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Αρχές ασφαλείας

Οι επιμέρους μονάδες της σειράς μικροσκο-
πίας Leica DM περιλαμβάνουν ένα διαδρα-
στικό δίσκο CD-ROM με όλα τα σχετικά 
εγχειρίδια οδηγιών χρήσης σε πολλές γλώσ-
σες. Ο δίσκος αυτός πρέπει να φυλάσσεται 
επιμελώς και να είναι πάντα διαθέσιμος στο 
χρήστη. Εγχειρίδια οδηγιών χρήσης και ενημε-
ρώσεις είναι επίσης διαθέσιμα για καταβί-
βαση και εκτύπωση από τον ιστότοπο μας, 
www.leica-microsystems.com.

Στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης περι-
γράφονται οι ειδικές λειτουργίες των επιμέ-
ρους μονάδων της σειράς μικροσκοπίας DΜ 
της Leica και περιέχονται σημαντικές οδηγίες 
σχετικά με την ασφάλεια κατά τη λειτουργία 
τους, τη συντήρησή τους καθώς και τα προαι-
ρετικά εξαρτήματα. 

Το φυλλάδιο "Αρχές ασφαλείας" περιέχει 
πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας σχετικά 
τις εργασίες συντήρησης, τις απαιτήσεις και 
το χειρισμό του μικροσκοπίου, τα προαιρετικά 
εξαρτήματα, τα προαιρετικά ηλεκτρικά εξαρτή-
ματα καθώς και γενικές οδηγίες ασφαλείας.

Μπορείτε να συνδυάσετε επιμέρους προϊόντα 
του συστήματος με προϊόντα τρίτων κατασκευ-
αστών. Παρακαλείστε να διαβάσετε το εγχειρί-
διο οδηγιών χρήσης και τις απαιτήσεις ασφά-
λειας του εκάστοτε κατασκευαστή.

Πριν από την εγκατάσταση, τη λειτουργία ή τη 
χρήση των οργάνων, διαβάστε τα εγχειρίδια 
οδηγιών χρήσης που αναφέρονται παραπάνω. 
Λάβετε ιδιαιτέρως υπόψη όλους τους κανόνες 
ασφαλείας.

Αποσκοπώντας στην καλή 
διατήρηση της συσκευής και  
τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας της, ο 
χρήστης πρέπει να λάβει υπόψη του τις υποδείξεις  
και τις προειδοποιητικές παρατηρήσεις που 
περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών 
χρήσης.

http://www.leica-microsystems.com
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Χρησιμοποιούμενα σύμβολα στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Προειδοποίηση κινδύνου

 Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ιδιαίτερα 
σημαντικές πληροφορίες, τις οποίες 

υποχρεούστε να διαβάσετε και να τηρήσετε. 

Η μη συμμόρφωση μπορεί να επιφέρει τα εξής:
 O Κίνδυνο για το προσωπικό

 O Δυσλειτουργίες ή ζημιές των οργάνων

Προειδοποίηση για επικίνδυνη ηλεκτρική 
τάση

 Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ιδιαίτερα 
σημαντικές πληροφορίες, τις οποίες 

υποχρεούστε να διαβάσετε και να τηρήσετε. 

Η μη συμμόρφωση μπορεί να επιφέρει τα εξής:
 O Κίνδυνο για το προσωπικό

 O Δυσλειτουργίες ή ζημιές των οργάνων

Προειδοποίηση για πολύ θερμή επιφάνεια

 Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί 
να μην αγγίξετε προσβάσιμες θερμές 

επιφάνειες, π.χ. λαμπτήρες πυράκτωσης. 

Σημαντικές πληροφορίες

 Το σύμβολο αυτό επισημαίνει πρόσθετες 
πληροφορίες ή επεξηγήσεις, οι οποίες 

συμβάλλουν στην κατανόηση των οδηγιών.

Ερμηνευτικές σημειώσεις
 f Αυτό το σύμβολο μέσα σε κείμενο, επιση-

μαίνει πρόσθετες πληροφορίες και ερμη-
νείες.

 Οδηγίες απόρριψης του οργάνου, των 
προαιρετικών εξαρτήματων και των 

αναλωσίμων.
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Σημαντικές σημειώσεις

Περιγραφή
Το μικροσκόπιο Leica DM750 P ανταποκρίνεται 
στις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας. Δεν 
μπορούν ωστόσο να αποκλειστούν ενδεχόμενοι 
κίνδυνοι κατά τη χρήση του. Οι πιθανοί κίνδυνοι 
περιγράφονται παρακάτω.

 Πριν από τη συναρμολόγηση, τη 
λειτουργία και τη χρήση πρέπει να έχετε 

διαβάσει το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. 
Λάβετε ιδιαιτέρως υπόψη όλους τους κανόνες 
ασφαλείας.

Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης
Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης περιέχει σημαντι-
κές οδηγίες σχετικά με την ασφαλή λειτουργία, 
τη συντήρηση και τα προαιρετικά εξαρτήματα.

 Το μικροσκόπιο Leica DM750 P συνοδεύ-
εται από ένα διαδραστικό CD-ROM με όλα 

τα σχετικά εγχειρίδια οδηγιών χρήσης. Ο δίσκος 
αυτός πρέπει να φυλάσσεται επιμελώς και να 
είναι πάντα διαθέσιμος στο χρήστη. Εγχειρί-
δια οδηγιών χρήσης και ενημερωμένες εκδό-
σεις διατίθενται επίσης στην ιστοσελίδα μας 
www.leica-microsystems.com απ'όπου 
μπορείτε να τις καταβιβάσετε και να τις εκτυ-
πώσετε.

Προαιρετικά εξαρτήματα τρίτων κατασκευ-
αστών
Μπορείτε να συνδυάσετε επιμέρους προϊόντα 
του συστήματος με προϊόντα τρίτων κατασκευ-
αστών. Παρακαλείστε να διαβάσετε το εγχειρί-
διο οδηγιών χρήσης και τις απαιτήσεις ασφά-
λειας του εκάστοτε κατασκευαστή.

Αρχική κατάσταση
Αποσκοπώντας στην καλή 
διατήρηση της συσκευής και  
τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας της, ο 
χρήστης πρέπει να λάβει υπόψη του τις υποδείξεις 
και τις προειδοποιητικές παρατηρήσεις που 
περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών 
χρήσης.

Νομικές απαιτήσεις
Τηρείτε τις γενικούς και τοπικούς κανονισμούς 
πρόληψης ατυχημάτων και περιβαλλοντικής 
προστασίας. 

http://www.leica-microsystems.com
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Οδηγίες χρήσης (συνέχεια)

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ
Τα ηλεκτρικά προαιρετικά εξαρτήματα κατα-
σκευάζονται σύμφωνα με τις τελευταίες εξελί-
ξεις της τεχνολογίας και συνοδεύονται από 
Δήλωση Συμμόρφωσης EΟΚ.

