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Drošības noteikumi
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Drošības pamatprincipi

Individuālo „Leica DM” mikroskopijas sērijas 
moduļu komplektācijā iekļauts interaktīvs 
CD-ROM ar visām atbilstošajām lietošanas 
rokasgrāmatām vairākās valodās. Glabājiet to 
drošā un lietotājam viegli pieejamā vietā. Varat 
arī lejupielādēt un izdrukāt lietošanas rokasgrā-
matas un to papildinājumus, apmeklējot mūsu 
tīmekļa vietni: www.leica-microsystems.com.

Šajā lietošanas rokasgrāmatā aprakstītas „Leica 
DM” mikroskopijas sērijas atsevišķo moduļu 
īpašās funkcijas un ietverti svarīgi norādījumi 
par to darba drošību, ekspluatāciju un papilda-
prīkojumu. 

Brošūrā "Drošības pamatprincipi" ietverta 
papildu informācija par drošību, kas saistīta 
ar tehnisko apkopi, mikroskopa tehniskajām 
prasībām un izmantošanu, papildpiederumiem 
un elektriskajiem piederumiem, kā arī vispārīgi 
norādījumi par drošību.

Varat kombinēt atsevišķus sistēmas izstrādāju-
mus ar citu piegādātāju izstrādājumiem. Lūdzu, 
izlasiet lietošanas rokasgrāmatu un ražotāja 
noteiktās drošības prasības.

Pirms šo instrumentu uzstādīšanas vai izman-
tošanas izlasiet minētās lietošanas rokasgrā-
matas. Īpaši, lūdzu, ievērojiet visus drošības 
norādījumus.

Lai iekārtu saglabātu sākotnējā stāvoklī un tā 
droši darbotos, lietotājam jāievēro šajās lieto-
šanas rokasgrāmatās ietvertie norādījumi un 
brīdinājumi.

http://www.leica-microsystems.com
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Šajā lietošanas rokasgrāmatā izmantotie simboli

Brīdinājums par bīstamību

 Ar šo simbolu ir apzīmēta īpaši svarīga 
informācija, kas obligāti ir jāizlasa un 

jāievēro. 

Neievērojot šo informāciju, var rasties:
 O draudi personālam;

 O funkcionāli traucējumi vai instrumentu 
bojājumi.

Brīdinājums par bīstamu elektrospriegumu

 Ar šo simbolu ir apzīmēta īpaši svarīga 
informācija, kas obligāti ir jāizlasa un 

jāievēro. 

Neievērojot šo informāciju, var rasties:
 O draudi personālam;

 O funkcionāli traucējumi vai instrumentu 
bojājumi.

Bīstamība, ko izraisa karsta virsma

 Šis simbols brīdina no pieskaršanās 
atklātai, karstai virsmai, piemēram, gais-

mas spuldzēm. 

Svarīga informācija

 Šis simbols norāda papildinformāciju vai 
paskaidrojumus, kas paredzēti skaidrības 

radīšanai.

Paskaidrojošas piezīmes
 f Šis simbols tekstā norāda papildinformāciju 

un skaidrojumus.

 Norādījumi par atbrīvošanos no instru-
menta, papildpiederumiem un palīg-

materiāliem.
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Svarīgas piezīmes

Apraksts
„Leica DM750” mikroskopa izstrādē izmantoti 
mūsdienu jaunākie tehnoloģijas sasniegumi.
Taču darbības laikā tik un tā var rasties dažādi 
riski. Potenciālie riski ir aprakstīti tālāk.

 Pirms uzstādāt, vadāt vai izmantojat 
instrumentu, obligāti izlasiet šo lietoša-

nas rokasgrāmatu. Īpaši, lūdzu, ievērojiet visus 
drošības norādījumus.

Lietošanas rokasgrāmata
Lietošanas rokasgrāmatā ietverti svarīgi norā-
dījumi par ekspluatācijas drošību, apkopi un 
papildpiederumiem.

