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Ohutusnõuded
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Ohutuseeskiri

Leica DM mikroskoopide seeria üksikmoodulid 
sisaldavad CD-ROM-i vajalike kasutusjuhen-
ditega mitmes keeles. Hoidke seda turvalises 
kohas ja kasutajale vabalt kättesaadaval. Kasu-
tusjuhendid ja uuendused on allalaadimiseks ja 
väljatrükkimiseks saadaval ka meie veebilehel 
www.leica-microsystems.com.

See kasutusjuhend kirjeldab Leica DM stereo-
mikroskoopide seeria moodulite funktsioone ja 
sisaldab olulist teavet seadmete ohutu käsitse-
mise ja hooldamise ning lisaseadmete kohta. 

Brošüür "Ohutuseeskiri" sisaldab täiendavat 
teavet mikroskoobi, tarvikute ja elektriliste 
tarvikute hooldustööde, nõuete ja käsitsemise 
kohta ning samuti üldisi ohutusnõudeid.

Võite kombineerida mikroskoobisüsteemi 
kuuluvaid tooteid välistarnijate toodetega. 
Palun lugege kasutusjuhendit ja tarnija ohutus-
eeskirju.

Tutvuge ülalloetletud kasutusjuhenditega enne 
seadmete paigaldamist, käsitsemist või kasu-
tamist. Eelkõige pöörake tähelepanu kõigile 
ohutusjuhenditele.

Et säilitada seadme esialgne seisund ja tagada 
ohutu kasutamine, peab kasutaja järgima neis 
juhendeis sisalduvaid eeskirju ja hoiatusi.

http://www.leica-microsystems.com
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Kasutusjuhendis kasutatud sümbolid

Hoiatus ohu eest

 See sümbol tähistab eriti olulist teavet, 
mida tuleb kindlasti lugeda ja järgida. 

Mittejärgimine võib põhjustada
 O ohtu töötajatele

 O tõrkeid või seadmete kahjustusi

Ohtliku elektripinge hoiatus

 See sümbol tähistab eriti olulist teavet, 
mida tuleb kindlasti lugeda ja järgida. 

Mittejärgimine võib põhjustada
 O ohtu töötajatele

 O tõrkeid või seadmete kahjustusi

Oht kuumade pindade tõttu

 See sümbol hoiatab ligipääsetavate 
kuumade pindade, nt elektripirnide 

eest. 

Oluline teave

 See sümbol tähistab lisateavet, mis on 
mõeldud selguse toomiseks.

Selgitavad märkused
 f See sümbol tekstis osutab täiendavale 

teabele ja selgitustele.

 Juhised seadme, tarvikute ja kuluvma-
terjalide jäätmekäitluseks.
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Märkused

Kirjeldus
Leica DM750 P mikroskoobid vastavad täna-
päeva kõrgtehnoloogia tasemele. Siiski võib 
kasutamisel tekkida mõningaid ohte. Võima-
likke ohuallikaid on kirjeldatud allpool.

 Enne seadme paigaldamist või kasu-
tamist tuleb see kasutusjuhend kind-

lasti läbi lugeda. Eelkõige pöörake tähelepanu 
kõigile ohutusjuhenditele.

Kasutusjuhend
Kasutusjuhend sisaldab olulisi juhiseid, mis 
puudutavad tööohutust, hooldust ja tarvikuid.

 Leica DM750 P mikroskoobiga on kaasas 
CD-ROM, mis sisaldab kõiki asjaoma-

seid kasutusjuhendeid. Hoidke seda turvali-
ses kohas ja kasutajale vabalt kättesaadaval. 
Kasutusjuhendid ja värskendused on allalaadi-
miseks ja väljatrükkimiseks kättesaadavad ka 
meie veebilehel www.leica-microsystems.com.

Tarvikud teistelt tootjatelt
Võite kombineerida mikroskoobisüsteemi 
kuuluvaid tooteid välistarnijate toodetega. 
Palun lugege kasutusjuhendit ja tarnija ohutus-
eeskirju.

Esialgne seisund
Et säilitada seadme esialgne seisund ja tagada 
ohutu kasutamine, peab kasutaja järgima neis 
juhendeis sisalduvaid eeskirju ja hoiatusi.

Õiguslikud nõuded
Järgige üldisi ja kohalikke eeskirju õnnetusjuh-
tumite ennetamisel ja keskkonnakaitses. 

