.

 Kaikkien elektronisten laitteiden tavoin 
tätäkään laitetta, sen lisäkomponent-

teja ja tarvikkeita ei saa hävittää tavallisten 
kotitalousjätteiden mukana. Hävittämisessä on 
noudatettava paikallisesti soveltuvia lakeja ja 
määräyksiä. Integrointi vieraisiin tuotteisiin.

Asennettaessa Leica-tuotteita vieraisiin tuot-
teisiin koko järjestelmän valmistaja tai jälleen-
myyjä vastaa siitä, että se on soveltuvien 
turvallisuusohjeiden, lakien ja ohjeistusten 
mukainen.

Käyttöä koskevia ohjeita (jatkuu)
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Terveyteen ja käyttöön liittyvät vaarat

Terveysriskit

 Mikroskoopeilla varustetut työskentely-
paikat helpottavat ja parantavat tarkas-

telua, mutta mikroskoopit myös rasittavat 
käyttäjän silmiä ja lihaksia. Keskeytymättömän 
työskentelyn kestosta riippuen voi seurata 
silmien väsymystä tai tuki- ja liikuntaelimistön 
vaivoja. Rasituksen vähentämiseksi on ryhdyt-
tävä soveltuviin toimenpiteisiin:

 O optimaalinen työskentelypaikan suunnit-
telu

 O toiminnan säännölliset muutokset

 O henkilökunnan perusteellinen opastami-
nen kiinnittäen erityistä huomiota ergono-
misiin ja työskentelyn toteuttamista koske-
viin näkökohtiin.

Leica-mikroskooppivalikoiman ergonomi-
sen suunnittelun ja rakenteen tavoitteena on 
tehdä mikroskoopin käyttäjän työskentelystä 
mahdollisimman rasittamatonta.

Tartuntavaara

 Suora kosketus okulaareihin voi tartut-
taa silmiin bakteeri- tai virusperäisiä 

tulehduksia.

 Riski voidaan minimoida käyttämällä 
työntekijäkohtaisia omia okulaareja tai 

irrotettavia silmäsuppiloita.

Vaarat käytön aikana
 O Leica DM500 -mikroskoopin saa kytkeä vain 

maadoitettuun pistorasiaan.

 O Leica DM500 -mikroskooppia ei saa käyt-
tää, ellei se ole asianmukaisessa käyttökun-
nossa.

Mikroskoopin valaistus on vapautetussa 
ryhmässä (riskiryhmä 0) EN 62471:2008 -direk-
tiivin mukaisesti, kun sitä käytetään käyttötar-
koituksen mukaisesti.

• Älä koskaan katso suoraan valaistusväli-
neiden LED-säteeseen – optisilla instru-

menteilla tai ilman – koska tämä lisää riskiluok-
kaa. Ohjeen noudattamatta jättäminen johtaa 
simävammojen vaaraan.
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Tietoja laitteesta vastaavalle henkilölle

Tietoja laitteesta vastaavalle henkilölle
 O Varmista, että vain pätevä henkilöstö käyt-

tää Leica DM500 -mikroskooppia.

 O Varmista, että tämä käyttöohje on aina 
Leica DM500 -mikroskoopin läheisyydessä.

 O Tarkasta säännöllisesti, että valtuutetut 
käyttäjät noudattavat turvallisuusvaati-
muksia.

 O Ohjeista uudet käyttäjät perusteellisesti ja 
selitä heille varoitusmerkintöjen ja -ilmoi-
tusten merkitys.

 O Jaa yksittäisiä vastuutehtäviä laitteen käyn-
nistämiseksi, käyttämiseksi ja huoltami-
seksi ja valvo, että vastuutehtäviä nouda-
tetaan.

 O Älä käytä Leica DM500 -mikroskooppia, jos 
se ei ole täysin kunnossa.

 O Ilmoita henkilöiden turvallisuuden vaaran-
tavista tuotevioista välittömästi Leican 
edustajalle tai Leica Microsystems (Schweiz) 
AG, 9435 Heerbrugg, Schweiz -yhtiölle.