 „Leica DM750” komplektācijā iekļauts 
interaktīvs CD-ROM ar visām atbilsto-

šajām lietošanas rokasgrāmatām. Glabājiet 
to drošā un lietotājam viegli pieejamā vietā. 
Lietošanas rokasgrāmatas un to atjaunināju-
mus varat arī lejupielādēt un izdrukāt no mūsu 
tīmekļa vietnes: www.leica-microsystems.com.

Papildpiederumu iegāde no neatkarīgiem 
piegādātājiem
Varat kombinēt atsevišķus sistēmas izstrādāju-
mus ar citu piegādātāju izstrādājumiem. Lūdzu, 
izlasiet lietošanas rokasgrāmatu un ražotāja 
noteiktās drošības prasības.

Sākotnējais stāvoklis
Lai iekārtu saglabātu sākotnējā stāvoklī un tā 
droši darbotos, lietotājam jāievēro šajās lieto-
šanas rokasgrāmatās ietvertie norādījumi un 
brīdinājumi.

Juridiskās prasības
Ievērojiet vispārējos un vietējos negadījumu 
novēršanas un vides aizsardzības noteikumus. 

Paziņojums par atbilstību EK prasībām
Elektriskās barošanas papildpiederumi ir izstrā-
dāti, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, un uz 
tām attiecas paziņojums par atbilstību EK prasī-
bām.

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

 „Leica DM750” mikroskopu drīkst 
izmantot tikai slēgtās telpās, novietojot 

to uz cieta pamata.

 Vienmēr novietojiet Leica DM750 
mikroskopu tā, lai to varētu jebkurā 

laikā atvienot no barošanas avota. Strāvas 
vadam visu laiku ir jābūt viegli pieejamam, 
jo tas vajadzīgs, lai atvienotu ierīci no strāvas 
padeves.

Izmantošanas vieta
Instrumentus izmantojiet tikai slēgtās telpās, 
kurās nav putekļu un kurās temperatūra ir 
no +10 °C līdz +40 °C. Sargiet ierīces no eļļas, 
ķimikālijām un liela mitruma. Ja izmantojat 
ierīci ārpus telpām, raugieties, lai tajā neiekļūst 
putekļi un mitrums. Nekad neizmantojiet elek-
triskās ierīces ārpus telpām. Uzstādiet elektris-
kās ierīces vismaz 10 cm attālumā no sienas un 
prom no viegli uzliesmojošām vielām.

Izvairieties no lielām temperatūras svārstībām, 
tiešas saules gaismas un vibrācijas iedarbības. 

 Siltās, kā arī siltās un miklās, klimata 
joslās atsevišķām sastāvdaļām ir vaja-

dzīga īpaša aprūpe, lai novērstu sēnīšu veido-
šanos.

Nepiemēroti izmantošanas veidi

 Nekad neuzstādiet citus spraudņus un 
neatskrūvējiet nekādas mehāniskas 

sastāvdaļas, ja vien tas nav īpaši uzsvērts šajos 
norādījumos. 

 Šajā lietošanas rokasgrāmatā aprakstītās 
ierīces un papildaprīkojums ir pārbau-

dīts, vai tas neizraisa drošības apdraudējumu 
un iespējamus riskus.

 Ja instrumentā tiek veiktas izmaiņas, 
ja tas tiek pielāgots vai izmantots 

savienojumā ar komponentiem, kuru ražotājs 
nav „Leica”, ir jākonsultējas ar atbildīgo „Leica” 
filiāli.

 Ja instrumentam veiks neatļautas 
izmaiņas vai to neatbilstoši izmantos, 

visas garantijas tiks anulētas.
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Lietošanas norādījumi (turpinājums)

Transportēšana
Ja iespējams, pārvadājot atsevišķus moduļus, 
izmantojiet oriģinālo iepakojumu.

Lai novērstu vibrācijas izraisītus bojājumus, 
visas kustīgās detaļas, kuras (saskaņā ar lietoša-
nas rokasgrāmatas norādījumiem) klients drīkst 
izjaukt un montēt, varat izjaukt un iepakot atse-
višķi.