EÜ vastavusdeklaratsioon
Elektritarvikud on valmistatud kõrgtehnoloogia 
baasil ning omavad EÜ vastavusdeklaratsiooni.

http://www.leica-microsystems.com
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Näpunäited kasutamiseks

 Leica DM750 P mikroskoopi võib kasu-
tada üksnes suletud ruumides ning see 

tuleb paigutada jäigale aluspinnale.

 Paigutage Leica DM750 P mikroskoop 
alati nii, et võiksite valgusti toitevõr-

gust vajaduse korral välja võtta. Toitejuhe 
peab olema alati kättesaadav, kuna see on ette 
nähtud seadme lahutamiseks vooluvõrgust.

Kasutuskoht
Kasutage seadmeid üksnes suletud tolmuvaba-
des ruumides temperatuuril +10°C kuni +40°C. 
Kaitske seadmeid õli, kemikaalide ja liigse 
niiskuse eest. Kui kasutate seadmeid välitin-
gimustes, kaitske seda tolmu ja niiskuse eest. 
Ärge kasutage välitingimustes elektriseadmeid. 
Paigaldage elektriseadmed vähemalt 10 cm 
kaugusele seinast ja eemale tuleohtlikest aine-
test.

Vältige suuri temperatuurikõikumisi, otsest 
päikesevalgust ja vibratsiooni. 

 Sooja ning sooja ja niiske kliimaga piir-
kondades tuleb seadme detaile eriti 

põhjalikult hooldada, et vältida seente tekki-
mist seadmestikule. 

Mittesihipärane kasutus

 Ärge kunagi paigaldage muid pistikuid 
või eemaldage mehaanilisi detaile, kui 

kasutusjuhendis ei ole kästud täpselt nii teha. 

 Seadet ja selle kasutusjuhendis kirjel-
datud lisaseadmeid on turvalisuse ja 

potentsiaalsete ohtude suhtes testitud.

 Seadme muutmisel või kasutamisel 
koos muude kui Leica komponentidega 

tuleb pöörduda Leica volitatud esindusse, kuna 
neid küsimusi ei ole selles kasutusjuhendis 
käsitletud!

 Seadme volitamata muutmine või 
mittesihipärane kasutus muudab 

garantii kehtetuks.
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Näpunäited kasutamiseks (järg)

Transport
Võimaluse korral kasutage üksikmoodulite 
saatmiseks ja transportimiseks originaalpaken-
dit.

Vibratsioonist tulenevate kahjustuste vältimi-
seks võtke lahti kõik liikuvad osad, mida kliendil 
on lubatud vastavalt kasutusjuhendile kokku 
panna ja lahti võtta, ja pakkige need eraldi.

Jäätmekäitlus
Kui toode on jõudnud oma kasutusea lõpule, 
pöörduge palun jäätmekäitluseks Leica teenin-
dusse või müügiesindusse.
Palun järgige kohalikke seadusi ja eeskirju, 
millega kohaldatakse näiteks WEEE direktiiv.

 Nagu kõiki elektroonikaseadmeid, 
ei tohi ka seda seadet, tarvikuid ega 

kuluvmaterjale käidelda koos olmejäätmetega. 
Jäätmekäitlusel tuleb kinni pidada kohalikest 
seadustest ja eeskirjadest. 

Ühendamine teise firma toodetega
Kui Leica tooted on paigaldatud teise firma 
toodetesse, vastutab kogu paigaldise tootja 
või edasimüüja kõigi kehtivate ohutusnõuete, 
seaduste ja juhiste järgimise eest.
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Kasutaja terviseriskid ja ohud

Terviseriskid

 Mikroskoopidega varustatud töökohad 
võimaldavad teha vaatlustööd ja anna-

vad suuremad võimalused, kuid nad koorma-
vad rohkem ka kasutaja silmi ja hoidelihaseid. 
Sõltuvalt katkestusteta töö kestusest võivad 
välja areneda astenoopia ja lihaskonna prob-
leemid. Seetõttu tuleb tarvitusele võtta asjako-
hased meetmed töökoormuse vähendamiseks.

 O Töökoha optimaalne kujundus

 O Tegevuste sage vaheldumine

 O Töötajate põhjalik koolitus, kus käsitletakse 
ergonoomika ja töökorralduse aspekte

Leica mikroskoopide ergonoomiline kuju ja 
ehitus peaksid viima kasutaja lihaspinge miini-
mumi.