 O Jos käytät Leica DM500 -mikroskoopin 
kanssa vieraiden valmistajien lisävarusteita, 
varmista jokaiselta valmistajalta, että tuote 
on teknisesti turvallinen ja vaaraton käyt-
tää, sekä noudata laitteen käyttöohjetta.

 O Leica DM500 -mikroskooppia saavat muut-
taa ja huoltaa vain Leican valtuuttamat 
ammattilaiset.

 O Laitteen kunnostukseen saa käyttää vain 
alkuperäisiä Leica-varaosia.

 O Huollon tai teknisten muutosten jälkeen 
laite on konfiguroitava uudelleen Leican 
teknisten vaatimusten mukaisesti.

 O Leicalla ei ole korvausvelvollisuutta, jos 
valtuuttamattomat henkilöt muuttavat 
tai huoltavat laitetta, jos kunnossapito on 
virheellistä (eikä Leica suorittanut kunnos-
sapitoon kuuluvia töitä) tai jos laitetta käsi-
tellään virheellisesti.

 O Rakennuksen sähköasennuksen on vastat-
tava kansallista standardia; esim. maavuo-
tosuojan (vikavirtasuoja) käyttö on suosi-
teltavaa.
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Hoito-ohjeet

Yleiset ohjeet
 O Suojaa Leica DM500 -mikroskooppi koste-

udelta, höyryiltä, hapoilta, alkaleilta ja 
syövyttäviltä aineilta. Älä säilytä kemikaa-
leja laitteen läheisyydessä.

 O Suojaa Leica DM500 -mikroskooppia öljyltä 
ja rasvalta. Älä koskaan rasvaa tai öljyä 
mekaanisia osia tai liukupintoja.

 O Noudata desinfiointiaineen valmistajan 
ohjeita.

 O Suosittelemme tekemään huoltosopimuk-
sen Leica Service -huollon kanssa.

Pinnoitettujen osien ja muoviosien  
puhdistus

 O Pöly ja likahiukkaset on poistettava pehme-
ällä harjalla tai nukkaamattomalla puuvilla-
liinalla.

 O Poista karkea lika kostutetulla kertakäyttö-
liinalla.

 O Asetonin, ksyleenin ja nitropitoisten ohen-
teiden käyttö on KIELLETTY.

 O Älä koskaan puhdista värillisiä pintoja ja 
kumiosilla varustettuja lisävarusteita kemi-
kaaleilla. Se voi vaurioittaa pintoja, ja irtoa-
vat hiukkaset voivat liata näytteet.

Lasipintojen puhdistus
 O Poista pöly kuivalla, rasvattomalla hiussi-

veltimellä, palkeilla puhaltamalla ja tyhjiön 
kautta imemällä.

 O Optiset pinnat on puhdistettava kaupasta 
saatavaan lasinpuhdistusaineeseen kaste-
tulla nukkaamattomalla kankaalla, linssin-
puhdistuskankaalla tai vanutupolla.
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Lisävarusteet, kunnossapito ja korjaus

Lisävarusteet
Leica DM500 -mikroskoopin kanssa saa käyttää 
vain seuraavia lisävarusteita:

 O tässä käyttöohjeessa kuvatut Leica-lisäva-
rusteet.

 O muut lisävarusteet, joiden turvateknisesti 
vaarattoman käytön Leica on vahvistanut.

Kunnossapito
 O Leica DM500 -mikroskooppi on käytän-

nössä huoltovapaa. Laitteen turvallisen 
ja luotettavan toiminnan varmistamiseksi 
suosittelemme ottamaan yhteyttä vastaa-
vaan huolto-organisaatioon.

 Voit sopia säännöllisistä tarkastuksista tai 
solmia kunnossapitosopimuksen.

 O Suosittelemme tekemään huoltosopimuk-
sen Leica Servicen kanssa.

 O Huollossa ja korjauksissa saa käyttää vain 
alkuperäisiä varaosia.

Korjaukset ja huoltotyöt
 O Ainoastaan alkuperäisten Leica Micro-

systems -varaosien käyttö on sallittua.