 Το μικροσκόπιο Leica DM750 P επιτρέ-
πεται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά 

σε κλειστούς χώρους. Πρέπει να τοποθετηθεί 
επάνω σε σταθερή επιφάνεια.

 Τοποθετείτε πάντοτε το μικροσκόπιο 
Leica DM750 P κατά τρόπο που να 

μπορείτε να το αποσυνδέσετε ανά πάσα στιγμή 
από το ηλεκτρικό δίκτυο. Το καλώδιο τροφοδο-
σίας πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή προσβά-
σιμο, επειδή προορίζεται ως διάταξη απομόνω-
σης από το δίκτυο.

Τοποθεσία χρήσης
Χρησιμοποιείτε τα όργανα μόνο σε κλειστούς, 
ελεύθερους σκόνης χώρους και σε θερμοκρα-
σία μεταξύ +10°C και +40°C. Μην αφήσετε τις 
συσκευές να έλθουν σε επαφή με έλαια και 
προστατεύετέ τις από υπερβολική υγρασία. Εάν 
χρησιμοποιείτε τις συσκευές σε υπαίθριο χώρο, 
προστατεύστε τις από σκόνη και υγρασία. Ποτέ 
μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές σε 
υπαίθριους χώρους. Η εγκατάσταση ηλεκτρι-
κών συσκευών πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 
10 cm από τοίχους και μακριά από εύφλεκτες 
ουσίες.

Αποφύγετε μεγάλες θερμοκρασιακές διακυμάν-
σεις, άμεσο ηλιακό φως και δονήσεις. 

 Σε θερμές και θερμές-υγρές κλιματικές 
ζώνες, τα επιμέρους εξαρτήματα απαι-

τούν ιδιαίτερη φροντίδα για την αποφυγή 
σχηματισμού μυκήτων

Μη ενδεδειγμένη χρήση

 Ποτέ μην εγκαθιστάτε οποιοδήποτε 
άλλο βύσμα ή ξεβιδώνετε οποιαδήποτε 

μηχανικά μέρη, εκτός και εάν κάτι τέτοιο αναφέ-
ρεται ρητά στις οδηγίες. 

 Οι συσκευές καθώς και τα προαιρετικά 
εξαρτήματα που περιγράφονται στο 

παρόν εγχειρίδιο οδηγιών έχουν ελεγχθεί ως 
προς την ασφάλεια και τους πιθανούς κινδύ-
νους.

 Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση στη 
συσκευή, μετατροπή ή λειτουργία της 

με εξαρτήματα άλλου κατασκευαστή που δεν 
εμπίπτουν στα πλαίσια του παρόντος εγχειρι-
δίου, πρέπει να συμβουλεύεστε τον αρμόδιο 
αντιπρόσωπο της Leica!

 Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης 
επέμβασης στη συσκευή ή μη ενδε-

δειγμένης χρήσης, αποσβέννυται οποιαδήποτε 
αξίωση απορρέει από την εγγύηση.
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Οδηγίες χρήσης (συνέχεια)

Μεταφορά
Εάν είναι εφικτό, χρησιμοποιείτε την αρχική 
συσκευασία για την μεταφορά και αποστολή 
επιμέρους μονάδων.

Προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ζημίες από 
δονήσεις, αποσυναρμολογήστε και συσκευάστε 
ξεχωριστά όλα τα κινητά μέρη που μπορούν, 
σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, να 
συναρμολογηθούν και να αποσυναρμολογη-
θούν από τον ίδιο τον πελάτη.

Απόρριψη
Μόλις το προϊόν ολοκληρώσει τη διάρκεια ζωής 
του, επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις ή πωλή-
σεων της Leica σχετικά με την απόρριψη.
Λαμβάνετε υπόψη και διασφαλίζετε τη συμμόρ-
φωση με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς 
που αναφέρονται π.χ. στην Οδηγία WEEE της ΕΚ.

 Όπως όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές, 
αυτό το όργανο, τα προαιρετικά εξαρ-

τήματα και τα αναλώσιμα δεν πρέπει ποτέ να 
απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμ-
ματα. Η απόρριψη θα πρέπει να συμμορφώνε-
ται με τις εφαρμοστέες τοπικές διατάξεις και 
κανονισμούς. 

Ενσωμάτωση σε προϊόντα τρίτου κατα-
σκευαστή
Κατά την εγκατάσταση προϊόντων Leica σε 
προϊόντα τρίτων κατασκευαστών, ο κατασκευ-
αστής του πλήρους συστήματος ή ο έμπορός 
φέρουν την ευθύνη τήρησης όλων των εφαρ-
μοστέων οδηγιών ασφαλείας, των κανονισμών 
και των κατευθυντήριων οδηγιών.
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Κίνδυνοι για την υγεία και κίνδυνοι από τη χρήση

Κίνδυνοι για την υγεία

 Οι χώροι εργασίας με μικροσκόπια διευ-
κολύνουν και βελτιώνουν την οπτική 

εργασία, θέτουν ωστόσο επίσης υψηλές απαι-
τήσεις στα μάτια και στους μύες του χρήστη. 
Ανάλογα με τη διάρκεια της μη διακοπτόμενης 
εργασίας, ενδέχεται να αισθανθείτε ενοχλήσεις 
εξασθένησης της οπτικής οξύτητας και μυοσκε-
λετικά προβλήματα. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει 
να ληφθούν μέτρα για τη μείωση του φόρτου 
εργασίας:

 O Ιδανική διάταξη για την εργασία

 O Συχνές εναλλαγές δραστηριοτήτων

 O Λεπτομερής καθοδήγηση του προσωπικού 
με τη λήψη εργονομικών και οργανωτικών 
μέτρων.

Ο εργονομικός σχεδιασμός και η κατασκευή της 
σειράς μικροσκοπίας της Leica προορίζονται 
για τη μείωση της καταπόνησης του χρήστη στο 
ελάχιστο.

Κίνδυνος λοίμωξης

 Η άμεση επαφή με προσοφθάλμιους 
φακούς μπορεί να αποτελέσει πιθανό 

μέσο διάδοσης βακτηριακών και ιογενών 
οφθαλμικών λοιμώξεων.

 Η χρήση ατομικών προσοφθάλμιων 
φακών για κάθε άτομο ή αφαιρούμενων 

δακτυλίων εφαρμογής ματιών μπορεί να ελαχι-
στοποιήσει τον κίνδυνο.

Κίνδυνοι κατά τη χρήση
 O Το μικροσκόπιο Leica DM750 P επιτρέπεται 

να συνδέεται μόνο σε γειωμένη πρίζα.

 O Το μικροσκόπιο Leica DM750 P δεν επιτρέ-
πεται να λειτουργεί, εάν δεν βρίσκεται σε 
άριστη κατάσταση λειτουργίας.