Nakkusoht

 Otsesel kokkupuutel okulaaridega 
võivad silma sattuda bakter- ja viirus-

nakkused.

 Nakkusohu vähendamiseks võib igaüks 
kasutada isiklikke okulaare või eemalda-

tavaid silmapadjakesi.

Ohud kasutamisel
 O Leica DM750 P mikroskoopi võib ühendada 

ainult maandatud pistikupesasse.

 O Leica DM750 P mikroskoopi võib kasutada 
ainult laitmatus tehnilises seisukorras.

Mikroskoobi valgustus kuulub ohuvabasse 
rühma (riskigrupp 0; vastavalt standardile  
EN 62471:2008), kui seda kasutatakse ettenäh-
tud otstarbel.

• Ärge kunagi vaadake otse valgustussea-
dise LED-valgusvihku, olgu siis optilistes 

instrumentides või eraldi, kuna sel puhul suure-
neb ohuaste. Juhise eiramisega kaasneb näge-
miskahjustuse tekkimise oht.
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Teave seadme eest vastutavale isikule

Teave seadme eest vastutavale isikule
 O Jälgige, et Leica DM750 P mikroskoopi 

kasutaksid ainult vastava väljaõppega 
isikud.

 O Hoidke kasutusjuhend alati Leica DM750 P 
mikroskoobi juures kättesaadav.

 O Tehke rutiinseid kontrolle veendumaks, et 
volitatud kasutajad järgivad ohutusnõu-
deid.

 O Uusi kasutajaid välja õpetades tehke seda 
põhjalikult ning selgitage hoiatussümbo-
lite ja teadete tähendusi.

 O Valige välja seadme käivitamise, kasuta-
mise ja hooldamise eest vastutavad isikud 
ning jälgige nende ülesannete täitmist.

 O Ärge kasutage Leica DM750 P mikroskoopi, 
kui see ei ole laitmatus tehnilises seisukor-
ras.

 O Teavitage oma Leica esindust või ette-
võtet Leica Microsystems (Schweiz) AG,  
9435 Heerbrugg, Šveits, otsekohe mis tahes 
tootedefektidest, mis võivad põhjustada 
vigastusi või varalist kahju.

 O Kui kasutate Leica DM750 P mikroskoobiga 
kolmanda osapoole valmistatud tarvikuid, 
siis veenduge, et tootja kinnitaks selle 
ohutust ja turvalisust ning järgige toote 
kasutusjuhendit.

 O Leica DM750 P mikroskoobi juures tohi-
vad muudatusi või hooldustöid teha ainult 
Leica volitatud spetsialistid.

 O Toodet parandades tohib kasutada üksnes 
Leica originaalvaruosi.

 O Pärast hooldust või tehnilisi muudatusi 
tuleb seade uuesti lähtestada, pidades 
kinni meie tehnilistest nõuetest.

 O Kui seadet on muutnud või parandanud 
volitamata isikud või kui seadet on kellegi 
teise poolt valesti hooldatud või valesti 
käsitsetud, loobub Leica mis tahes vastu-
tusest.

 O Hoone elektrisüsteem peab vastama riik-
likule standardile, näiteks on soovitatav 
kasutada rikkevoolukaitset.
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Hooldusjuhised

Üldisi juhiseid
 O Kaitske Leica DM750 P mikroskoope niis-

kuse, aurude, hapete, leeliste ja söövitavate 
ainete eest. Ärge hoidke seadme läheduses 
kemikaale.

 O Kaitske Leica DM750 P mikroskoopi õli ja 
rasva eest. Ärge määrige või õlitage mehaa-
nilisi osi ega liugpindu.

 O Järgige desinfektsioonivahendi tootja juhi-
seid.

 O Soovitatav on sõlmida Leica teenindusega 
hooldusleping.

Kattega osade ja plastosade puhastamine
 O Tolm ja mustus tuleks eemaldada pehme 

harja või puuvillase riide abil.

 O Eemaldage lahtine prügi ühekordse niiske 
lapi abil.

 O Ärge kasutage atsetooni, ksüleeni ega 
nitrolahusteid.