 O Katkaise virta ja irrota verkkokaapeli pisto-
rasiasta ennen laitteen avaamista.

 O Vältä kosketusta jännitteellisiin sähköpiirei-
hin, koska seurauksena voi olla loukkaantu-
minen.

Huolto-osoite
Ota ongelmatapauksissa yhteyttä seuraavaan 
osoitteeseen:
stereo.service@leica-microsystems.com
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Sähkötiedot ja ympäristöolot

Ympäristö
Käyttölämpötila +10 °C … +40 °C

Säilytyslämpötila –20 °C … +52 °C

 +50 °F … +104 °F

Käsittelyisku 25 mm 50 mm:n kovapuuhun

Kuljetusisku (ei pakattu) 100 g / 6 ms

Kuljetusisku (pakattu) 800 mm:n vapaa pudotus

Kuljetustärinä (ei pakattu) 5–200 Hz / 1,5 g 

Ilmanpaine käytössä ja säilytyksessä: 500–1 060 mbar

Kosteus käytössä ja säilytyksessä: 20–90 %

Asennusluokka II (ylijänniteluokka)

Suojausaste 2

Sulakkeen vaihto

 Irrota instrumentti virtalähteestä aina ennen sulakkeen 
vaihtamista. Leica DM500:ssa on kaksi sulaketta, jotka 

sijaitsevat virtajohdon vastakkeessa.

 Käytä vain seuraavantyyppistä sulaketta: 5×20 mm,  
1 Amp/250 V, pikatoiminen (# 13RFAG30003)

Sähkötiedot
Leica DM500 Tulo: 100–240 V, 50/60 Hz, 5 W (3 W LED)

 Käytä ainoastaan 1.2 voltin NiMH-tyypin uudelleen ladat-
tavia AA-paristoja, 2 700 mAh maksimissaan. Älä käytä 

AA-paristoja, joita ei voi ladata uudelleen!
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Leica DM500
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Onnittelut!

Kiitos, että valitsit Leica Microsystemsin Leica 
DM500 -yhdistelmämikroskoopin. Tämän mallin 
ainutlaatuinen muotoilu ja täydelinen varuste-
valikoima tekevät siitä monipuolisen, laaduk-
kaan instrumentin.
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Pakkauksesta poistaminen

 O Poista mikroskooppi ja mahdolliset osat 
varovasti pahvipakkauksesta.

 O Tarkista komponentit vertaamalla niitä 
suunniteltuun kokoonpanoon.

 O Valinnaisia varusteita, kuten kontrastilisä-
varusteita, kamerasovittimia, kameroita ja 
kantolaukkuja, ei toimiteta vakiovarustei-
den osana. Ne toimitetaan erillisissä pakka-
uksissa.

 O Älä hävitä pakkausmateriaaleja. Käytä 
niitä laitteen turvalliseen säilyttämiseen ja 
kuljettamiseen tarvittaessa.



Leica DM500 Käyttöohje Paikalla! 19

Paikalla!
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Käytettävät työkalut
 O Koloavain

 Tarkastelutubuksia on kahdentyyppisiä. 
Varmista, kummatko tarkastelutubukset 

sinulla on:

Tyyppi 1: Leica EZ -tarkastelutubus, yhdysraken-
teiset okulaarit

Tyyppi 2: Vakiomallinen tarkastelutubus, erilliset 
okulaarit

1. Avaa hieman jalustan yläosassa sijaitse-
vaa säätöruuvia toimitukseen kuuluvalla 
kuusiokoloavaimella. 

2. Aseta rengaspyrstö jalustakannattimeen 
ja kiristä säätöruuvi tiukasti mutta pakot-
tamatta. Se paikoittaa tarkastelutubukset 
mikroskoopin optiselle akselille tarkasti 
kääntövalinnasta riippumatta.

Tarkastelutubuksien kiinnitys
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2. Aseta Leica EZ -tarkastelutubus takaisin 
paikalleen jalustaan.

