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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 
erityistoimintoja ja annetaan tärkeitä ohjeita 
moduulien turvallisesta käytöstä, kunnossapi-
dosta ja lisävarusteista. 

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 lait-
teiden asennusta, käynnistämistä ja käyttöä. 
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 vahingoittu-
minen.

Kuumista pinnoista ilmoittava varoitus

 Tämä symboli varoittaa kuumista käsi-
teltävissä 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 lisätie-

toihin ja selityksiin.

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

Kuvaus
Leica DM750 P -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 DM750 P -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 DM750 P -mikroskooppia saa 
käyttää vain suljetuissa tiloissa, ja se on 

sijoitettava tukevalle alustalle.

 Sijoita Leica DM750 P -mikroskooppi 
aina siten, että voit koska tahansa irrot-

taa 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 noudatta-
minen.

 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 DM750 P -mikroskoopin saa kytkeä 

vain maadoitettuun pistorasiaan.

 O Leica DM750 P -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 DM750 P -mikroskooppia.

 O Varmista, että tämä käyttöohje on aina 
Leica DM750 P -mikroskoopin läheisyy-
dessä.

 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 DM750 P -mikroskooppia, 
jos se ei ole täysin kunnossa.

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

 O Jos käytät Leica DM750 P -mikroskoopin 
kanssa vieraiden valmistajien lisävarusteita, 
varmista jokaiselta valmistajalta, että tuote 
on teknisesti turvallinen ja vaaraton käyt-
tää, sekä noudata laitteen käyttöohjetta.

 O Leica DM750 P -mikroskooppia saavat 
muuttaa ja huoltaa vain Leican valtuutta-
mat 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 DM750 P -mikroskooppi 

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

 O Suojaa Leica DM750 P -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 DM750 P -mikroskoopin kanssa saa käyt-
tää vain seuraavia lisävarusteita:

 O tässä käyttöohjeessa kuvatut Leica-lisäva-
rusteet.

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

Kunnossapito
 O Leica DM750 P -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 sulak-

keen vaihtamista. Leica DM750 P:ssä on kaksi sula-

ketta, jotka sijaitsevat virtajohdon liitännässä.

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

Sähkötiedot
Input: 100–240 V, 50/60 Hz, 5 W (3 W LED)
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Leica DM750 P
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Kiitos, että valitsit Leica Microsystemsin Leica 
DM750 P -polarisaatiomikroskooppijärjestel-
män. Leica DM750 P on erittäin monikäyttöi-
nen instrumentti. Laitteessa on käytetty huip-
putason optiikkaa ja tarkkuustekniikkaa, jotka 
sopivat koulutukseen ja perustason teollisiin 
polarisoitua valoa hyödyntäviin mikroskoop-
pisovelluksiin.

Johdanto
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 O Poista mikroskooppi ja mahdolliset osat 
pahvipakkauksesta varovasti.

 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 heitä pois pakkausmateriaaleja. Käytä 
niitä laitteen turvallisuuden säilyttämiseen 
ja kuljettamiseen tarvittaessa.

Pakkauksesta poistaminen
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Paikalla!



Leica DM750 P Käyttöohje Paikalla! 20

2. Kohdista moduuli mikroskoopin jalustaan 
(osien muoto on identtinen).

3. Työnnä moduulin pyrstörengas jalustaan 
(analysaattori/Bertrand-linssimoduuli 
näkyvissä).

Analysaattorimoduulin tai analysaattorin/Bertrand-linssimoduulin kiinnitys 

Käytettävät työkalut

 O Koloavain

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

4. Lukitse moduuli paikalleen kiristämällä 
säätöruuvi.
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Tarkastelutubus

1. Kierrä analysaattorimoduulin yläosassa 
olevaa säätöruuvia hieman auki.

2. Kohdista polarisoiva tarkastelutubus 
moduuliin (osien muoto on identtinen).

3. Työnnä polarisoivan tarkastelutubuksen 
pyrstörengas moduuliin ja kiristä säätö-
ruuvi tiukasti mutta pakottamatta. Silloin 
runko asettuu tarkasti mikroskoopin opti-
selle akselille.

 Asenna okulaari hiusristikkoineen 
oikeanpuoleiseen silmätubukseen siten, 

että okulaarin kohotettu osa kohdistuu ja 
asettuu oikeanpuoleisessa silmätubuksessa 
olevaan asentouraan.