 O Ärge kunagi kasutage värviliste pindade või 
kummiga kaetud osadega tarvikute puhas-
tamiseks kemikaale. See võib pindu kahjus-
tada ja proovidele võib sattuda mahahõõ-
rutud puru.

Klaaspindade puhastamine
 O Eemaldage tolm kuiva ja rasvavaba pintsli, 

kummipirni või tolmuimeja abil.

 O Optilisi pindu tuleks pühkida udemetevaba 
riide, läätsede puhastamise lapi või vatitü-
kiga, mida on immutatud poes müüdavas 
klaasipesuvedelikus.
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Tarvikud, hooldus ja parandus

Lisaseadmed
Leica DM750 P mikroskoobiga võib kasutada 
ainult alljärgnevaid tarvikuid:

 O Leica tarvikud, mida on kirjeldatud selles 
kasutusjuhendis.

 O Muud tarvikud tingimusel, et need on Leica 
poolt heaks kiidetud ja selles otstarbes 
tehniliselt ohutuks tunnistatud.

Hooldus
 O Leica DM750 P mikroskoop on põhimõt-

teliselt hooldusvaba. Selleks, et tagada 
seadme ohutu ja usaldusväärne töö, soovi-
tame pöörduda igaks juhuks vastutava 
esinduse poole.

 Võite kokku leppida perioodilise ülevaa-
tuse või sõlmida nendega soovi korral 

hoolduslepingu.

 O Soovitatav on sõlmida Leica teenindusega 
hooldusleping.

 O Hoolduseks ja paranduseks tohib kasutada 
üksnes tootja originaalvaruosi.

Parandamine ja hooldustööd
 O Kasutada tohib ainult Leica Microsystemsi 

originaalvaruosi.

 O Enne instrumentide avamist lülitage seade 
välja ja eemaldage kaabel elektrivõrgust.

 O Vältige kokkupuudet voolu all olevate 
detailidega, mis võib põhjustada vigastusi.

Teeninduse aadress
Probleemide korral võtke meiega ühendust 
järgmisel aadressil:
stereo.service@leica-microsystems.com
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Elektriandmed ja keskkonnatingimused

Keskkond
Kasutustemperatuur +10 °C kuni +40 °C

Säilitustemperatuur -20 °C kuni +52 °C

 +50 °F kuni +104 °F

Käsitsemisel esinev löök: 25 mm 50-millimeetrisel kõval puidul

Transpordil esinev löök (pakkimata) 100 g / 6 ms

Transpordil esinev löök (pakitud) 800 mm vabalangemist

Transpordil esinevad võnked (pakkimata) 5–200 Hz / 1,5 g 

Õhurõhk kasutamisel ja säilitamisel 500–1 060 mBar

Niiskus kasutamisel ja säilitamisel 20–90 %

Paigalduskategooria II (ülepinge)

Saasteaste 2

Sulavkaitsmete vahetamine

 Enne sulavkaitsmete vahetamist eemaldage seade voolu-

võrgust. Leica DM750 P mikroskoobil on kaks sulavkaitset, 

mis asuvad toitejuhtme hoidiku taga.

• Kasutage üksnes järgmiste omadustega sulavkaitset:  
5 × 20 mm, 1 A / 250 V, Kiire toime (# 13RFAG30003)

Elektriandmed
Input: 100–240 V, 50/60 Hz, 5 W (3 W LED)
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Leica DM750 P
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Täname Teid, et ostsite Leica Microsystemsi 
polariseeriva mikroskoobisüsteemi Leica 
DM750 P. Leica DM750 P on väga kergesti 
kohandatav seade esmaklassilise optika ja 
suure täpsusega õpieesmärkideks ja lihtsama-
teks tööstuslikeks rakendusteks polariseeriva 
valgusega mikroskoopias.

Sissejuhatus
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 O Eemaldage mikroskoop ja selle tarvikud 
ettevaatlikult pakendist.

 O Kontrollige tellimusnimekirja järgi detailide 
olemasolu.

 O Lisaseadmeid, nagu kontrastseadmed, 
kaamerate adapterid, kaamerad ja kande-
kotid ei saadeta koos põhivarustusega. 
Need tuuakse kohale eraldi pakendites.

 O Ärge visake pakkematerjali minema. See 
tuleks seadme turvaliseks säilitamiseks ja 
transpordiks igaks juhuks alles hoida.