3. Kiinnitä lukkosormiruuvi sen mukana 
toimitetulla ruuviavaintyökalulla.

Leica EZ -tarkastelutubus – yhdysrakenteiset okulaarit

 Voit kääntää Leica EZ -tarkastelutu-
busta löysäämällä jalustan säätöruuvia 

tai vaihtamalla säätöruuvin tilalle valinnaisen 
lukkosormiruuvin.

1. Jos haluat ottaa lukkosormiruuvin käyt-
töön, poista jalustan mukana toimitettu 
säätöruuvi kokonaan.

 Varmista, että lukkosormiruuvin sormi-
ruuvi on täysin avattu, ennen kuin kiin-

nität lukkosormiruuvin jalustaan:

Leica EZ -tarkastelutubus, yhdysrakenteiset 
okulaarit
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Leica EZ -tarkastelutubus – yhdysrakenteiset okulaarit (jatkuu)

 Nyt voit kääntää Leica EZ -tarkastelutu-
busta turvallisesti avaamalla lukkosormi-

ruuvia, kääntämällä tarkastelutubusta ja kiristä-
mällä taas lukkosormiruuvin.

 Okulaarit on asennettu valmiiksi Leica 
EZ -tarkastelutubukseen ja esisäädetty 

korjattua näköä varten, joten okulaarin säätö 
tai asennus ei ole tarpeen.

Siirry kohtaan "Silmäsuojaimet" sivulle 24.
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Vakiomallinen Leica -tarkastelutubus – erilliset okulaarit

2. Lukitse okulaarit silmätubuksiin kiristä-
mällä silmätubuksen alapuolella olevat 
hopeiset ruuvit tavallisella ristipääruuvital-
talla (ei kuulu toimitukseen).

 Okulaarit kääntyvät yhä, mutta ne ovat 
lukittuina silmätubuksiin.

 Vakiomallisessa tarkastelutubuksessa on 
käännettävä pyrstörengas.  Sen ansiosta 

voit nyt kääntää vakiomallisen tarkastelutubuk-
sen vapaasti haluamaasi asentoon.

1. Aseta okulaarit silmätubuksiin.

Vakiomallinen tarkastelutubus, silmätubuksissa 
ei ole vielä okulaareja



Leica DM500 Käyttöohje Paikalla! 24

 Jos sinulla on silmälasit, pidä kumi-
set silmäsuojukset alas taitettuina 

katsoessasi mikroskooppiin. Jos sinulla ei ole 
silmälaseja, voit käyttää ylös taitettuja kumi-
sia silmäsuojuksia huoneenvalon häiritsevän 
vaikutuksen ehkäisemiseksi.

Silmäsuojaimet

 Jos hankit vakiomallisen mikroskooppi-
kokoonpanon, huomaat, että objektiivit 

on jo asennettu objektiivirevolveriin ja konden-
sori jalustaan. Siirry siinä tapauksessa kohtaan 
"Käyttö" sivulle 27.  Jos et ole hankkinut Leica 
DM500 -laitettasi vakiokokoonpanona vaan 
komponentteina, siirry kohtaan "Objektiivien 
asennus" sivulle 25.
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Objektiivien asennus

 Käännä objektiivirevolveria aina pyäl-
lettyä objektiivirevolverin rengasta 

käyttäen.

1. Käännä objektiivirevolveria myötäpäivään 
ja kiinnitä objektiivit kiertämällä ne objek-
tiivirevolverin aukkoihin aloittaen pienim-
mästä suurennuksesta ja edeten suurim-
paan suurennukseen.

Kondensori

 Leica DM500:n kondensori on esiasen-
nettu, esitarkennettu ja esikeskitetty. 

Lisäasennus tai -kohdistus ei ole tarpeen.

Objektiivien ja kondensorin asennus
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Valmiina!
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Mikroskoopin virran kytkentä

 Varotoimenpiteenä virtajohto on 
maadoitettu mikroskoopin jalustaan. 

Älä koskaan käytä sovitinta virtajohdon 
ja virtalähteen välissä, sillä se mitätöisi 
maadoituksen.