Ο φωτισμός του μικροσκοπίου περιλαμβάνεται 
στην εξαιρούμενη ομάδα (ομάδα κινδύνου 0) 
σύμφωνα με το πρότυπο EN 62471:2008 όταν 
χρησιμοποιείται για την προβλεπόμενη χρήση.

• Μην κοιτάζετε ποτές απευθείας τη 
δέσμη της φωτοδιόδου του εξοπλισμού 

φωτισμού – είτε με είτε χωρίς οπτικά όργανα 
– καθώς έτσι αυξάνεται η κατηγορία κινδύνου. 
Η μη τήρηση αυτής της υπόδειξης εγκυμονεί 
κίνδυνο πρόκληση οφθαλμικής βλάβης.
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Πληροφορίες για τον υπεύθυνο του οργάνου

Πληροφορίες για τον υπεύθυνο του οργά-
νου

 O Διασφαλίστε ότι το μικροσκόπιο Leica 
DM750 P χρησιμοποιείται μόνο από ειδι-
κευμένο προσωπικό.

 O Διασφαλίστε πως το παρόν εγχειρίδιο 
οδηγιών χρήσης είναι διαρκώς προσβά-
σιμο, κοντά στο μικροσκόπιο Leica 
DM750 P.

 O Διενεργείτε τακτικούς ελέγχους για να 
βεβαιώνεστε πως οι εξουσιοδοτημένοι 
χρήστες τηρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας.

 O Η ενημέρωση των νέων χρηστών θα πρέπει 
να γίνεται με σχολαστικότητα, εξηγώντας 
τη σημασία των προειδοποιητικών σημά-
των και μηνυμάτων.

 O Αναθέστε την ευθύνη της εκκίνησης, του 
χειρισμού και της συντήρησης του οργάνου 
σε διαφορετικά άτομα και επιβλέπετε την 
τήρηση αυτών των αναθέσεων.

 O Μην χρησιμοποιείτε το μικροσκόπιο Leica 
DM750 P εάν δεν βρίσκεται σε άψογη κατά-
σταση.

 O Αναφέρετε άμεσα στην τοπική αντι-
προσωπεία της Leica ή στην εταιρεία 
Leica Microsystems (Schweiz) AG,  
9435 Heerbrugg, Ελβετία τυχόν ελαττώ-
ματα του προϊόντος, τα οποία υποβαθμί-
ζουν την ασφάλεια των ατόμων.

 O Εάν χρησιμοποείτε προαιρετικά εξαρτή-
ματα τρίτων κατασκευαστών μαζί με το 
μικροσκόπιο Leica DM750 P, βεβαιωθείτε 
πως ο εκάστοτε κατασκευαστής επιβε-
βαιώνει πως ο χρήση του προϊόντος είναι 
ασφαλής και ακίνδυνη και λάβετε υπόψη το 
εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του προϊόντος.

 O Η διενέργεια τροποποιήσεων και εργα-
σιών συντήρησης στο μικροσκόπιο Leica 
DM750 P επιτρέπεται μόνο από επαγγελμα-
τίες με ρητή εξουσιοδότηση από την Leica.

 O Για τη συντήρηση του προϊόντος επιτρέπε-
ται η χρήση μόνο αυθεντικών ανταλλακτι-
κών της Leica.

 O Μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης ή 
των τεχνικών τροποποιήσεων, η μονάδα θα 
πρέπει να διαμορφωθεί εκ νέου, λαμβάνο-
ντας υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές μας.

 O Εάν η μονάδα τροποποιηθεί ή συντηρηθεί 
από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, συντη-
ρηθεί λανθασμένα (εάν η συντήρηση δεν 
έγινε από εμάς) ή υποστεί λανθασμένους 
χειρισμούς, η Leica δεν θα αναλάβει καμία 
ευθύνη.

 O Η ηλεκτρική εγκατάσταση του κτηρίου θα 
πρέπει να συμμορφώνεται με το εθνικό 
πρότυπο, π.χ. προτείνεται ηλεκτρικά 
λειτουργούσα προστασία έναντι διαφυγών 
προς τη γη (προστασία ρεύματος γείωσης).
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Οδηγίες φροντίδας

Γενικές οδηγίες
 O Προστατεύετε το μικροσκόπιο Leica 

DM750 P από υγρασία, αναθυμιάσεις, 
οξέα, αλκαλικές και διαβρωτικές ουσίες. 
Μη φυλάσσετε χημικές ουσίες κοντά στη 
συσκευή.

 O Προστατεύετε το \μικροσκόπιο Leica 
DM750 P από λάδι και γράσο. Ποτέ μην 
λιπαίνετε μηχανικά μέρη ή ολισθαίνουσες 
επιφάνειες.

 O Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευα-
στή του απολυμαντικού.

 O Συνιστάται να συνάψετε συμφωνία συντή-
ρησης με την Leica Service.

Καθαρισμός επιστρωμένων και πλαστικών 
μερών

 O Η σκόνη και τα σωματίδια ρύπων θα πρέπει 
να αφαιρούνται με μία μαλακή βούρτσα ή 
ένα βαμβακερό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

 O Αφαιρέστε αδρά συγκρίματα με ένα βρεγ-
μένο πανί μίας χρήσης.

 O ΔΕΝ επιτρέπεται η χρήση ακετόνης, ξυλε-
νίου ή διαλυτών που περιέχουν νιτροκυτ-
ταρίνη.

 O Μην χρησιμοποιήσετε σε καμία περίπτωση 
χημικά για να καθαρίσετε έγχρωμες επιφά-
νειες ή εξαρτήματα με μέρη από καου-
τσούκ. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να βλάψει 
τις επιφάνειες και τα δείγματα θα μπορού-
σαν να επιμολυνθούν από τα ξέσματα των 
υλικών.

Καθαρισμός γυάλινων επιφανειών
 O Αφαιρέστε τη σκόνη χρησιμοποιώντας μία 

στεγνή και χωρίς λίπος βούρτσα από τρίχα, 
εμφυσώντας με πουάρ ή με ηλεκτρική 
σκούπα.

 O Οι οπτικές επιφάνειες θα πρέπει να καθαρί-
ζονται με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι, 
πανάκι καθαρισμού φακών ή μία μπατο-
νέτα, τα οποία έχετε προηγουμένως εμπο-
τίσει σε καθαριστικό γυαλιού του εμπορίου.
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Προαιρετικά εξαρτήματα, συντήρηση και επισκευή

Προαιρετικά εξαρτήματα
Μαζί με το μικροσκόπιο Leica DM750 P επιτρέ-
πεται να χρησιμοποιούνται μόνο τα εξής προαι-
ρετικά εξαρτήματα:

 O Τα προαιρετικά εξαρτήματα της Leica 
που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο 
οδηγιών χρήσης.

 O Άλλα προαιρετικά εξαρτήματα, με την 
προϋπόθεση πως έχουν εγκριθεί ρητά από 
τη Leica ως τεχνικά ασφαλή σε αυτόν το 
συνδυασμό.

