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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 varo-
itus

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

tettava tukevalle alustalle.

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

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

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

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

 Yksittäisten komponenttien hoidossa 
on oltava huolellinen lämpimillä ja 

kosteanlämpimillä ilmastovyöhykkeillä, jotta 
komponentteihin ei pääsisi muodostumaan 
sienikasvustoa. 

Käyttötarkoituksen vastainen käyttö

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

ohjeessa nimenomaisesti niin kehoteta. 

 Käyttöohjeessa kuvatut laitteet tai lisäva-
rusteet on testattu turvallisuuden osalta 

ja mahdollisten vaarojen varalta.

 Jos laitteeseen halutaan suorittaa 
toimenpiteitä tai muutoksia tai sitä 

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

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

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

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

Hävittäminen
Kun tuotteen käyttöikä on päättynyt, ota 
yhteyttä Leica Service tai Sales -palveluun tuot-
teen hävittämistä varten.
Huomioi kansalliset lait ja säädökset, jotka 
täydentävät esimerkiksi Euroopan Yhteisön 
WEEE-direktiiviä, ja varmista niiden 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 tuottei-
siin koko järjestelmän valmistaja tai jällee-
nmyyjä 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 -mikroskoopin saa kytkeä vain 

maadoitettuun pistorasiaan.

 O Leica DM750 -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 -mikroskooppia.

 O Varmista, että tämä käyttöohje on aina 
Leica DM750 -mikroskoopin läheisyydessä.

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

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

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

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

 O Leica DM750 -mikroskooppia saavat muut-
taa ja huoltaa vain Leican valtuuttamat 
ammattilaiset.

 O Laitteen kunnostukseen saa käyttää vain 
alkuperäisiä Leica-varaosia.

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

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

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



Leica DM750 Käyttöohje Turvallisuusmääräykset 13

Hoito-ohjeet

Yleiset ohjeet
 O Suojaa Leica DM750 -mikroskooppi koste-

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

 O Suojaa Leica DM750 -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 -mikroskoopin kanssa saa käyttää 
vain seuraavia lisävarusteita:

 O tässä käyttöohjeessa kuvatut Leica-lisäva-
rusteet.

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

Kunnossapito
 O Leica DM750 -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

 Jotta laite säilyttäisi alkuperäisen tilansa ja sen käyttö olisi turval-
lista, käyttäjän on noudatettava tässä käyttöohjeessa annettuja 

ohjeita ja varoituksia.

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 

Käytön ja säilytyksen aikainen ilmanpaine 500–1 060 mbar

Käytön ja säilytyksen aikainen kosteus 20–90 %

Asennusluokka II (ylijänniteluokka)

Suojausaste 2

Sulakkeen vaihto

 Irrota instrumentti virtalähteestä aina ennen sulakkeen vaihta-
mista. Leica DM750:ssa on kaksi sulaketta, jotka sijaitsevat virta-

johdon liitännän takana.

 Käytä vain seuraavia sulaketyyppejä: 5×20 mm, 1 A/250 V, nopea 
sulake (# 13RFAG30003)

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

Yleiset turvallisuusohjeet
Tämä suojausluokkaan 1 kuuluva laite on valmistettu ja testattu mittau-
kseen, valvontaan ja laboratoriokäyttöön tarkoitettujen sähkölaitteiden 
turvallisuutta koskevien määräysten mukaisesti:

EN 61010-1: 2002-08
EN 61010-2-101: 2008-06
IEC 61010-1: 2010-06
EN 61326-1: 2006-10
EN 61326-2-6: 2006-10

EN 55011: 2007+A2: 2010-05
EN 60825-1: 2008-05
IEC 60825-1: 2007-03
LED Class 1
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Leica DM750
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Kiitos, että valitsit Leica Microsystemsin Leica 
DM750 -yhdistelmämikroskoopin. Tämän 
mallin ainutlaatuinen muotoilu ja täydelinen 
varustevalikoima tekevät siitä monipuolisen, 
laadukkaan instrumentin.

 Laitetta saa käyttää vain kuvatulla 
tavalla. Väärinkäyttö voi aiheuttaa 

henkilöställe vaaratilanteita.