Työskentelytaso 

 Käytä mikroskooppia aina kovalla ja 
vakaalla alustalla. 

Virtajohto

 Jos virtajohtoa ei ole valmiiksi kiin-
nitetty, kiinnitä se huolellisesti mikros-

koopin taakse.

Valaistusvoimakkuuden asetus 

 Säädä valaistuksen säätönuppi (sijait-
see mikroskoopin jalustan alaosassa 

vasemmalla) aluksi alhaisimpaan asetukseen. 
Valaistuksen säätönupilla voit säätää valaistus-
järjestelmän tuottaman valon voimakkuutta.

USB-virtaliitin
Leica DM500-telineessä on 5 V/1,5 A USB -virta-
liitin johtokerän keskikohdassa. Sitä voidaan 
käyttää syöttämään virtaa Leica-kameroille, 
tulovalaisimille tai muille laitteille, jotka vaati-
vat 5 V/1,5 A-tehoa.
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Kytke mikroskooppi pistorasiaan ja kytke 
virta
1. Kytke mikroskoopin virtajohto sopivaan 

maadoitettuun pistorasiaan.

  
Toimitukseen kuuluu maadoitettu 

3-johtiminen johto.

2. Kytke mikroskooppiin virta sen jalustassa 
oikealla alhaalla sijaitsevasta kytkimestä.

Virtakatkaisin sijaitsee jalustassa oikealla 
alhaalla

Kondensorin käyttö

 Kondensorissa on iirishimmennin, joka 
voidaan säätää kunkin objektiivin tehol-

lisen numeerisen aukon mukaan.

1. Voit avata ja sulkea iirishimmennintä 
helposti kääntämällä pyällettyä kondenso-
rin rengasta oikealle tai vasemmalle niin, 
että kääntyvän renkaan viiva on kohdak-
kain käytettävän objektiivin suurennuksen 
kanssa. 

 

2. Aloita avaamalla aukon kondensorin iiri-
shimmennin kääntämällä kondensorin 
rengas oikealle ääriasentoonsa.

Kondensorin käyttö
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Näytelasin tarkastelun valmistelu
1. Aseta näytelasi objektipöydälle työntä-

mällä näytelasi eteenpäin näytelasinpiti-
miin.

Näytelasinpitimet pitävät näytteen paikallaan.

2. Aseta näytelasi X/Y-objektipöydän käyttö-
elementin avulla niin, että osa näytteestä 
on käytettävän objektiivin alapuolella.

Näytelasin tarkastelun valmistelu
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Tarkennus

Tarkennus
1. Siirrä pienimmän suurennuksen objektiivi 

työskentelyasentoon kääntämällä objektii-
virevolveria (pyällettyä objektiivirevolverin 
rengasta käyttäen).

2. Nosta objektipöytä ylimmän asennon 
vasteeseen kääntämällä karkeasäätönup-
pia.

Karkeasäätönuppi

3. Katso okulaareihin ja säädä valaistuksen 
voimakkuus sellaiseksi, että tarkastelu on 
miellyttävää. 

 Leica DM500 -mikroskoopin jalusta on 
säädetty tehtaalla niin, että objektipöy-

dän tarkennus onnistuu kiertämällä hienosäätöä 
1,5 kierrosta tästä asennosta..

4. Tarkenna näyte tarkaksi käyttämällä hieno-
säätönuppia. 

Hienosäätönuppi
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1. Säädä silmätubukset oman silmävälisi 
mukaan.  Käännä silmätubuksia sisään- tai 
ulospäin lähemmäs tai kauemmas toisis-
taan, kunnes näet yhden valaistun ympy-
rän. 

    

 Tarkastelutubusten tubusputkien pituus 
säilyy vakiona kaikilla silmäväliasetuk-

silla. Siksi silmävälin vaihtaminen ei vaikuta 
parfokaliteettiin, suurennukseen tai suuren-
nuksesta riippuviin kalibrointeihin. 