Utilizēšana
Kad produktam beidzies kalpošanas laiks, 
lūdzu, sazinieties ar „Leica” tehniskās apkopes 
centru vai pārdošanas daļu, lai uzzinātu par 
atbrīvošanos no produkta.
Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem likumiem 
un noteikumiem un nodrošiniet atbilstību tiem 
un tajos minēto direktīvu, piemēram, EK Direk-
tīvas EEIA, prasībām.

 Tāpat kā visas elektroniskās ierīces šo 
instrumentu, tā sastāvdaļas un palīgma-

teriālus nekādā gadījumā nedrīkst izmest kopā 
ar parastiem sadzīves atkritumiem. Jāutilizē 
saskaņā ar vietējiem likumiem un noteikumiem. 

Iebūvēšana cita ražotāja ierīcēs
Uzstādot „Leica” izstrādājumus trešo pušu 
izstrādājumos, par visu piemērojamo drošības 
norādījumu, tiesību aktu un vadlīniju ievē-
rošanu ir atbildīgs visas sistēmas ražotājs vai 
tirgotājs.
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Draudi veselībai un lietošanas bīstamība

Draudi veselībai

 Darbvietas, kurās izmanto mikrosko-
pus, atvieglo un pilnveido priekšmetu 

apskati, taču tās arī noslogo lietotāja acis un 
turēšanā nodarbinātos muskuļus. Atkarībā no 
nepārtraukta darba ilguma var rasties astēno-
pija un muskuļu – skeleta problēmas. Tādēļ ir 
jāveic atbilstoši pasākumi darba slodzes mazi-
nāšanai:

 O Optimāls darba vietas plānojums

 O Bieža darbību maiņa

 O Plaša darbinieku apmācība, ņemot vērā 
ergonomikas un organizēšanas aspektus

„Leica” mikroskopijas sērijas ergonomiskais 
dizains un konstrukcija ir izstrādāta tā, lai lieto-
tājam būtu pēc iespējas mazāk jāpiepūlas.

Inficēšanās risks

 Tieša saskare ar okulāriem ir viens no 
acs bakteriālo infekciju un vīrusinfekciju 

izplatības veidiem.

 Šo risku iespējams samazināt līdz mini-
mumam, katrai personai izmantojot 

personīgos okulārus vai noņemamus okulāru 
elementus.

Draudi lietošanas laikā
 O „Leica DM750” mikroskopu drīkst savienot 

tikai ar iezemētu kontaktligzdu.

 O „Leica DM750” mikroskopu drīkst izmantot 
tikai tad, ja tas ir labā darba kārtībā.

Mikroskopa apgaismojuma pakāpe atbilst izņē-
muma grupai (riska grupa 0) saskaņā ar stan-
dartu EN 62471:2008, lietojot atbilstīgi pare-
dzētajam mērķim.

• Nekādā gadījumā neskatieties tieši – 
ne ar optiskiem instrumentiem, ne bez 

tiem – uz izgaismošanas ierīces LED staru, jo 
tādējādi palielinās riska pakāpe. Ja neievēro šo 
norādījumu, iespējami acu bojājumi.
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Informācija par instrumenta lietošanu atbildīgai personai

Informācija par instrumenta lietošanu 
atbildīgai personai

 O Raugieties, lai „Leica DM750” mikroskopu 
lietotu tikai kvalificēti speciālisti.

 O Raugieties, lai, izmantojot „Leica DM750” 
mikroskopu, vienmēr būtu pieejama šī 
lietošanas rokasgrāmata.

 O Regulāri pārbaudiet, vai lietotāji, kuriem ir 
atļauts izmantot mikroskopu, ievēro drošī-
bas prasības.

 O Sniedzot norādes jauniem lietotājiem, 
dariet to rūpīgi un izskaidrojiet brīdinājuma 
zīmju un paziņojumu nozīmi.

 O Uzticiet ierīci ieslēgt, izmantot un apkopt 
lietotājiem un pārbaudiet, kā viņi ievēro 
jūsu norādījumus.