Συντήρηση
 O Σε γενικές γραμμές, το μκροσκόπιο Leica 

DM750 P δεν χρήζει συντήρησης. Για να 
διασφαλίσετε τη συνεχή ασφαλή και αξιό-
πιστη λειτουργία του, συνιστούμε να επικοι-
νωνήσετε προληπτικά με την αρμόδια εται-
ρεία συντήρησης.

 Μπορείτε να συμφωνήσετε τη διενέργεια 
τακτικών ελέγχων ή, εάν εφαρμόζεται, να 

συνάψετε ένα συμβόλαιο συντήρησης με την 
εταιρεία αυτή.

 O Συνιστάται να συνάψετε συμφωνία συντή-
ρησης με την Leica Service.

 O Για τη συντήρηση και την επισκευή επιτρέ-
πεται αποκλειστικά η χρήση αυθεντικών 
ανταλλακτικών.

Επισκευές και εργασίες επισκευής
 O Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται 

μόνο γνήσια ανταλλακτικά της Leica 
Microsystems.

 O Πριν ανοίξετε τα όργανα, διακόψτε την 
παροχή ρεύματος και τραβήξτε το καλώδιο 
τροφοδοσίας από την πρίζα.

 O Αποφύγετε επαφή με ενεργά ηλεκτρικά 
κυκλώματα, διότι μπορεί να προκληθεί 
τραυματισμός.

Διεύθυνση τμήματος σέρβις
Σε περίπτωση προβλημάτων, επικοινωνήστε 
μαζί μας στην εξής διεύθυνση:
stereo.service@leica-microsystems.com
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Ηλεκτρολογικά στοιχεία και περιβαλλοντικές συνθήκες

Περιβαλλοντικές συνθήκες
Θερμοκρασία χρήσης +10 °C … +40 °C

Θερμοκρασία φύλαξης -20 °C … +52 °C

 +50 °F … +104 °F

Κραδασμοί χειρισμού     25 mm σε 50 mm σκληρού ξύλου

Κραδασμοί μεταφοράς (εκτός συσκευασίας) 100 g / 6 ms

Κραδασμοί μεταφοράς (συσκευασμένο) 800 mm ελεύθερη πτώση

Δονήσεις μεταφοράς (εκτός συσκευασίας)  5–200 Hz / 1.5 g 

Ατμοσφαιρική πίεση "κατά τη χρήση" και για τη φύλαξη  500–1 060 mBar

Υγρασία "κατά τη χρήση" και για τη φύλαξη 20–90 %

Κατηγορία εγκατάστασης II (Κατηγορία υπερτάσεων)

Βαθμός ρύπανσης 2

Αντικατάσταση ασφαλειών

 Αποσυνδέστε το όργανο από την πρίζα προτού αντικα-
ταστήσετε οποιαδήποτε ασφάλεια. Το μικροσκόπιο Leica 

DM750 P διαθέτει δύο ασφάλειες, οι οποίες βρίσκονται πίσω από 
την υποδοχή του καλωδίου τροφοδοσίας.

• Χρησιμοποιείτε μόνο τον τύπο ασφαλειών: 5×20 mm, 1 A / 
250 V, ταχείας ενέργειας (# 13RFAG30003)

Ηλεκτρικά δεδομένα
Input: 100–240 V, 50/60 Hz, 5 W (3 W LED)
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Το Leica DM750 P
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Σας ευχαριστούμε για την αγορά του Συστήμα-
τος πολωτικού μικροσκοπίου Leica DM750 P 
από τη Leica Microsystems. Το Leica DM750 P 
είναι ένα όργανο με μεγάλες δυνατότητες 
προσαρμογής, υψηλής ποιότητας οπτικά μέρη 
και τεχνολογία ακριβείας και προορίζεται για 
εκπαιδευτικές και βασικές βιομηχανικές εφαρ-
μογές μικροσκοπίας πολωμένου φωτός

Εισαγωγή
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 O Αφαιρέστε προσεκτικά το μικροσκόπιο και 
τυχόν τμήματα από το χαρτονένιο κουτί 
συσκευασίας.

 O Αντιπαραβάλλετε τα τμήματα που υπάρ-
χουν με τη σχεδιασμένη διαμόρφωση.

 O Προαιρετικά είδη, όπως εξαρτήματα αντί-
θεσης, προσαρμογείς κάμερας και θήκες 
μεταφοράς, δεν αποστέλλονται ως μέρος 
του τυπικού εξοπλισμού. Τα είδη αυτά 
παραδίδονται σε ξεχωριστές συσκευασίες.

 O Παρακαλείστε να μην απορρίψετε κανένα 
από τα υλικά συσκευασίας. Θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την ασφαλή αποθή-
κευση και μεταφορά του οργάνου, εάν χρει-
αστεί κάτι τέτοιο.

Αποσυσκευασία
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Ετοιμαστείτε!
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2. Ευθυγραμμίστε το σχήμα της μονάδας με 
το σχήμα της βάσης του μικροσκοπίου. 

3. Εισάγετε την ψαλιδωτή ένωση της μονά-
δας στη βάση. (Απεικονίζεται η μονάδα 
αναλυτή/φακού Bertrand).

Προσάρτηση της μονάδας αναλυτή ή της μονάδας αναλυτή/φακού Bertrand 

Εργαλεία που απαιτούνται

 O Κλειδί Allen

1. Λύστε ελαφρά τον κοχλία ρύθμισης που 
βρίσκεται επάνω στη βάση με το παρεχό-
μενο κλειδί Allen.

4. Σφίξτε τον κοχλία ρύθμισης για να ασφαλί-
σετε τη μονάδα στη θέση της.
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Οπτικός σωλήνας

1. Λύστε ελαφρά τον κοχλία ρύθμισης που 
βρίσκεται επάνω στη μονάδα αναλυτή.

2. Ευθυγραμμίστε το σχήμα του πολωτικού 
οπτικού σωλήνα με το σχήμα της μονάδας.

3. Εισάγετε την ψαλιδωτή ένωση του πολωτι-
κού οπτικού σωλήνα μέσα στη μονάδα και 
σφίξτε καλά τον κοχλία ρύθμισης χωρίς να 
ασκήσετε δύναμη. Με τον τρόπο αυτό, το 
σώμα τοποθετείται με ακρίβεια στον οπτικό 
άξονα του μικροσκοπίου.

 Εγκαταστήστε τον προσοφθάλμιο φακό 
με το σταυρόνημα διασταυρούμενων 

γραμμών στο δεξιό προσαρμογέα προσοφθάλ-
μιων, έτσι ώστε η προεξοχή του προσοφθάλ-
μιου φακού να ευθυγραμμίζεται και να εδρά-
ζεται στη σχισμή προσανατολισμού στο δεξιό 
προσαρμογέα προσοφθάλμιων.