4. Aseta okulaarit silmätubuksiin.

5. Jos sinulla on silmälasit, pidä kumiset 
silmäsuojukset taitettuina alas katsoessasi 
mikroskooppiin. Jos sinulla ei ole silmä-
laseja, voit käyttää ylös taitettuja kumisia 
silmäsuojuksia huoneenvalon häiritsevän 
vaikutuksen ehkäisemiseksi.
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1. Käännä objektiivirevolveria myötäpäivään 
ja kiinnitä objektiivit kiertämällä ne objek-
tiivirevolverin aukkoihin aloittaen pienim-
mästä suurennuksesta ja edeten suurim-
paan suurennukseen.

Objektiivien asennus

 Jos hankit vakiomallisen mikroskooppi-
kokoonpanon, huomaat, että objektiivit 

on jo asennettu objektiivirevolveriin ja konden-
sori jalustaan. Siirry siinä tapauksessa kohtaan 
Käyttö. Jos et hankkinut Leica DM750 P -laitet-
tasi vakiokokoonpanona vaan komponent-
teina, jatka tästä kohdasta.

• Käännä objektiivirevolveria aina pyäl-
lettyä objektiivirevolverin rengasta 

käyttäen.
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Kondensori

Kondensori

 Leica DM750 P:ssä on avoin kondensori-
kiinnike, johon kondensori asennetaan.

1. Nosta objektipöytä korkeimpaan asen-
toonsa käyttämällä mikroskoopin oikealla 
puolella olevaa karkeatarkennusnuppia.

 

2. Säädä kondensorin kiinnike alimpaan asen-
toonsa käyttämällä näytetason vasemmalla 
puolella olevaa kondensorin tarkennus-
nuppia.

3. Käännä kondensorin kiinnikkeen alaosaan 
kiinnitettyä polarisaattoria vasemmalle.
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Kondensori (jatkuu)

4. Löysää kondensorin kiinnikkeessä olevat 
kaksi lukkosormiruuvia kokonaan.

5. Liu'ta kondensori objektipöydän alapuo-
lella olevaan haarukkakiinnikkeeseen 
kohdistamalla kondensorin kohdistustappi 
haarukan takana olevaan uraan. 

6. Nosta kondensori ylimpään asentoonsa 
käyttämällä näytetason vasemmalla 
puolella olevaa kondensorin tarkennus-
nuppia.

7. Keskitä kondensori karkeasti kiristämällä 
lukkosormiruuvit siten, että kondensorin 
ylälinssi keskittyy käytössä olevan objek-
tiivin alapuolelle. Kondensorin tarkempi 
keskitys ja tarkennus käsitellään kohdassa 
Köhler-kokoonpano.
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Valmiina!
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Peruskokoonpano

 Varotoimenpiteenä virtajohto on 
maadoitettu mikroskoopin jalustaan. 

Älä koskaan käytä sovitinta virtajohdon ja virta-
lähteen välissä, sillä se mitätöisi maadoituksen.

Työskentelytaso 

• Käytä mikroskooppia aina kovalla ja 
vakaalla alustalla.

USB-virtaliitin
Leica DM750 P-telineessä on 5 V/1,5 A USB 
-virtaliitin johtokerän keskikohdassa. Sitä 
voidaan käyttää syöttämään virtaa Leica-
kameroille, tulovalaisimille tai muille laitteille, 
jotka vaativat 5 V/1,5 A-tehoa.

Virta
1. Jos virtajohtoa ei ole valmiiksi kiinnitetty, 

kiinnitä se huolellisesti mikroskoopin 
taakse.

2. Kytke mikroskoopin virtajohto sopi-
vaan maadoitettuun pistorasiaan. 

Toimitukseen kuuluu maadoitettu 3-johti-
minen johto.

3. Säädä valaistuksen säädin (sijaitsee mikro-
skoopin jalustan alaosassa vasemmalla) 
aluksi alhaisimpaan asetukseen. Valaistuk-
sen säätönupilla voit säätää valaistusjärjes-
telmän tuottaman valon voimakkuutta.

4. Kytke mikroskooppiin virta sen jalustassa 
oikealla alhaalla sijaitsevasta kytkimestä.
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 Kondensorissa on iirishimmennin, joka 
voidaan säätää objektiivin tehollisen 

numeerisen aukon mukaan. 

1. Voit avata ja sulkea himmennintä helposti 
kääntämällä pyällettyä kondensorin 
rengasta oikealle tai vasemmalle niin, että 
kääntyvän renkaan viiva on kohdakkain 
käytettävän objektiivin suurennuksen 
kanssa. 