 O Neizmantojiet „Leica DM750” mikroskopu, 
ja tas nav nevainojamā darba kārtībā.

 O Ja izstrādājumam radies kāds bojājums, kas 
varētu radīt traumas vai kaitējumu, nekavē-
joties paziņojiet par to savam „Leica” pārstā-
vim vai  „Leica Microsystems (Šveice) AG”,  
9435 Heerbrugg, Šveice.

 O Ar „Leica DM750” mikroskopu izmantojot 
trešo pušu izstrādājumus, raugieties, lai šie 
ražotāji apstiprinātu, ka tas izstrādāts atbil-
stoši drošības tehnikai un to ir droši lietot, 
kā arī rīkojieties saskaņā ar izstrādājuma 
lietošanas rokasgrāmatu.

 O „Leica DM750” mikroskopu pārveidot un tā 
apkopi drīkst veikt tikai profesionāļi, kurus 
īpaši pilnvarojis „Leica”.

 O Izstrādājuma apkopei drīkst izmantot tikai 
oriģinālās „Leica” rezerves daļas.

 O Pēc apkopes darbiem vai tehniskiem 
pārveidojumiem ierīce atkārtoti jākonfi-
gurē, ievērojot mūsu tehniskās prasības.

 O „Leica” neuzņemas nekādu atbildību, ja ierī-
ces pārveidojumus vai tehnisko apkopi veic 
nepilnvaroti darbinieki, apkope nav veikta 
pareizi (to neveicām mēs) vai ierīce ir bijusi 
nepareizi lietota.

 O Ēkas elektroinstalācijai jāatbilst valsts stan-
dartam, piem., ir ieteicama aizsardzība pret 
strāvas noplūdi uz zemi (īsslēguma strāvas 
aizsardzība).
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Apkopes norādījumi

Vispārīgi norādījumi
 O Nepakļaujiet „Leica DM750” mikroskopu 

mitruma, tvaika, skābju, sārmu un kodīgu 
vielu iedarbībai. Neglabājiet instrumentu 
ķimikāliju tuvumā.

 O Sargiet „Leica DM750” mikroskopu no eļļas 
un smērvielām. Nekad neziediet un neeļļo-
jiet mehāniskās detaļas vai slīdošās virsmas.

 O Ievērojiet dezinfekcijas līdzekļa ražotāja 
norādījumus.

 O Ieteicams noslēgt pakalpojumu līgumu ar 
„Leica” tehniskās apkopes centru.

Pārklātu detaļu un plastmasas detaļu 
tīrīšana

 O Putekļus un netīrumus jānoslauka ar mīkstu 
suku vai neplūksnājošu kokvilnas drānu.

 O Lielos gružus noslaukiet ar samitrinātu 
vienreiz lietojamu drānu.

 O NEDRĪKST izmantot acetonu un ksilolu vai 
slāpekli saturošus šķīdinātājus.

 O Nekad nelietojiet ķimikālijas, lai tīrītu krāso-
tas virsmas vai piederumus ar gumijotām 
daļām. Citādi varat sabojāt šīs virsmas un 
abrazīvās daļiņas var nokļūt paraugos.

Stikla virsmu tīrīšana
 O Putekļus notīriet ar sausu, no matiem izga-

tavotu birstīti, neizmantojot eļļu, nopūšot 
tos ar saspiežamu gaispūti vai izmantojot 
putekļsūcēju.

 O Optiskās virsmas jātīra ar neplūksnājošos 
drānu, objektīvu slaucīšanai paredzētu 
drānu vai vates kociņiem, kas iemērkti 
veikalā nopērkamā stikla tīrīšanas šķid-
rumā.
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Papildpiederumi, ekspluatācija un remonts

Papildaprīkojums
Ar „Leica DM750” mikroskopu drīkst izmantot 
tikai tālāk minētos papildpiederumus.

 O Šajā lietošanas rokasgrāmatā aprakstītos 
„Leica” papildpiederumus.

 O Citus papildpiederumus, ja „Leica” ir atzinis, 
ka tos ir droši lietot ar šo stereomikroskopu.