Johdanto
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 O Ota mikroskooppi ja irralliset osat varovasti 
ulos pahvilaatikosta.

 O Varmista, että kaikki osat ovat ehjiä.

 O Tarkista, että komponentit vastaavat suun-
niteltua kokoonpanoa.

 O Valinnaisia varusteita (esim. kontrastilisä-
varusteet, kamerasovittimet, kamerat ja 
kantolaukut), ei toimiteta vakiovarusteiden 
mukana. Ne tulevat erillisissä pakkauksissa.

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

Pakkauksesta poistaminen
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Paikoillanne!
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Objektipöydän valaistus

 Leica DM750 -mikroskooppia on saata-
vana kahdenlaisella objektipöydän 

valaistuksella. Tarkista, kumpi valaistustyyppi 
mikroskoopissasi on käytössä, koska sen tietä-
minen on tärkeää tuonnempana.

Tyyppi 1: Vakiovalaistus
Säädettävä kondensorin keskitys laitteen 
mukana toimitetulla työkalulla.

Tyyppi 2: Köhlerin valaistus
Säädettävä kondensorin keskitys siipiruuveilla 
ja säädettävällä Köhlerin näkökentän himmen-
timellä.

Objektipöydän valaistus
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Käytettävät työkalut

 O Koloavain  Tarkastelutubuksia on kahdentyyppisiä. 
Varmista, kummatko tarkastelutubukset 

sinulla on:

Tyyppi 1: Leica EZ -tarkastelutubus, yhdysrakent-
eiset okulaarit

Tyyppi 2: Vakiomallinen tarkastelutubus, erilliset 
okulaarit

1. Avaa säätöruuvia (jalustan yläosassa) 
mikroskoopin mukana toimitetulla 
koloavaimella. 

2. Aseta lohenpyrstö jalustan kiinnittimeen 
ja kiristä säätöruuvi huolellisesti (älä käytä 
liikaa voimaa). Se paikoittaa tarkastelu-
tubukset mikroskoopin optiselle akselille 
tarkasti kääntövalinnasta riippumatta.

Tarkastelutubuksien kiinnitys
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2. Asenna Leica EZ -tarkastelutubus takaisin 
jalustaan.

3. Kiristä irtoamaton siipiruuvi toimituspak-
kaukseen sisältyvällä avaimella.

Leica EZ -tarkastelutubus – yhdysrakenteiset okulaarit

 Voidaksesi kääntää Leica EZ -tarkaste-
lutubusta avaa jalustan säätöruuvia tai 

vaihda säätöruuvin tilalle valinnainen siipiruuvi.

1. Kun haluat käyttää irtoamatonta siipiru-
uvia, irrota jalustan mukana toimitettu 
säätöruuvi.

 Tarkista, että irtoamattoman siipiruu-
vin siipiruuviosa on erotettu kokonaan, 

ennen kuin käytät jalustaa:

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

 Nyt voit kääntää Leica EZ -tarkastelutu-
busta turvallisesti avaamalla siipiruuvia, 

kääntämällä tarkastelutubusta ja kiristämällä 
taas siipiruuvin.

 Okulaarit on integroitu Leica EZ -tarkas-
telutubukseen ja ne on säädetty valmi-

iksi; okulaareja ei tarvitse säätää tai asentaa.

Jatka "Silmäsuppilot" -kohdasta sivulla 25.
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Vakiomallinen Leica -tarkastelutubus – erilliset okulaarit

2. Kiinnitä okulaarit tubuksiin kiristämällä 
tubusten alaosassa olevat hopeiset ruuvit 
tavallisella ristipääruuvimeisselillä (ei 
sisälly toimitukseen).

 Okulaarit kääntyvät yhä, mutta ne ovat 
lukittuina silmätubuksiin.

 Vakiomallisessa tarkastelutubuksessa on 
käännettävä pyrstörengas.  Sen ansiosta 

voit nyt kääntää vakiomallisen tarkastelutubuk-
sen vapaasti haluamaasi asentoon.