2. Aloita avaamalla aukon kondensorin iiri-
shimmennin siten, että käännät kondenso-
rin renkaan ääriasentoon oikealle.

Aukon kondensorin käyttö
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 Polarisaattori sijaitsee kondensorin 
alapuolella sisään/ulos kääntyvässä 

kiinnikkeessä. Käännä se paikalleen siten, että 
kuulet napsahduksen.

1. Löysää polarisaattorin lukkosormiruu-
via, joka sijaitsee polarisaattorin oikealla 
puolella.

2. Kierrä polarisaattori nolla-asentoon.

Polarisoidun valon asetus
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Polarisoidun valon asetus (jatkuu)

 Analysaattori sijaitsee tarkastelutubuk-
sen ja jalustan välissä joko liukukappa-

lemoduulissa tai analysaattorissa/Bertrand-
linssimoduulissa. Jos käytössä on liukukappale, 
liu'uta analysaattori paikalleen.

3. Jos käytössä on analysaattori/Bertrand-
linssimoduuli, käännä analysaattori paikal-
leen siirtämällä moduulin alavipu oikealle 
(A-asentoon/analysaattori sisään). Käännä 
samalla analysaattorin/Bertrand-linssimo-
duulin ylävipu vasemmalle (O-asentoon/
Bertrand-linssi ulos).

4. Lisää hieman valaistuksen voimakkuutta. 
Kun katsot mikroskooppiin polarisaattorin 
ja analysaattorin ollessa paikoillaan eikä 
näytettä ole, näkökenttä on tumma. Jos ei 
ole, kierrä polarisaattoria hieman, kunnes 
näkökenttä on tummimmillaan.
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Tarkennus
1. Aseta polarisoidulla valolla tarkasteltava 

näyte objektipöydälle.

2. Käännä 10×-objektiivi työskentelyasen-
toon.

3. Nosta mikroskoopin objektipöytää karke-
asäätönupilla, kunnes se on ääriasennos-
saan ylhäällä tai näyte koskettaa  objektiivia.

4. Katso okulaareihin ja säädä valaistuksen 
voimakkuus sellaiseksi, että se mahdollis-
taa miellyttävän tarkastelun.

5. Tarkenna näyte tarkaksi hienosäätönupilla.

Tarkennus
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Säädä silmätubukset oman silmävälisi mukaan.

1. Taita silmätubuksia sisään- tai ulospäin, 
kunnes näet yhden valaistun ympyrän. 

 Tarkastelutubusten tubusputkien pituus 
säilyy vakiona kaikilla silmäväliasetuk-

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

• Okulaarien asettamiseksi oikein 
tarkista, että hiusristikko-okulaari aset-

tuu tukevasti oikeanpuoleisen silmätubuksen 
uraan.

2. Tarkenna hiusristikko tarttumalla pyäl-
lykseen ja kiertämällä okulaarin yläosaa, 
kunnes hiusristikko on tarkentunut 
 selkeäksi. 

3. Kun katsot vain hiusristikko-okulaarin läpi, 
tarkenna näyte mikroskoopin hienosäätö-
nupilla.

  
Vasemman silmän peittäminen saattaa 

helpottaa tarkennusta.

4. Katso seuraavaksi vain toisen okulaarin 
(tarkennusokulaari, jossa ei ole hiusristik-
koa) läpi toisella silmällä. 

• Tarkenna näyte tällä kertaa tarkennuso-
kulaarin tarkennustoimintoa käyttäen. 

Älä tarkenna nostamalla tai laskemalla objek-
tipöytää! 

5. 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.

6. 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.

Tarkastelutubuksen säätö
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Köhler-kokoonpano
1. Sulje mikroskoopin alaosassa oleva Köhlerin näkökentän himmennin 

siten, että sen iirislamellit näkyvät näkökentässä katsoessasi okulaa-
reihin.

2. Tarkenna näkökentän himmentimen lamellit teräviksi näytetason 
vasemmalla puolella olevalla kondensorin tarkennusnupilla.

3. Keskitä näkökentän himmentimen kuva näkökenttään kääntämällä 
kondensorin keskittäviä lukkosormiruuveja samanaikaisesti.

4. Avaa näkökentän himmennintä, kunnes iirislamellit katoavat juuri 
näkökentän ulkopuolelle.

Köhler-kokoonpano 
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Käytettävät työkalut
 O Keskitysavaimet

1. Ota keskitysavaimet (2 kpl) pakkauksesta 
ja aseta keskitystyökalut käytössä olevan 
objektiivin yläpuolella oleviin keskitysauk-
koihin. Liitä keskitystyökalujen kuulapää 
keskitysaukoissa oleviin säätöruuveihin.