4. Εισαγάγετε τους προσοφθάλμιους φακούς 
στους προσαρμογείς προσοφθαλμίων.

5. Εάν φοράτε γυαλιά για τη θέαση μέσα από 
το μικροσκόπιο, διατηρείτε τα ελαστικά 
προστατευτικά για τα μάτια γυρισμένα προς 
τα κάτω. Εάν δεν φοράτε γυαλιά, ενδέχεται 
να σας βοηθήσει να γυρίσετε προς τα έξω 
τα ελαστικά προστατευτικά για τα μάτια, για 
να μην επιτρέψετε την είσοδο του φωτός 
του περιβάλλοντος.
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1. Ενώ περιστρέφετε δεξιόστροφα το εξάρ-
τημα ρινικής προσαρμογής, συνδέστε τους 
αντικειμενικούς φακούς βιδώνοντάς τους 
στις οπές του εξαρτήματος ρινικής προσαρ-
μογής, ξεκινώντας από την ελάχιστη μεγέ-
θυνση και συνεχίζοντας προς τη μέγιστη 
μεγέθυνση.

Τοποθέτηση αντικειμενικών φακών

 Εάν έχετε αγοράσει ένα μικροσκόπιο 
με τυπική διαμόρφωση, θα παρατη-

ρήσετε ότι οι αντικειμενικοί φακοί είναι ήδη 
τοποθετημένοι επάνω στο εξάρτημα ρινικής 
προσαρμογής και ότι ο συμπυκνωτής κάτω από 
την τράπεζα έχει ήδη τοποθετηθεί στη βάση. 
Στην περίπτωση αυτή, μεταβείτε στην ενότητα 
"Χειρισμός". Εάν έχετε αγοράσει το Leica DM750 
P με εξαρτήματα της επιλογής σας και όχι με 
τυπική διαμόρφωση, συνεχίστε σε αυτήν την 
ενότητα.

• Περιστρέφετε πάντοτε το εξάρτημα 
ρινικής προσαρμογής χρησιμοποιώ-

ντας τον κονδυλωτό δακτύλιο του εξαρτήματος 
ρινικής προσαρμογής.
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Συμπυκνωτής κάτω από την τράπεζα

Συμπυκνωτής κάτω από την τράπεζα

 Το Leica DM750 P έχει μία ανοικτή 
βάση για το συμπυκνωτή κάτω από την 

τράπεζα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να εγκατα-
στήσετε το συμπυκνωτή.

1. Ανυψώστε την τράπεζα στην πιο υψηλή της 
θέση, χρησιμοποιώντας το κουμπί προσεγ-
γιστικής ρύθμισης που βρίσκεται στη δεξιά 
πλευρά του μικροσκοπίου.

 

2. Φέρετε τη βάση του συμπυκνωτή στην 
κατώτατή του θέση χρησιμοποιώντας το 
κουμπί ρύθμισης του συμπυκνωτή, που 
βρίσκεται στην αριστερή πλευρά κάτω από 
την τράπεζα.

3. Γυρίστε τον πολωτή, ο οποίος είναι συνδε-
δεμένος στην κάτω πλευρά της βάσης του 
συμπυκνωτή, προς τα αριστερά.
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Συμπυκνωτής κάτω από την τράπεζα (συνέχεια)

4. Λύστε πλήρως τους δύο βιδωτούς κοχλίες 
στη βάση του συμπυκνωτή.

5. Ολισθήστε τον υποτραπέζιο συμπυκνωτή 
εντός της βάσης σχήματος "Y" κάτω από 
την τράπεζα, ευθυγραμμίζοντας την 
περόνη τοποθέτησης του συμπυκνωτή 
στην υποδοχή στο πίσω μέρος της διάταξης 
"Υ". 

6. Ανυψώστε το συμπυκνωτή στην υψηλό-
τερή του θέση χρησιμοποιώντας το κουμπί 
ρύθμισης εστίασης του συμπυκνωτή, που 
βρίσκεται στην αριστερή πλευρά κάτω από 
την τράπεζα.

7. Σφίξτε τους βιδωτούς κοχλίες για να επικε-
ντρώσετε αδρά το συμπυκνωτή κάτω από 
την τράπεζα, έτσι ώστε ο επάνω φακός του 
συμπυκνωτή να είναι επικεντρωμένος κάτω 
από το χρησιμοποιούμενο αντικειμενικό 
φακό. Θα είστε σε θέση να επικεντρώσετε 
και να εστιάσετε με μεγαλύτερη ακρίβεια το 
συμπυκνωτή έχοντας διαβάσει την ενότητα 
Εγκατάσταση Koehler.
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Έτοιμοι για λειτουργία!
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Βασική εγκατάσταση

 Ως μέτρο ασφαλείας, το καλώδιο 
τροφοδοσίας πρέπει να γειωθεί στη 

βάση του μικροσκοπίου. Ποτέ μην χρησιμοποι-
είτε προσαρμογέα ανάμεσα στο καλώδιο και την 
πηγή τροφοδοσίας. Διαφορετικά, η γείωση θα 
καταστεί αναποτελεσματική.

Επιφάνεια εργασίας 

• Χρησιμοποιείτε πάντοτε το μικροσκό-
πιο σε μια σκληρή, σταθερή επιφάνεια.

Συνδετήρας ρεύματος USB
Το Leica DM750 P διαθέτει ένα συνδετήρα 
ρεύματος 5 V/1,5 A USB στο κέντρο της δέσμης 
καλωδίων. Αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
την τροφοδοσία ορισμένων καμερών Leica ή 
άλλων συσκευών που χρειάζονται 5 V/1,5 A.

Τροφοδοσία
1. Εάν δεν έχει συνδεθεί το καλώδιο τροφοδο-

σίας, συνδέστε το σταθερά στο πίσω μέρος 
του μικροσκοπίου.

2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδο-
σίας του μικροσκοπίου σε κατάλ-
ληλη γειωμένη ηλεκτρική πρίζα. 

Παρέχεται ένα γειωμένο καλώδιο τριφασι-
κού  ρεύματος.

3. Για να ξεκινήσετε, ρυθμίστε το κουμπί 
ελέγχου φωτισμού (βρίσκεται στο κάτω 
αριστερά μέρος της βάσης του μικροσκο-
πίου) στη χαμηλότερη θέση. Το κουμπί 
ελέγχου φωτισμού σάς επιτρέπει να ρυθμί-
σετε την ένταση του φωτός που παράγεται 
από το σύστημα φωτισμού.

4. Ενεργοποιήστε το μικροσκόπιο χρησιμο-
ποιώντας το διακόπτη στο πίσω δεξί μέρος 
της βάσης του μικροσκοπίου. 
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 Ο συμπυκνωτής παρέχεται με ένα 
διάφραγμα ίριδας, το οποίο μπορεί να 

ρυθμιστεί έτσι ώστε να ταιριάζει στο ενεργό 
αριθμητικό άνοιγμα του αντικειμενικού φακού. 