1. Aseta okulaarit tubusputkiin.

Vakiomalliset tarkastelutubukset; tubuksissa ei 
vielä ole okulaareja
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 Jos sinulla on silmälasit, pidä kumiset 
silmäsuojukset alas taitettuina katsoes-

sasi mikroskooppiin. Jos sinulla ei ole silmä-
laseja, voit käyttää ylös taitettuja kumisia 
silmäsimpukoita huoneenvalon häiritsevän 
vaikutuksen ehkäisemiseksi.

Silmäsuppilot

 Jos hankit vakiomallisen mikroskooppi-
kokoonpanon, huomaat, että objektiivit 

on jo asennettu objektiivirevolveriin ja konden-
sori jalustaan. Siirry tässä tapauksessa kohtaan 
"Käyttö" sivulla 30. Jos olet hankkinut Leica 
DM750 -mikroskoopin yksittäisien komponent-
tien muodossa, jatka kohdasta "Objektiivien 
asennus" sivulla 26.
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Objektiivien asennus

Objektiivien asennus

 Käännä objektiivirevolveria aina objek-
tiivirevolverissa olevalla pyälletyllä 

renkaalla.

Käännä objektiivirevolveria myötäpäivään ja 
kiinnitä objektiivit kiertämällä ne objektiivi-
revolverin aukkoihin aloittaen pienimmästä 
suurennuksesta ja edeten suurimpaan suuren-
nukseen.
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Kondensorin asennus

Objektipöydän kondensori

 Leica DM750:ssä on avoin objektipöydän 
kondensorikiinnike, johon kondensori 

asennetaan.

1. Siirrä näytepöytää ylöspäin niin pitkälle 
kuin mahdollista mikroskoopin sivulla 
olevalla karkeatarkennusnupilla.

2. Siirrä kondensorikiinnike alimpaan 
asemaan pöydän kiinnittimen vasemmalla 
puolella olevalla kondensorin tarkennusnu-
pilla.

3. Kierrä auki kondensorikiinnikkeessä olevat 
kaksi säätöruuvia (tai siipiruuvia, jos on 
kyse Köhler-jalustasta). 

 

Kondensorin kiinnike on avoin.
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4. Työnnä objektipöydän kondensori näyte-
pöydän alle kiinnikkeeseen kohdistamalla 
paikoitusnasta kondensorin alaosassa 
haarukan takana olevaan loveen. 

5. Siirrä kondensori ylimpään asemaan 
pöydän kiinnittimen vasemmalla puolella 
olevalla kondensorin tarkennusnupilla.

6. Kiristä kaksi säätöruuvia toimituksen 
mukana tulleella työkalulla (jos käytössä on 
Köhler-jalusta, kiristä kaksi siipiruuvia siten, 
että kondensorin ylempi linssi on keski-
tetty objektiivin alle työskentelyasemaan 
ja objektipöydän kondensori on keskitetty 
karkeasti).

 

 Kondensori keskitetään tarkemmin 
kohdassa "Kondensorin tarkka keskittä-

minen" sivulla 31.

Kondensorin asennus (jatkuu)
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Valmiit!
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Työskentelytaso 

 Käytä mikroskooppia aina kovalla ja 
vakaalla alustalla. 

Virtajohto

 Jos virtajohtoa ei ole kiinnitetty 
valmiiksi, kiinnitä se huolellisesti mikro-

skoopin taakse.

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

Valaistusvoimakkuuden asetus 

 Säädä valaistus aluksi alhaisimpaan 
asetukseen säätimellä, joka sijaitsee 

mikroskoopin jalustan alaosassa vasemmalla. 
Valaistuksen säätönupilla voit säätää valaistus-
järjestelmän tuottaman valon voimakkuutta.

Kytke mikroskooppi pistorasiaan ja kytke 
virta
1. Pistä mikroskoopin virtajohto maadoitet-

tuun pistorasiaan. Toimitukseen kuuluu 
maadoitettu 3-johtiminen johto.

2. Kytke mikroskooppiin virta mikroskoopin 
jalustan alaosassa oikealla olevalla kytki-
mellä.

Virran kytkeminen mikroskooppiin
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 Jos olet hankkinut vakiomallisen Leica 
DM750 -kokoonpanon, Leica Microsys-

tems on jo keskittänyt kondensorin valmiiksi. 