Lahtipakkimine
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Tähelepanu!
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2. Seadke mooduli kuju kohakuti mikroskoobi 
aluse kujuga. 

3. Paigutage mooduli tapp alusesse (pildil on 
bertraani läätse moodul).

Analüüsimooduli või bertraani läätse mooduli ühendamine 

Vajalikud tööriistad

 O Kuuskantvõti

1. Keerake tööpinnal asuv fikseerimiskruvi 
kuuskantvõtme abil pisut lahti.

4. Pingutage fikseerimiskruvi, et moodul oma 
kohale lukustada.
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Tuubus

1. Keerake analüüsimooduli peal asuvat 
fikseerimiskruvi pisut lahti.

2. Seadke polariseeriva tuubuse kuju kohakuti 
mooduli kujuga.

3. Paigutage polariseeriva tuubuse tapp 
moodulisse ja keerake fikseerimiskruvi 
kõvasti kinni, avaldamata siiski liigset 
survet. See asetab mooduli korpuse täpselt 
mikroskoobi optilisele teljele.

 Paigaldage okulaar koos niitristikuga 
paremasse tuubusesse, nii et okulaaril 

olev kühm asetuks parempoolse tuubuse sälgu 
sisse.

4. Asetage okulaarid tuubuste sisse.

5. Kui kannate mikroskoobi kasutamisel prille, 
keerake kummist silmakaitsmed alla. Kui Te 
prille ei kanna, võite avada kummist silma-
kaitsmed, et blokeerida välisvalgustust.
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1. Otsakut päripäeva pöörates kinnitage 
objektiivid, keerates need otsaku avadesse 
ja alustades kõige madalamast suurendu-
sest.

Objektiivide paigaldamine

 Kui olete ostnud põhivarustusega 
mikroskoobi, on selle objektiivid juba 

otsaku külge kinnitatud ja valguskiirte koon-
daja tööpinna külge paigaldatud. Sellisel juhul 
lugege peatükki "Kasutamine". Kui ostsite Leica 
DM750 P üksikute osadena, mitte komplektina, 
jätkake selle peatüki lugemist.

• Pöörake otsakut alati vastava sakilise 
võru abil.
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Valguskiirte koondaja

Valguskiirte koondaja

 Leica DM750 P mikroskoobil on avatud 
valguskiirte koondaja tugi. Seega tuleb 

sinna paigaldada valguskiirte koondaja.

1. Tõstke tööpind mikroskoobi paremal küljel 
asuva jämefookusnupu abil kõrgeimasse 
asendisse.

 

2. Seadke koondaja hoidik aluse vasakul küljel 
asuva fookusnupu abil madalaimasse asen-
disse.

3. Pöörake koondaja hoidiku alla kinnitatud 
polariseerija vasakule.
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Valguskiirte koondaja (järg)

4. Keerake lahti kaks pitskruvi koondaja 
 hoidikul.

5. Lükake valguskiirte koondaja harki 
tööpinna all, seades koondajal asuva posit-
sioonimisnõela kohakuti hargi taga asuva 
süvendiga. 

6. Tõstke koondaja tööpinna aluse vasakul 
küljel asuva fookusnupu abil kõrgeimasse 
asendisse.

7. Tsentreerige valguskiirte koondaja 
umbkaudselt pitskruvide abil, nii et koon-
daja ülemine lääts asub kasutatava objek-
tiivi all. Täpsemalt võite koondajat tsent-
reerida ja fookustada, kui loete peatükki 
"Köhleri valgustuse reguleerimine".
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Valmis olla!
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Algseaded

 Turvalisuse huvides on toitejuhe maan-

datud mikroskoobi aluse külge. Ärge 

kasutage juhtme ja vooluallika vahel adapterit 
– sellisel juhul maandus ei toimi.

Tööpind 

• Kasutage mikroskoopi alati jäigal ja 
stabiilsel pinnal.

USB toitepesa
Mudelil Leica DM750 P on juhtmehoidiku 
keskel 5 V/1,5 A USB-toitepesa. Seda kasutades 
saab toitega varustada mõnda Leica kaamerat 
või muid 5 V/1,5 A toitevajadusega seadiseid.

Toide
1. Kui toitejuhe on kinnitamata, kinnitage see 

turvaliselt mikroskoobi tagaküljele.

2. Ühendage mikroskoobi toitejuhe 
sobiva maandatud pistikupesaga. 
Maandatud kolmetraadiline juhe on sead-
mega kaasas.