1. Για να ανοίξετε και να κλείσετε το διάφραγμα 
ίριδας, περιστρέψετε απλώς τον κονδυλωτό 
δακτύλιο του συμπυκνωτή προς τα δεξιά ή 
προς τα αριστερά, έτσι ώστε η γραμμή του 
περιστρεφόμενου δακτυλίου να ευθυγραμ-
μίζεται με τη χρησιμοποιούμενη μεγέθυνση 
του αντικειμενικού φακού. 

2. Για να ξεκινήσετε, ανοίξτε εντελώς το 
διάφραγμα ίριδας του συμπυκνωτή 
διαφράγματος περιστρέφοντας το προς τα 
δεξιά, μέχρι τέλους.

Χρήση του συμπυκνωτή διαφράγματος
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 Ο πολωτής βρίσκεται κάτω από το συμπυ-
κνωτή κάτω από την τράπεζα, προσαρτη-

μένος σε μία ανασυρόμενη βάση. Γυρίστε τον 
για να έλθει στη θέση του και βεβαιωθείτε πως 
ασφαλίζει με έναν ήχο κλικ σε αυτήν τη θέση.

1. Λύστε το βιδωτό κοχλία ασφάλισης του 
πολωτή, ο οποίος βρίσκεται στην δεξιά 
πλευρά του πολωτή.

2. Περιστρέψτε τον πολωτή για να έρθει στη 
θέση 0.

Ρύθμιση πολωμένου φωτός
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Ρύθμιση πολωμένου φωτός (συνέχεια)

 Ο Αναλυτής βρίσκεται στη μονάδα 
μεταξύ του οπτικού σωλήνα και της 

βάσης, είτε σε μία μονάδα ολίσθησης είτε στη 
μονάδα αναλυτή/φακού Bertrand. Εάν έχετε 
ολισθητήρα, ολισθήστε τον αναλυτή στη θέση 
του.

3. Εάν έχετε μονάδα αναλυτή/φακού 
Bertrand, γυρίστε τον αναλυτή φέρνοντας 
τον κάτω διακόπτη της μονάδας προς τα 
δεξιά (θέση "A"/Αναλυτής εντός), διασφα-
λίζοντας παράλληλα πως ο άνω διακόπτης 
της μονάδας αναλυτή/φακού Bertrand 
έχει γυρίσει προς τα αριστερά (η θέση "O"/
φακός Bertrand εκτός).

4. Αυξήστε ελαφρά την ένταση φωτισμού. 
Θα παρατηρήσετε πως το πεδίο φαίνεται 
μαύρο, εάν κοιτάξετε στο μικροσκόπιο με 
τον πολωτή και τον αναλυτή στη θέση τους 
και χωρίς δείγμα. Σε αντίθετη περίπτωση, 
περιστρέψτε ελαφρά τον πολωτή έως ότου 
επιτύχετε το πιο σκοτεινό οπτικό πεδίο.
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Εστίαση
1. Τοποθετήστε ένα δείγμα πολωμένου φωτός 

στην τράπεζα.

2. Περιστρέψτε τον αντικειμενικό φακό 10× 
έως ότου έλθει σε θέση εργασίας.

3. Ανυψώστε την τράπεζα του μικροσκοπίου 
χρησιμοποιώντας το κουμπί προσεγγιστι-
κής ρύθμισης έως ότου φτάσετε στο θετικό 
του τέρμα ή έως ότου το δείγμα αγγίξει τον 
αντικειμενικό φακό.

4. Κοιτάξτε μέσα από τους προσοφθάλμιους 
φακούς και ρυθμίστε την ένταση του φωτι-
σμού, προκειμένου να είναι άνετη η θέαση.

5. Φέρετε το δείγμα σε ευκρινή εστίαση χρησι-
μοποιώντας το κουμπί ακριβούς ρύθμισης 
εστίασης.

Εστίαση



Εγχειρίδιο Leica DM750 Έτοιμοι για λειτουργία! 31

Ρυθμίστε τους προσαρμογείς προσοφθαλμίων 

ανάλογα με την απόσταση των ματιών σας.

1. Συμπλησιάστε ή απομακρύνετε τους προσαρ-

μογείς προσοφθαλμίων έως ότου βλέπετε έναν 

φωτεινό κύκλο. 

 Οι οπτικοί σωλήνες διατηρούν σταθερό 

μήκος σωλήνα για κάθε ρύθμιση της απόστα-

σης μεταξύ των ματιών. Αυτό σημαίνει ότι η αλλαγή 

της απόστασης των ματιών δεν επηρεάζει την παρε-

στίαση, τη μεγέθυνση ή τις βαθμονομήσεις που 

εξαρτώνται από τη μεγέθυνση. 

• Για να ρυθμίσετε σωστά τους προσοφθάλ-

μιους φακούς, βεβαιωθείτε πως ο προσο-

φθάλμιος φακός με το σταυρόνημα εδράζεται 

σωστά στην υποδοχή του δεξιού προσαρμογέα 

προσοφθαλμίων.

2. Εστιάστε το σταυρόνημα των διασταυρού-

μενων γραμμών πιάνοντας τον κόνδυλο και 

περιστρέφοντας το επάνω μέρος του προσο-

φθάλμιου φακού, έως ότου το σταυρόνημα έχει 

εστιαστεί ευκρινώς. 

3. Ενώ κοιτάτε μόνο μέσα από το προσοφθάλμιο 

φακό με το σταυρόνημα, εστιάστε ευκρινώς 

το δείγμα με το κουμπί ακριβούς ρύθμισης του 

μικροσκοπίου.

 Εάν καλύψετε το αριστερό σας μάτι, μπορεί 

να διευκολυνθείτε.

4. Τώρα κοιτάξτε μόνο μέσα από τον άλλο προσο-

φθάλμιο φακό (προσοφθάλμιος φακός εστία-

σης χωρίς σταυρόνημα) με το άλλο μάτι. 

• Αυτήν τη φορά, εστιάστε το δείγμα χρησι-

μοποιώντας τη δυνατότητα εστίασης του 

προσοφθάλμιου φακού εστίασης. Μην ανυψώνετε 

και μην κατεβάζετε την τράπεζα για να εστιάσετε! 

5. Κρατήστε με το ένα χέρι τον κόνδυλο του 

προσοφθάλμιου φακού με τη δυνατότητα εστί-

ασης και με το άλλο χέρι περιστρέψτε το επάνω 

μέρος του προσοφθάλμιου φακού, έως ότου το 

δείγμα εστιαστεί ευκρινώς με αυτό το μάτι και 

τον συγκεκριμένο προσοφθάλμιο φακό εστία-

σης. Κατ' αυτόν τον τρόπο διορθώνονται τυχόν 

διαφορές στην όραση ανάμεσα στο δεξί και το 

αριστερό σας μάτι.