1. Avaa kondensorin aukko kiertämällä 
kondensorin pyällettyä rengasta oikealle.

 Varmista, että kondensori on ylimmässä 
asemassa.

2. Kirjoita käyntikortin kokoiselle paperille 
kirjain "X" ja aseta paperi mikroskoopin 
jalustan valon ulostulon päälle siten, että 
"X" on valaistuksen keskellä.

3. Katso X-kirjainta okulaarien kautta ja 
keskitä se näkökenttään kiristämällä säätö-
ruuveja toimitukseen sisältyvällä työkalulla 
(kun käytössä on Köhlerin valaistuksella 
varustettu Leica DM750, kiristä pyällettyjä 
ruuveja).

Kondensorin tarkka keskittäminen

Ei keskitetty

Keskitetty
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Kondensorin käyttö

 Kondensorissa on iirishimmennin, joka 
voidaan säätää objektiivin tehollisen 

numeerisen apertuurin mukaan.

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

2. Avaa kondensorin iirishimmiin ensin koko-
naan kiertämällä kondensorin rengas aivan 
oikealle.

Kondensorin käyttö

Kohdista kääntörenkaan viiva käytössä olevan 
objektiivin suurennukseen.
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1. Aseta näytelasi näytepöydälle työntämällä 
se näytelasinpitimien alle.

 Näytelasinpitimet pitävät näytteen 
paikallaan.

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

Näytelasin tarkastelun valmistelu

Näytelasinpitimet
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1. Pyöritä objektiivirevolveria (pyällettyä 
rengasta käyttämällä) siten, että pienim-
män suurennuksen objektiivi on työskente-
lyasemassa.

2. Siirrä näytepöytää ylöspäin maksimiase-
maan mikroskoopin sivulla olevalla karke-
atarkennusnupilla.

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

 Leica DM750 -mikroskoopin jalusta on 
kalibroitu tehtaalla niin, että objektipöy-

dän tarkennus onnistuu kiertämällä hieno-
säädintä 1.5 kierrosta tästä asennosta.

4. Tarkenna näyte tarkaksi käyttämällä hieno-
säätönuppia.

Tarkennus

Karkeasäätönuppi
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Silmätubusten säätö
1. Säädä tubusten silmäväli. Käännä silmätu-

buksia sisään- tai ulospäin lähemmäs tai 
kauemmas toisistaan, 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. 

Leica EZ -tarkastelutubus
 O Jos käytät Leica EZ -tarkastelutubusta, jossa 

okulaarit ovat valmiiksi yhdysrakentei-
sina silmätubuksissa, lisäsäätöjä ei tarvita. 
Muista käyttää silmälasejasi tai piilolinsse-
jäsi.

 O Jos käytössä on tavallisella valaistuksella 
varustettu Leica DM750 (ilman Köhlerin 
näkökentän himmennintä), jatka kohdasta 
"Öljyimmersiotekniikka" sivulta 39.

 O Jos käytössä on Köhlerin näkökentän 
himmentimellä varustettu Leica DM750, 
jatka kohdasta "Köhler-kokoonpano" 
sivulta 37.

Vakiomalliset tarkastelutubukset kahdella 
kiinteällä okulaarilla

 O Jos käytät kahdella kiinteällä okulaarilla (ei 
tarkennusokulaareilla) varustettua vaki-
omallista tarkastelutubusta, lisäsäätöjä 
ei tarvita. Muista käyttää silmälasejasi tai 
piilolinssejäsi.

 O Jos käytössä on tavallisella valaistuksella 
varustettu Leica DM750 (ilman Köhlerin 
näkökentän himmennintä), jatka kohdasta 
"Öljyimmersiotekniikka" sivulta 39.

 O Jos käytössä on Köhlerin näkökentän 
himmentimellä varustettu Leica DM750, 
jatka kohdasta "Köhler-kokoonpano" 
sivulta 37.

Vakiotarkastelutubus yhdellä tai kahdella 
tarkennusokulaarilla
Jos käytät yhdellä tai kahdella tarkennusoku-
laarilla varustettua tarkastelutubusta, sinun on 
suoritettava joitakin säätöjä.