Apkope
 O „Leica DM750” mikroskopam praktiski nav 

vajadzīga tehniskā apkope. Lai vienmēr 
nodrošinātu drošu ierīces darbību, iesa-
kām laicīgi sazināties ar atbildīgo tehniskās 
apkopes iestādi.

 Varat vienoties par regulārām pārbau-
dēm vai, ja vajadzīgs, noslēgt līgumu par 

tehnisko apkopi.

 O Ieteicams noslēgt pakalpojumu līgumu ar 
„Leica” tehniskās apkopes centru.

 O Ierīces apkopei un remontam drīkst izman-
tot tikai oriģinālā aprīkojuma ražotāja 
rezerves daļas.

Remontdarbi un tehniskā apkope
 O Drīkst izmantot tikai „Leica Microsystems" 

oriģinālās rezerves daļas.

 O Pirms instrumentu atvēršanas atslēdziet 
strāvas padevi un atvienojiet strāvas vadu.

 O Izvairieties nonākt kontaktā ar zem sprie-
guma esošām elektriskās strāvas ķēdēm, jo 
tā var savainoties.

Tehniskās apkopes nodrošinātāja adrese
Ja rodas problēmas, lūdzu, sazinieties ar mums:
stereo.service@leica-microsystems.com
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Dati par elektrību un apkārtējie apstākļi

 Lai nodrošinātu atbilstību šīm prasībām un drošu ierīces 
izmantošanu, lietotājam jārīkojas saskaņā ar šajā lietošanas 

rokasgrāmatā minētajām norādēm un brīdinājumiem.

Vide
Darba temperatūra no +10 °C līdz +40 °C

Glabāšanas temperatūra no -20 °C līdz +52 °C

 no +50 °F līdz +104 °F

Triecienslodze apgāžoties 25 mm uz 50 mm cietkoka

Triecienslodze pārvadājot (bez iepakojuma) 100 g/6 ms

Triecienslodze pārvadājot (ar iepakojumu) krišanas augstums 800 mm

Svārstības pārvadājot (bez iepakojuma) 5–200 Hz/1.5 g 

Lietošanas un glabāšanas atmosfēras spiedien 500–1 060 milibāri

Lietošanas un glabāšanas mitrums 20–90 %

II instalācijas kategorija (pārsprieguma kategorija)

2. piesārņotības pakāpe

Drošinātāja maiņa

 Pirms maināt drošinātājus, atvienojiet instrumentu no barošanas 
avota. Modelim „Leica DM750” ir divi drošinātāji, kas atrodas aiz 

strāvas vada kontakta.

 Izmantojiet tikai šādus drošinātāju veidus: 5×20 mm, 1 A/250 V, 
ātrdarbīgais drošinātājs (# 13RFAG30003)

Dati par elektrību
Ieejas spriegums: 100–240 V, 50/60 Hz, 5 W (3 W gaismas diode)

Vispārīgas piezīmes par drošību
Šis 1. drošības klases instruments ir izstrādāts un pārbaudīts saskaņās 
ar tālāk minētajām mērīšanas, vadības un laboratorijas elektroiekārtu 
drošības prasībām.

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: 20072010-05
EN 60825-1: 2008-05
IEC 60825-1: 2007-03
LED Class 1
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„Leica DM750”
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Paldies, ka iegādājāties „Leica DM750” salikto 
mikroskopu no „Leica Microsystems”. Šim 
modelim ir īpaša konstrukcija un plašs piede-
rumu klāsts, tāpēc šo augstvērtīgo instrumentu 
var izmantot dažādiem mērķiem.

 Instrumentu drīkst izmantot tikai 
saskaņā ar norādēm. Nepareizas izman-

tošanas dēļ var rasties dažādi riski personālam.

Ievads
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 O Uzmanīgi izņemiet mikroskopu un tā deta-
ļas no kartona iepakojuma.

 O Pārbaudiet, vai nav bojāta neviena sastāv-
daļa.