Leica EZ -tarkastelutubus
Jos käytät Leica EZ -tarkastelutubusta, jossa 
okulaarit ovat valmiiksi yhdysrakenteisina 
silmätubuksissa, lisäsäätöjä ei tarvita. Muista 
käyttää silmälasejasi tai piilolinssejäsi. Siirry 
kohtaan "Öljyimmersio" sivulle 33.

Vakiomalliset tarkastelutubukset kahdella 
kiinteällä okulaarilla
Jos käytät kahdella kiinteällä okulaarilla (ei 
tarkennusokulaareilla) varustettua vakiomal-
lista tarkastelutubusta, lisäsäätöjä ei tarvita. 
Muista käyttää silmälasejasi tai piilolinssejäsi. 
Siirry kohtaan "Öljyimmersio" sivulle 33.

Vakiotubus yhdellä tai kahdella tarken-
nusokulaarilla
Jos käytät yhdellä tai kahdella tarkennusoku-
laarilla varustettua tarkastelutubusta, sinun on 
suoritettava joitakin säätöjä.

1. Aseta tarkennusokulaarien dioptria-asetuk-
seksi 0. 

Tarkastelutubuksen säätö
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Tarkastelutubuksen säätö (jatkuu)

 Jos silmälasien tai piilolinssien käyttämi-
nen mikroskoopilla työskenneltäessä ei 

häiritse sinua ja haluat käyttää niitä, tarvittavat 
säädöt ovat minimaaliset.

2. Tarkenna näytteeseen mikroskoopin hieno-
säätönupilla katsomalla vain toisen okulaa-
rin läpi (jos käytössä on yksi tarkennettava 
ja yksi ei-tarkennettava okulaari, katso 
tässä vaiheessa ei-tarkennettavan okulaa-
rin läpi). Peitä tai sulje toinen silmä tarken-
nuksen helpottamiseksi.

3. Katso seuraavaksi vain toisen okulaarin 
(tarkennusokulaarin) läpi toisella silmällä. 
Tarkenna näyte tällä kertaa tarkennusoku-
laarin tarkennustoimintoa käyttäen.

 Älä tarkenna nostamalla tai laskemalla 
objektipöytää. 

4. Tartu toisella kädellä tarkennusokulaa-
rin pyällykseen ja käännä toisella kädellä 
okulaarin yläosaa, kunnes näyte on tarkka 
tällä silmällä katsottuna ja tässä tarken-
nusokulaarissa. Tämä korjaa mahdolliset 
erot oikean ja vasemman silmäsi näköky-
vyssä.

5. Vaihda seuraavaksi objektiiviksi voimak-
kaasti suurentava objektiivi (ei öljyobjek-
tiivia) ja tarkenna mikroskooppi katsomalla 
molemmin silmin.

 Suuremmissa suurennuksissa syvätark-
kuusalue on kapeampi. Siksi suurem-

malla suurennuksella tarkennuksen jälkeen 
huomaat, että vaihtaessasi pienempään 
suurennukseen sinun on hienosäädettävä 
tarkennusta vain hieman tai ei ollenkaan.
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Öljyimmersiotekniikka

Öljyimmersiotekniikka
1. Etsi tarkasteltavasta näytelasista haluamasi 

näkökenttä.

2. Laske objektipöytä alimpaan asentoonsa 
karkeatarkennusnuppia käyttäen.

3. Aseta pisara Leica-immersioöljyä näytela-
sille tarkasteltavan näytekohdan päälle. 

4. Käännä öljyimmersio-objektiivi paikalleen 
(objektiivi on merkitty sanalla OIL).

5. Nosta objektipöytää hitaasti karkeatarken-
nusnuppia käyttäen, kunnes näytelasilla 
oleva öljypisara koskettaa öljyimmersio-
objektiivin linssin etupintaa. 

6. Tartu pyällettyyn objektiivirevolverin 
renkaaseen ja poista mahdolliset ilmakup-
lat liikuttamalla objektiivia edestakaisin. 
Aseta sitten öljyobjektiivi paikalleen niin, 
että öljy on objektiivin etulinssin ja näyte-
lasin välissä.
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7. Katso mikroskooppiin ja nosta objektipöy-
tää kääntämällä hitaasti hienotarkennus-
nuppia, kunnes näyte on tarkennettu.