6. Τώρα μεταβείτε σε αντικειμενικό φακό υψηλής 

μεγεθυντικής ικανότητας (όχι αντικειμενικό 

φακό λαδιού) και εστιάστε το μικροσκόπιο 

ενόσω βλέπετε και με τα δύο μάτια.

 Στις υψηλότερες τιμές μεγέθυνσης εμφανί-

ζεται μικρότερο βάθος πεδίου. Για το λόγο 

αυτό, μετά την εστίαση με υψηλή μεγέθυνση, θα 

δείτε πως κατά τη μετάβαση σε μικρότερη μεγέ-

θυνση, θα χρειαστεί να προσαρμόσετε ελαφρά μόνο 

το κουμπί ακριβούς εστίασης, κάτι που μπορεί και να 

μην χρειαστεί.

Ρύθμιση οπτικού σωλήνα
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Εγκατάσταση Koehler
1. Κλείστε το διάφραγμα πεδίου Koehler στη βάση του μικροσκοπίου, 

έτσι ώστε τα φύλλα της ίριδας να βρίσκονται εντός του οπτικού όταν 
κοιτάτε μέσα από τους προσοφθάλμιους φακούς.

2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί εστίασης συμπυκνωτή στην αριστερή 
πλευρά κάτω από την τράπεζα για να εστιάσετε με ευκρίνεια στα φύλλα 
του διαφράγματος πεδίου.

3. Περιστρέψτε ταυτόχρονα τους βιδωτούς κοχλίες επικέντρωσης 
συμπυκνωτή για να επικεντρώσετε την εικόνα του διαφράγματος 
πεδίου στο οπτικό πεδίο.

4. Ανοίξτε το διάφραγμα πεδίου έως ότου τα φύλλα της ίριδας βρεθούν 
εκτός οπτικού πεδίου και δεν είναι πλέον ορατά.

Εγκατάσταση Koehler 
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Εργαλεία που απαιτούνται
 O Κοχλίες επικέντρωσης

1. Αφαιρέστε τους δύο κοχλίες επικέντρωσης 
από τη συσκευασία και εισάγετέ τους στις 
οπές επικέντρωσης που βρίσκονται πάνω 
από το χρησιμοποιούμενο αντικειμενικό 
φακό. Εισάγετε το άκρο με τη σφαίρα των 
κοχλιών επικέντρωσης μέσα στους κοχλίες 
ρύθμισης, οι οποίοι είναι κρυμμένοι μέσα 
στις οπές επικέντρωσης.

2. Εστιάστε το πολωτικό δείγμα.

3. Μετακινήστε ένα διακριτό σημείο του δείγ-
ματος στο κέντρο των διασταυρούμενων 
γραμμών.

4. Λύστε το φρένο της τράπεζας και περι-
στρέψτε την έως ότου το διακριτό σημείο 
βρεθεί όσο το δυνατόν πιο μακριά από το 
κέντρο των διασταυρούμενων γραμμών. Το 
σημείο αυτό ενδέχεται να βρίσκεται εκτός 
οπτικού πεδίου. Το γεγονός αυτό υποδει-
κνύει πως ο αντικειμενικός φακός δεν έχει 
επικεντρωθεί ως προς την τράπεζα.

Επικέντρωση αντικειμενικού φακού
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5. Ρυθμίστε τους κοχλίες επικέντρωσης αντικει-
μενικού φακού έως ότου το διακριτό σημείο 
του δείγματος βρίσκεται στο μέσο μεταξύ 
του πιο απομακρυσμένου σημείου και του 
κέντρου των διασταυρούμενων γραμμών. 
Με τον τρόπο αυτό το κέντρο του αντικειμε-
νικού φακού έρχεται πιο κοντά στο κέντρο 
της τράπεζας. 

6. Μετακινήστε το δείγμα (όχι τους κοχλίες 
επικέντρωσης αντικειμενικού φακού!) έτσι 
ώστε το διακριτό σημείο να βρεθεί ξανά στο 
κέντρο των διασταυρούμενων γραμμών. 

7. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε πως το διακριτό 
σημείο παραμένει στο κέντρο των διασταυ-
ρούμενων γραμμών κατά την περιστροφή 
της τράπεζας. Σε αντίθετη περίπτωση επανα-
λάβετε τη διαδικασία επικέντρωσης. 

 Κάθε αντικειμενικός φακός πρέπει να 
επικεντρωθεί ξεχωριστά. Υπάρχει επίσης 

ένας μαγνητικός χώρος αποθήκευσης των 
κοχλιών επικέντρωσης στην πίσω πλευρά της 
μονάδας αναλυτή και της μονάδας αναλυτή/
φακού Bertrand.

Επικέντρωση αντικειμενικού φακού (συνέχεια)
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 Εάν έχετε μονάδα αναλυτή/φακό Bertrand, 
θα είστε σε θέση να βλέπετε μία κωνο-

σκοπική εικόνα μέσα από τους προσοφθάλμιους 
φακούς. 

1. Φέρτε το τμήμα του δείγματος που επιθυ-
μείτε να παρατηρήσετε κωνοσκοπικά (με το 
φακό Bertrand) στο κέντρο του πεδίου

2. Γυρίστε προς τα μέσα το φακό Bertrand 
φέρνοντας τον επάνω διακόπτη της μονά-
δας αναλυτή/φακού Bertrand στη θέση "B". 
Βεβαιωθείτε πως ο πολωτής και ο αναλυτής 
βρίσκονται επίσης στη θέση τους.

 Τώρα μπορείτε να δείτε την κωνοσκοπική 
εικόνα μέσα από τους προσοφθάλμιους 

φακούς.

3. Εάν χρειαστεί, μπορείτε να ρυθμίσετε με 
ακρίβεια την επικέντρωση του φακού 
Bertrand με τα παρεχόμενα εργαλεία.

4. Εάν έχετε Αναλυτή/φακό Bertrand με δυνα-
τότητα εστίασης του φακού, μπορείτε τώρα 
να γυρίσετε το κουμπί του επάνω διακό-
πτη για να εστιάσετε την εικόνα στο φακό 
Bertrand.

Χειρισμός του φακού Bertrand
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 Το Leica DM750 P διαθέτει δυνατότητα 
απενεργοποίησης με χρονοκαθυστέ-

ρηση, η οποία απενεργοποιεί αυτόματα το 
φωτισμό μετά από 2 ώρες εάν δεν έχει μετακι-
νηθεί το χειριστήριο έντασης.

 O Η απενεργοποίηση με χρονοκαθυστέρηση 
είναι ενεργοποιημένη ως προεπιλογή. 

Αλλαγή της κατάστασης της απενεργοποίη-
σης με χρονοκαθυστέρηση

1. Περιστρέψτε το χειριστήριο έντασης έως 
την ελάχιστη χαμηλή ένταση.

2. Ενεργοποιήστε το μικροσκόπιο.

3. Περιστρέψτε το χειριστήριο έντασης έως 
την μέγιστη υψηλή ένταση και κατόπιν ως 
την μέγιστη χαμηλή ένταση εντός 5 δευτε-
ρολέπτων. 