3. Keerake valgustusnupp (mikroskoobi 
vasaku külje alaosal) esmalt madalaima 
väärtuseni. Valgustusnupp võimaldab 
reguleerida valgustussüsteemi toodetud 
valguse intensiivsust.

4. Lülitage mikroskoop sisse, kasutades 
parema külje alaosas asuvat lülitit.
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 Valguskiirte koondaja on varustatud 
iirisdiafragmaga, mida saab reguleerida 

vastavalt objektiivi apertuurarvule. 

1. Selle diafragma avamiseks ja sulgemiseks 
keerake koondaja sakilist nuppu paremale 
või vasakule, nii et nupul olev joon jääb 
kohakuti kasutatava suurendusega. 

2. Esmalt tehke koondaja iirisdiafragma täiesti 
lahti, keerates koondaja nuppu lõpuni 
 vasakule.

Koondaja apertuuri kasutamine
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 Polariseerija asub valguskiirte koondaja 
all sisse-/väljapöörataval toel. Pöörake 

see oma kohale ja veenduge, et see on paika 
klõpsatanud.

1. Keerake lahti polariseerija pitskruvi, mis 
asub polariseerija paremal küljel.

2. Pöörake polariseerija nullasendisse.

Polariseeriva valguse seaded
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Polariseeriva valguse seaded (järg)

 Analüsaator asub liugmoodulis või 
bertraani läätse moodulis tuubuse ja 

aluse vahel. Kui Teie mikroskoobil on liugmoo-
dul, lükake analüsaator oma kohale.

3. Kui Teie mikroskoobil on bertraani läätse 
moodul, pöörake analüsaator oma kohale, 
lükates mooduli alumist lülitit paremale 
(asend "A"/analüsaator sees), veendudes 
samal ajal, et bertraani läätse mooduli 
ülemine lüliti on lükatud vasakule (asend 
"O"/bertraani lääts väljas).

4. Tõstke veidi valguse intensiivsust. Polari-
seerija ja analüsaatoriga varustatud ning 
ilma prooviobjektita mikroskoopi vaadates 
näete, et vaateväli on tume. Vastasel juhul 
pöörake polariseerijat veidi, kuni saavutate 
tumedaima vaatevälja.
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Fookustamine
1. Asetage polariseeriva valguse prooviobjekt 

tööpinnale.

2. Pöörake 10× suurendusega objektiiv 
tööasendisse.

3. Tõstke mikroskoobi tööpinda jämeseadis-
tusnupu abil kuni selle peatumiseni või 
kuni prooviobjekt on objektiivi vastas.

4. Vaadake okulaaridesse ja reguleerige 
valguse intensiivsust nii, et vaatlemine 
oleks mugav.

5. Fookustage prooviobjekt peenfookusnupu 
abil.

Fookustamine
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Reguleerige tuubuse pupillidevahelist kaugust.

1. Avage või sulgege tuubuseid, kuni näete 
üht valgustatud ringi. 

 Tuubused säilitavad ühtlase pikkuse 
kõikide pupillidevaheliste kauguste 

korral. See tähendab, et pupillidevahelise 
kauguse muutus ei mõjuta suurendusest sõltu-
vat parfokaalsust, suumi ega kalibreerimisi. 

• Okulaaride õigeks reguleerimiseks 
veenduge, et niitristikuga okulaar asuks 

kindlalt parempoolse tuubuse pesas.

2. Fookustage niitristik, hoides kinni sakilisest 
võrust ja pöörates okulaari ülaosa, kuni niit-
ristik on fookuses. 

3. Vaadake läbi niitristikuga okulaari ja tooge 
prooviobjekt mikroskoobi peenfookus-
nupu abil fookusesse.

  
Vajaduse korral katke vasak silm kinni.

4. Seejärel vaadake teise silmaga ainult läbi 
teise (fookustava ja ilma niitristikuta) 
okulaari. 

• Seekord fookustage proov okulaari 
fookusnupu abil. Ärge tõstke ega lange-

tage fookustamiseks tööpinda! 

5. Hoidke ühe käega fookustatava okulaari 
sakilisest võrust ja keerake teise käega 
okulaari otsa, kuni prooviobjekt on selle 
silma ja fookustatava okulaari abil fooku-
ses. See aitab parandada nägemisteravuse 
erinevusi parema ja vasaku silma vahel.