8. Kun lopetat öljyimmersio-objektiivin 
käytön, muista puhdistaa objektiivin 
etuosa, näytelasi ja muut öljyn kanssa 
kosketuksissa olleet pinnat sivun 37 "Mikro-
skoopin hoito" -kohdan ohjeiden mukai-
sesti.

Öljyimmersiotekniikka (jatkuu)
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Nyt!
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Nyt sinun tarvitsee vain vaihtaa objektiiveja, 
säätää kondensori käytettävän objektiivin 
suurennuksen mukaan ja nauttia näkymistä!

Paikalla! Valmiina! Nyt!
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Mikroskoopin hoito
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Yleistä

 Kanna mikroskooppia aina molemmin 
käsin. Mikroskoopin takana on kanto-

kahva ja edessä leikkaus kantamista varten.

      

 O Voit kiertää johdon johtokelaan niin, että 
vain tarvittava määrä on näkyvissä.

 O Pidä kaikki optiset osat puhtaina.  Puhtaus 
on tärkeää hyvän optisen suorituskyvyn 
varmistamiseksi. 

 O Mikroskooppi tulee suojata muovisella 
pölysuojuksella (toimitetaan instrumentin 
mukana) aina, kun sitä ei käytetä.

 O Jos jokin optinen pinta pölyyntyy tai likaan-
tuu, yritä poistaa epäpuhtaudet puhal-
tamalla injektioruiskulla tai harjaamalla 
kamelinkarvaharjalla, ennen kuin puhdistat 
pintaa pyyhkimällä.

 O Optiset pinnat on puhdistettava kaupasta 
saatavaan lasinpuhdistusaineeseen kaste-
tulla nukkaamattomalla kankaalla, linssin-
puhdistuskankaalla tai vanutupolla.

 O On erittäin tärkeätä välttää liiallista liuotti-
mien käyttöä. Nukkaamaton kangas, lins-
sinkiillotuspaperi tai puuvillatuppo kostu-
tetaan liuottimeen, mutta niitä ei kastella 
niin, että liuotinaine valuu pitkin linssiä.

Yleinen kunnossapito
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Yleinen kunnossapito (jatkuu)

 O Eniten lialle, pölylle ja öljylle alttiina oleva 
mikroskoopin osa on objektiivin etulinssi. 
Jos näkymän kontrasti on huono, samea tai 
epätarkka, tarkista etulinssin kunto huolel-
lisesti suurennuslasin avulla. 

 O 40×- ja 100×-objektiivit vaativat enemmän 
huolellisuutta. Huom.: Suuren suurennuk-
sen objektiiveilla saavutettavan tasaisuu-
den mahdollistamiseksi objektiivissa on 
pieni kovera etulinssi, jonka kaarevuus-
säde on melko pieni. Tällaisen etulinssin 
pinta voidaan puhdistaa helposti hammas-
tikkuun käärityllä puuvillavanulla tai 
pienellä puuvillavanupuikolla. Poista lika 
pehmeällä kankaalla, jota on kostutettu 
tavallisella lasinpuhdistusaineella. Pyyhi 
etulinssi puhtaaksi kevyesti turhaa voimaa 
tai hankausta välttäen. Varmista, että 
vanukärki osuu linssin koveraan pintaan. 
Tarkista objektiivi suurennuslasin avulla 
puhdistuksen jälkeen. 

 O Jos sinun on poistettava mikroskoopin 
tarkastelurunko, varo koskettamasta vahin-
gossa ulommaista linssipintaa (sijaitsee 
rungon alasivulla). Pinnalla olevat sormen-
jäljet heikentävät kuvan terävyyttä. Tämä 
linssi voidaan puhdistaa objektiivien ja 
okulaarien tavoin.

Valaistus
 O Leica DM500:ssa on LED-valaistus.  Siksi 

lamppua ei tarvitse vaihtaa mikroskoopin 
käyttöiän aikana.
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Mitat
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www.leica-microsystems.com
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