 O Ο φωτισμός LED θα αναβοσβήσει υποδει-
κνύοντας αλλαγή της κατάστασης απενερ-
γοποίησης με χρονοκαθυστέρηση. 

 O Ο φωτισμός LED θα αναβοσβήσει αργά, 
δύο φορές, και κατόπιν θα παραμείνει ενερ-
γοποιημένος όταν απενεργοποιήσετε την 
απενεργοποίηση με χρονοκαθυστέρηση.

 O Ο φωτισμός LED θα αναβοσβήσει γρήγορα, 
τρεις φορές, και κατόπιν θα παραμείνει 
ενεργοποιημένος όταν ενεργοποιήσετε την 
απενεργοποίηση με χρονοκαθυστέρηση.

 Όταν απενεργοποιήσετε και ενεργοποι-
ήσετε εκ νέου του σύστημα, αυτό θα 

βρίσκεται στην τελευταία κατάσταση απενερ-
γοποίησης με χρονοκαθυστέρηση (Ενεργοποι-
ημένη ή Απενεργοποιημένη) και δεν θα παρα-
τηρήσετε αναβόσβημα.

Απενεργοποίηση με χρονοκαθυστέρηση
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Ξεκινήστε!
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Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε τώρα είναι να 
αντικαταστήσετε τους αντικειμενικούς φακούς, 
να ρυθμίσετε το συμπυκνωτή διαφράγματος 
και το διάφραγμα πεδίου κατάλληλα για το 
χρησιμοποιούμενο αντικειμενικό φακό και να 
απολαύσετε την εικόνα!

Ετοιμαστείτε! Θέστε σε λειτουργία! Ξεκινήστε!
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Φροντίδα του μικροσκοπίου
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Γενική συντήρηση

Γενικά

 Μεταφέρετε πάντοτε το μικροσκόπιο 
χρησιμοποιώντας και τα δύο σας χέρια. 

Για το σκοπό αυτό, υπάρχει μία λαβή στο πίσω 
μέρος και μία εντομή στο μπροστινό μέρος του 
μικροσκοπίου.

      

 O Το σύστημα περιτύλιξης του καλωδίου 
σάς επιτρέπει να τυλίξετε το καλώδιο κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να εκτείνεται μόνο το 
μήκος που χρειάζεστε.

 O Διατηρείτε καθαρά όλα τα οπτικά εξαρτή-
ματα.  Η καθαριότητα είναι σημαντική για 
να διατηρείται η καλή οπτική απόδοση. 

 O Το μικροσκόπιο πρέπει να καλύπτεται 
πάντοτε με το πλαστικό κάλυμμα για τη 
σκόνη (παρέχεται με το όργανο) όταν δεν 
χρησιμοποιείται.

 O Εάν κάποια οπτική επιφάνεια επικαλυφθεί 
με σκόνη ή βρωμιές, καθαρίστε την επιφά-
νεια φυσώντας επάνω με μια σύριγγα ή 
σκουπίζοντάς την με βούρτσα με τρίχα 
καμήλας, προτού επιχειρήσετε να τη σκου-
πίσετε.

 O Οι οπτικές επιφάνειες θα πρέπει να καθαρί-
ζονται με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι, 
πανάκι καθαρισμού φακών ή μία μπατο-
νέτα, τα οποία έχετε προηγουμένως εμπο-
τίσει σε καθαριστικό γυαλιού του εμπορίου.

 O Είναι πολύ σημαντικό να αποφεύγεται η 
υπερβολική χρήση διαλυτών, οπότε χρησι-
μοποιείτε τους με φειδώ. Το ύφασμα που 
δεν αφήνει χνούδι, το πανί για φακούς 
ή η μπατονέτα πρέπει να εμποτίζεται σε 
διαλύτη, αλλά να μην υγρανθεί υπερβολικά 
ώστε να τρέχει υγρό γύρω από το φακό.
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 O Κανένα μέρος του μικροσκοπίου δεν είναι 
τόσο ευπαθές στη συλλογή βρωμιάς, 
σκόνης και λαδιού όσο ο μπροστινός φακός 
του συστήματος αντικειμενικών φακών. 
Κάθε φορά που διαπιστώνετε έλλειψη αντί-
θεσης, θολότητα ή κακή ανάλυση, ελέγχετε 
προσεκτικά την κατάσταση του μπροστινού 
φακού με έναν μεγεθυντικό φακό. 

 O Ο καθαρισμός αντικειμενικών φακών 40× 
και 100× απαιτεί περισσότερη προσοχή. 
Σημείωση: Για την επίτευξη υψηλού 
βαθμού επιπεδότητας με αντικειμενικούς 
φακούς υψηλής μεγέθυνσης, το σύστημα 
αντικειμενικών φακών διαθέτει έναν μικρό 
μπροστινό κοίλο φακό με αρκετά μικρή 
ακτίνα ή καμπυλότητα. Η επιφάνεια αυτού 
του μπροστινού φακού μπορεί να καθαρι-
στεί εύκολα με μια οδοντογλυφίδα, καλυμ-
μένη με άκρο από βαμβάκι, ή με μια μικρή 
μπατονέτα. Αφαιρέστε την ακαθαρσία με 
καθαρό πανί που το έχετε υγράνει με καθα-
ριστικό τζαμιών του εμπορίου. Σκουπίστε 
τον μπροστινό φακό ελαφρώς χωρίς να 

εφαρμόσετε υπερβολική δύναμη και χωρίς 
να τον τρίψετε. Βεβαιωθείτε ότι το άκρο 
από βαμβάκι έρχεται σε επαφή με την κοίλη 
επιφάνεια του φακού. Μετά τον καθαρισμό, 
ελέγξτε τον αντικειμενικό φακό με έναν 
μεγεθυντικό φακό. 

 O Εάν χρειαστεί να αφαιρέσετε το κεντρικό 
τμήμα του μικροσκοπίου, προσέξτε ιδιαί-
τερα να μην ακουμπήσετε τυχαία την 
επιφάνεια του εξωτερικού φακού (βρίσκε-
ται στο κάτω μέρος του κεντρικού τμήμα-
τος). Τυχόν δακτυλικά αποτυπώματα επάνω 
σε αυτή την επιφάνεια θα ελαττώσουν τη 
διαύγεια της εικόνας. Ο φακός αυτός μπορεί 
να καθαριστεί όπως και οι αντικειμενικοί 
και οι προσοφθάλμιοι φακοί.

Φωτισμός
 O Τα μικροσκόπια Leica DM750 P χρησιμοποι-

ούν φωτισμό LED.  Κατά συνέπεια, δεν απαι-
τείται αλλαγή λάμπας καθ' όλη τη διάρκεια 
ζωής του μικροσκοπίου.

Γενική συντήρηση (συνέχεια)
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Διαστάσεις
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