6. Nüüd valige suurema suumiga objektiiv 
(mitte õliobjektiiv) ja fookustage mikro-
skoop, vaadates okulaaridesse mõlema 
silmaga.

 Suurema suurenduse puhul on nägemis-
välja sügavus väiksem. Pärast suurema 

suumiga fookustamist leiate, et väiksemale 
suurendusele üle minnes tuleb peenfookuse 
nuppu keerata minimaalselt või üldse mitte.

Tuubuse reguleerimine
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Köhleri valgustuse reguleerimine
1. Sulgege Köhleri väljadiafragma mikroskoobi alusel, nii et okulaari-

desse vaadates oleksid selle iiriselehed vaateväljas nähtavad.

2. Kasutage koondaja fookusnuppu tööpinna vasakul küljel, et välja-
diafragma iiriselehti fookustada.

3. Keerake üheaegselt koondaja pitskruve, et väljadiafragma kujutist 
vaateväljas tsentreerida.

4. Avage väljadiafragmat, kuni iiriselehed kaovad vaatevälja taha.

Köhleri valgustuse reguleerimine 
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Vajalikud tööriistad
 O Tsentreerimisnupud

1. Võtke kaks tsentreerimisnuppu pakendist 
välja ning asetage need tsentreerimisava-
desse kasutatava objektiivi kohal. Asetage 
tsentreerimisnuppude kuuliga otsad 
tsentreerimisavade sisse peidetud fikseeri-
miskruvidesse.

2. Fookustage polariseeritud prooviobjekt.

3. Liigutage silmatorkav punkt prooviobjektil 
niitristiku keskele.

4. Vabastage tööpinna pidur ja keerake 
tööpinda, kuni punkt prooviobjektil asub 
võimalikult kaugel niitristiku keskmest. See 
võib asuda isegi väljaspool vaatevälja. See 
näitab, et objektiiv ei ole tööpinnale tsent-
reeritud.

Objektiivi tsentreerimine
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5. Reguleerige objektiivi tsentreerimiskruve, 
kuni punkt prooviobjektil asub poolel teel 
kaugeimast punktist niitristiku keskmeni. 
See toob objektiivi keskme tööpinna kesk-
mele lähemale. 

6. Liigutage prooviobjekti (mitte objektiivi 
tsentreerimiskruve) nii, et silmatorkav 
punkt asub taas niitristiku keskel. 

7. Veenduge, et silmatorkav punkt jääb niitris-
tiku keskele, kui tööpinda pöörate. Vastasel 
juhul tsentreerige uuesti. 

 Iga objektiivi tuleb tsentreerida eraldi. 
Analüüsimooduli või bertraani läätse 

mooduli taga asub objektiivi tsentreerimiskru-
vide jaoks magnetiga panipaik.

Objektiivi tsentreerimine (järg)
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 Kui Teie mikroskoobil on bertraani läätse 
moodul, võite okulaaridest näha konos-

koopilist kujutist. 

1. Liigutage prooviobjekti osa, mida soovite 
konoskoopiliselt bertraani läätse abil 
vaadelda, vaatevälja keskele.

2. Keerake bertraani lääts kohale, lükates 
mooduli ülemise lüliti asendisse "B". Veen-
duge, et polariseerija ja analüsaator on oma 
kohal.

 Nüüd võite okulaaridest näha konoskoo-
pilist kujutist.

3. Vajaduse korral võite bertraani läätse 
kaasasolevate tööriistade abil veelgi tsent-
raarida.

4. Kui Teie bertraani läätse moodul on fookus-
tatava bertraani läätsega, võite keerata 
ülemisel lülitil asuvat nuppu, et bertraani 
läätse kujutist fookustada.

Bertraani läätse kasutamine



Leica DM750 P  Kasutusjuhend Valmis olla! 36

 Leica DM750 P on varustatud taime-
riga väljalülitusvõimalusega, mis lülitab 

valgustuse automaatselt välja, kui valguse 
intensiivsust pole kahe tunni jooksul muude-
tud.

 O Taimeriga väljalülitus on vaikimisi aktivee-
ritud. 