2. Tarkenna polarisointinäyte.

3. Siirrä näytteen havaittava kohta hiusristi-
kon keskelle.

4. Löysää objektipöydän jarrua ja käännä 
objektipöytää, kunnes näytteen havaittava 
kohta on kauimpana hiusristikon keskeltä. 
Se saattaa joutua jopa näkökentän ulko-
puolelle. Tämä tarkoittaa sitä, että objektii-
via ei ole keskitetty objektipöytään.

Objektiivin keskitys
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5. Säädä objektiivin keskitysruuveja, kunnes 
näytteen havaittava kohta on kauimman 
kohdan ja hiusristikon keskikohdan puoli-
välissä. Silloin objektiivin keskikohta siirtyy 
lähemmäs objektipöydän keskikohtaa. 

6. Siirrä näytettä (ei objektiivin keskitysruu-
veja!) siten, että havaittava kohta on taas 
hiusristikon keskellä. 

7. Tarkista, että havaittava kohta pysyy hius-
ristikon keskellä, kun objektipöytää kään-
netään. Jos ei pysy, toista keskitysprosessi. 

 Kukin objektiivi on keskitettävä erik-
seen. Objektiivin keskitystyökaluille 

on magneettinen säilytystila analysaattorin 
tai analysaattorin/Bertrand-linssimoduulien 
takana.

Objektiivin keskitys (jatkuu)



Leica DM750 P Käyttöohje Valmiina! 35

 Jos käytössä on analysaattori/Bertrand-
linssimoduuli, voit tarkastella kono-

skooppista kuvaa okulaarien läpi. 

1. Siirrä näytteen osa, jota haluat tarkastella 
konoskooppisesti (Bertrand-linssillä) näkö-
kentän keskelle.

2. Käännä Bertrand-linssi sisään kääntämällä 
analysaattorin/Bertrand-linssimoduulin 
ylävipu B-asentoon. Tarkista, että pola-
risaattori ja analysaattori ovat myös paikoil-
laan.

 Voit nyt katsoa konoskooppista kuvaa 
okulaarien kautta.

3. Tarvittaessa voit hienosäätää Bertrand-
linssin keskityksen laitteen mukana toimi-
tetuilla työkaluilla.

4. Jos käytössä on analysaattori / tarkennet-
tava Bertrand-linssi, voit tarkentaa Bert-
rand-linssin kuvan kääntämällä ylävivussa 
olevaa nuppia.

Bertrand-linssin käyttö
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 Leica DM750 P:ssä on aikakatkaisutoi-
minto, joka sammuttaa valaistuksen 

automaattisesti kahden tunnin kuluttua, jos 
voimakkuudensäätöjä ei tuona aikana ole tehty.

 O Aikakatkaisu on käytössä oletusarvoisesti. 

Aikakatkaisun tilan muutos

1. Kierrä voimakkuuden säädin suurimpaan 
voimakkuuteen.

2. Kytke laitteeseen virta.

3. Kierrä voimakkuuden säädin ensin suurim-
paan voimakkuuteen ja sitten takaisin 
alhaisimpaan voimakkuuteen viiden 
sekunnin kuluessa. 

 O Vilkkuva merkkivalo ilmaisee, että aikakat-
kaisun tilaa muutettiin. 

 O Merkkivalo vilkkuu hitaasti kaksi kertaa ja 
jää palamaan, kun poistat aikakatkaisun 
käytöstä.

 O Merkkivalo vilkkuu nopeasti kolme kertaa 
ja jää palamaan, kun kytket aikakatkaisun 
käyttöön.

 Kun katkaiset virran ja kytket sen takai-
sin, järjestelmä siirtyy viimeiseen aika-

katkaisutilaan (käytössä tai poissa käytöstä) 
eivätkä valot vilku.

Aikakatkaisu
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Nyt!
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Nyt sinun tarvitsee vain vaihtaa objektii-
veja, säätää aukon kondensori ja näkökentän 
himmennin käytettävän objektiivin suurennuk-
sen mukaan ja nauttia näkymistä!

Paikalla! Valmiina! Nyt!
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Mikroskoopin hoito



Leica DM750 P Käyttöohje Mikroskoopin hoito 40

Yleinen kunnossapito

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.
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 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 DM750 P:ssa on LED-valaistus.  Siksi 

lamppua ei tarvitse vaihtaa mikroskoopin 
käyttöiän aikana.

Yleinen kunnossapito (jatkuu)
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Mitat
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