Tarkastelutubuksen säätö
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1. Aseta tarkennusokulaarit kohtaan "0". 

 Jos silmälasien tai piilolinssien käyttämi-
nen mikroskoopilla työskenneltäessä ei 

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

2. Tarkenna näytteeseen hienosäätönupilla 
katsomalla vain toisen okulaarin läpi (jos 
käytössä on yksi tarkennettava ja yksi 
ei-tarkennettava okulaari, katso tässä 
vaiheessa ei-tarkennettavan okulaarin 
läpi). Peitä tai sulje toinen silmä tarkennuk-
sen helpottamiseksi.

     

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

 Älä muuta sen aikana näytepöydän 
korkeutta. 

4 Tartu toisella kädellä tarkennusokulaarin 
pyällettyyn renkaaseen ja käännä toisella 
kädellä okulaarin yläosaa, kunnes näyte 
on tarkka tällä silmällä katsottuna ja tässä 
tarkennusokulaarissa. Tämä korjaa mahdol-
liset erot oikean ja vasemman silmäsi näkö-
kyvyssä.

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

 O Jos käytössä on vakiovalaistuksella varus-
tettu DM750, jatka kohdasta "Öljyimmer-
siotekniikka " sivulta 39.

 O Jos käytettävässä DM750-mikroskoopissa 
on Köhler-kokoonpano, jatka kohdasta 
"Köhler-kokoonpano ", sivulla 37.

Tarkastelutubuksen säätö (jatkuu)
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 Jos Leica DM750:ssä on Köhler-valaistuksen näkökentän himmen-
nin, keskitä ja tarkenna kondensori seuraavasti.

1. Liitä Köhlerin näkökentän himmennin mikroskoopin alaosaan siten, 
että himmentimen lamellit ovat näkökentässä, kun katsot okulaarien 
läpi.

     

2. Tarkenna näkökentän himmentimen lamellit kondensorin tarkennus-
nupin avulla, joka on pöydän kiinnittimen vasemmalla puolella.

      

Köhler-kokoonpano

Sulje Köhlerin näkökentän 
himmennin.

Kondensorin tarkennusnuppi

Sulje Köhlerin näkökentän 
himmennin.

Lamellit ovat aivan tarkkoja
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3 Keskitä näkökentän himmentimen kuva kääntämällä kondensorin 
keskittäviä siipiruuveja samanaikaisesti.

4. Avaa näkökentän himmennintä, kunnes himmentimen lamellit ovat 
juuri näkökentän ulkopuolella.

Köhler-kokoonpano (jatkuu)
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1. Etsi näytelasista alue, jota haluat tutkia.

2. Siirrä näytepöytä alimpaan asemaan karke-
asäätönupilla.

3. Pistä pisara Leican immersioöljyä näytelasin 
alueelle, jota aiot tarkastella.

4. Kierrä öljyimmersio-objektiivi (objektiivi, 
jossa lukee "OIL") työskentelyasemaan.

Öljyimmersiotekniikka
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Öljyimmersiotekniikka (jatkuu)

5. Siirrä näytepöytää hitaasti karkeatarken-
nusnuppia käyttäen ylöspäin, kunnes 
näytelasilla oleva öljypisara koskettaa 
öljyimmersio-objektiivin linssiä. 

6. Pidä kiinni objektiivirevolverin pyälletystä 
renkaasta ja heiluta objektiivia edestakai-
sin ilmakuplien poistamiseksi. Vie sitten 
öljyobjektiivi lopulliseen asemaan siten, 
että öljypisara on objektiivin etulinssin ja 
näyteläsin välissä.

7. Katso mikroskooppiin ja nosta näytepöytää 
kääntämällä hitaasti hienosäätönuppia, 
kunnes näyte on tarkennettu.

8. Kun lopetat työskentelyn öljyimmersio-
objektiivilla, puhdista objektiivin etupuoli, 
näytelasi ja kaikki muut pinnat, jotka ovat 
koskettaneet öljyä. Toimi kohdassa "Mikro-
skoopin hoito" (sivulla 44) annettujen 
ohjeiden mukaisesti. 