Taimeriga väljalülituse oleku muutmine

1. Keerake intensiivsusnupp madalaimale 
väärtusele.

2. Lülitage seade sisse.

3. Keerake viie sekundi jooksul valguse inten-
siivsusenupp maksimumi ja seejärel miini-
mumi. 

 O LED vilgub, et anda märku taimeriga välja-
lülituse oleku muutusest. 

 O Taimeriga väljalülitust deaktiveerides 
vilgub LED aeglaselt kaks korda ja jääb 
seejärel põlema.

 O Taimeriga väljalülitust aktiveerides vilgub 
LED kiiresti kolm korda ja jääb seejärel 
põlema.

 Kui seadme välja ja uuesti sisse lülitate, 
taastab süsteem viimase taimeriga välja-

lülituse oleku (sees või väljas) ja märgutuli ei 
vilgu.

Taimeriga väljalülitus
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Läks!
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Nüüd jääb Teil üle vaid objektiiv ära vahetada, 
reguleerida koondaja ja väljadiafragma vasta-
valt objektiivi suurendusastmele ja imetleda 
vaatepilti!

Tähelepanu! Valmis olla! Läks!
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Mikroskoobi hooldus
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Üldine hooldus

Üldist

 Tõstke mikroskoopi alati kahe käega. 
Selleks on mikroskoobi tagaküljel 

käepide ja esiküljel süvend.

      

 O Juhtme hoidik võimaldab juhet kokku 
kerida, nii et nähtavale jääb üksnes vajami-
nev pikkus.

 O Hoidke kõik optikadetailid puhtad.  Puhtus 
on oluline optika töökindluse säilitamiseks. 

 O Mikroskoop tuleks pärast kasutamist alati 
kaasasoleva kilest tolmukaitsega kinni 
katta.

 O Kui mõnele optilisele pinnale koguneb 
tolmu või mustust, puhastage see enne 
pühkimist süstla või pehme harjaga.

 O Optilisi pindu tuleks pühkida udemetevaba 
riide, läätsede puhastamise lapi või vatitü-
kiga, mida on immutatud poes müüdavas 
klaasipesuvedelikus.

 O Väga oluline on vältida lahustite liigset 
kasutamist, seepärast olge nendega ette-
vaatlik. Udemevaba riie, läätsede puhas-
tuslapp või vatitükk tuleks teha lahustiga 
niiskeks, kuid mitte nii märjaks, et lahusti 
läätse ümber valguks.
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 O Ükski mikroskoobi osa ei ole mustuse, 
tolmu ja õli suhtes nii tundlik kui objek-
tiivi eesmine lääts. Kui märkate kontrasti 
puudumist, hägusust või selgepiirilisuse 
kadu, kontrollige eesmise läätse seisukorda 
hoolega suurendusklaasi abil. 

 O 40× ja 100× objektiivide puhastamine 
nõuab suuremat hoolt. Märkus: Suurema 
lameduse saavutamiseks, mida tugeva 
suurendusega objektiivid võimaldavad, on 
objektiivil suhteliselt väikese raadiusega 
väike eesmine nõguslääts. Selle eesmise 
läätse pinda võib puhastada hambaorgi 
otsa keeratud vatiga või väiksema vatitü-
kiga. Eemaldage mustus kaubandusvõrgus 
müüdava klaasipesuvahendiga niisuta-
tud puhta lapiga. Pühkige eesmist läätse 
kergelt, ärge hõõruge ega avaldage liigset 
survet. Jälgige, et vatt oleks kokkupuutes 
läätse nõgusa pinnaga. Kontrollige objek-
tiivi pärast puhastamist suurendusklaasi 
abil. 

 O Kui peate eemaldama mikroskoobi vaatlus-
korpuse, püüdke mitte puudutada läätse 
välispind korpuse all. Sõrmejäljed sellel 
pinnal vähendavad pildi teravust. Seda 
läätse võib puhastada samamoodi kui 
objektiive ja okulaare.

Valgustus
 O Leica DM750 P kasutab LED-valgustust. 

Seetõttu pole lambi vahetamine mikro-
skoobi kasutusea jooksul vajalik.

Üldine hooldus (järg)
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Mõõtmed
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CONNECT
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www.leica-microsystems.com

Leica Microsystems (Schweiz) AG · Max-Schmidheiny-Strasse 201 · 9435 Heerbrugg, Switzerland

T +41 71 726 34 34 · F +41 71 726 34 44

http://www.leica-microsystems.com/
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