Leica DM750 Käyttöohje Valmiit! 41

 Leica DM750:ssä on aikakatkaisutoi-
minto, joka sammuttaa valaistuksen 

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

 O Kaikissa neliasentoisissa objektiivirevolveri-
jalustoissa aikakatkaisu on oletusarvoisesti 
käytössä (pääasiassa koulutussovellukset). 

 O Viisiasentoisissa objektiivirevolverijalus-
toissa aikakatkaisu on oletusarvoisesti pois 
käytöstä (pääasiassa kliiniset sovellukset). 

Aikakatkaisun tilan muutos

1. Kierrä voimakkuuden säädin alimmalle 
tasolle.

2. Kytke laitteeseen virta.

3. Kierrä voimakkuuden säädin ylimmälle 
tasolle ja sitten takaisin alimmalle tasolle 
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) 
eikä valo vilku.

Aikakatkaisu
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Nyt!
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Nyt sinun tarvitsee enää vain vaihtaa objektii-
vit, asettaa kondensorin aukko (ja näkökentän 
himmentimen, jos käytössä on DM750 Köhler-
jalusta) sopivaksi käyttämällesi objektiivin 
suurennukselle ja sitten kaikki on valmista!

Paikoillanne! Valmiit! Nyt!
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Mikroskoopin hoito
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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:ssa on LED-valaistus.  Siksi 

lamppua ei tarvitse vaihtaa mikroskoopin 
käyttöiän aikana.

Yleinen kunnossapito (jatkuu)
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Vianetsintä
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Vianetsintä

Jalusta

Mikroskooppi ei reagoi.
 

Varmista, että pistorasissa on jännitettä.
Tarkista kaapeliliitännät.
Varmista, että jalusta on kytketty sähkönsyöttöön.
Tarkista, onko sulake viallinen ja vaihda se tarvittaessa (katso  
sivu 15).

Tarkennus

Näytettä ei saa tarkennettua.

Käytä oikeaa immersioainetta.
Aseta näyte peitelasi ylöspäin.
Varmista, että peitelasin paksuus on oikea ja vastaa objektiiviin 
merkittyjä tietoja.

Pimeäkenttä

Selkeä pimeäkenttäkontrasti ei ole 
mahdollinen.

Varmista, että käytössä on DF-objektiivi.
Objektiivin apertuuri on liian korkea (maksimi 0.75/ 1.10); 
pienennä objektiivin apertuuria tarvittaessa objektiivin iirishim-
mentimellä.
Tarkista kondensorin keskitys.
Avaa apertuurihimmennin kokonaan.

Kuvaa ei valaista tasaisesti.
Objektiivin suurennus on liian pieni. Käytä korkeampaa suuren-
nusta.

Valon tahaton hajaantuminen. Puhdista näyte ja viereiset linssin pinnat.
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Vianetsintä (jatkuu)

Polarisaatio

Polarisaatiokontrastia ei voi säätää.
Vie polarisaattori ja analysaattori ristikkäin maksimitummuuteen 
asti (ilman näytettä).

Vaihekontrasti

Vaihekontrastia ei voi säätää.

Näyte on liian paksu, liian ohut tai värjätty liian kirkkaaksi.
Kiinnitysaineen ja näytteen taitekertoimet ovat identtiset, jolloin 
vaihe-eroa ei synny.
Peitelasia ei ole laitettu tasaisesti paikoilleen.
Tarkista, että on asetettu oikea valorengas.
Tarkista valorenkaiden kohdistus.
Tarkista kondensorin keskitys.
Avaa apertuurihimmennin kokonaan.

Näytepöytä

Pöydän siirtoalue x-suunnassa pienenee, 
kun on työskennelty pitkän aikaa.

Siirrä mekaaninen pöytä aivan vasemmalle koaksiaalikäytöllä.
Paina manuaalisesti mekaanisen pöydän kiinnittävää ruuvia 
vieläkin kauemmaksi vasemmalle (niin pitkälle kuin se menee). 
Siirrä sitten mekaaninen pöytä aivan oikealle koaksiaalikäytöllä.
Paina manuaalisesti mekaanisen pöydän kiinnittävää ruuvia 
vieläkin kauemmaksi oikealle (niin pitkälle kuin se menee). 
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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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