 O Pārbaudiet, vai ir visas komplektā paredzē-
tās detaļas.

 O Izvēles papildpiederumus, piemēram, 
kontrasta regulēšanas piederumus, kame-
ras adapterus; kameras un futrāļi pārnēsā-
šanai nav iekļauti standartaprīkojumā. Šos 
piederumus piegādā atsevišķos iepakoju-
mos.

 O Lūdzu, nemetiet ārā nekādas iepakojuma 
detaļas. Tās ir jāizmanto drošai instrumenta 
glabāšanai un pārvadāšanai, ja tas ir vaja-
dzīgs.

Izpakošana
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Uzmanību!
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Apakšējais apgaismojums

 Modelim „Leica DM750” var būt divu 
veidu apakšējais apgaismojums. 

Noskaidrojiet, kurš apgaismojuma veids ir jūsu 
mikroskopam, jo pēc tam šī informācija būs 
svarīga.

1. veids: standarta apgaismojums
Pielāgojama kondensora centrēšana, izmanto-
jot attiecīgo rīku.

2. veids: Kēlera apgaismotāja diafragma
Pielāgojama kondensora centrēšana, izman-
tojot mikrometriskās skrūves un pielāgojamu 
Kēlera apgaismotāja diafragmu.

Apakšējais apgaismojums
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Izmantotie rīki

 O Sešstūru atslēga  Pieejami divu veidu apskates tubusi. 
Uzziniet, kurš no tiem ir jums.

1. veids: „Leica EZ” apskates tubuss ar iebūvētiem 
okulāriem

2. veids: standarta apskates tubuss ar atseviš-
ķiem okulāriem

1. Atbrīvojiet regulēšanas skrūvi (statīva augš-
pusē), izmantojot komplektācijā iekļauto 
sešstūru atslēgu. 

2. Ievietojiet bezdelīgastes tipa savienojumu 
statīva stiprinājumā un uzmanīgi pievelciet 
regulēšanas skrūvi (ne pārāk stipri). Tādē-
jādi apskates tubuss būs precīzi nostipri-
nāts uz mikroskopa optiskajām asīm neat-
karīgi no izvēlētās rotācijas.

Apskates tubusa pievienošana
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2. Uzstādiet „Leica EZ” apskates tubusu uz 
statīva.

3. Pievelciet pievienojamo spārnskrūvi, 
izmantojot komplektācijā iekļauto 
uzgriežņatslēgu.

„Leica EZ” apskates tubuss – iebūvēti okulāri

 Lai pagrieztu „Leica EZ” apskates tubusu, 
ir vai nu jāpadara vaļīgāka regulēšanas 

skrūve uz statīva vai tā jānomaina ar pievieno-
jamu mikrometrisko skrūvi (nav komplektā).

1. Lai izmantotu pievienojamu spārnskrūvi, 
izņemiet regulēšanas skrūvi, kuru piegā-
dāja kopā ar statīvu.

 Pirms izmantojat statīvu, pārliecinieties, 
ka pievienojamās spārnskrūves noņe-

mamā daļa ir pilnīgi atdalīta.

„Leica EZ” apskates tubuss ar iebūvētiem 
okulāriem
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„Leica EZ” apskates tubuss – iebūvēti okulāri (turpinājums)

 Tagad varat droši griezt „Leica EZ” apska-
tes tubusu, padarot vaļīgu mikromet-

risko skrūvi, pagriežot apskates tubusu un atkal 
pievelkot skrūvi.

 Okulāri ir jau iebūvēti „Leica EZ” apskates 
tubusā un iepriekš pielāgoti, tādēļ okulā-

rus nevajag pielāgot vai uzstādīt.

Tālāk lasiet nodaļu „Okulāru uzmavas”  
25. lappusē.
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„Leica” standarta apskates tubuss – atsevišķi okulāri

2. Nofiksējiet okulārus tubusos, to apakšā 
pievelkot sudraba skrūves ar standarta 
krustveida skrūvgriezi (nav iekļauts 
komplektācijā).

 Okulārus varēs brīvi pagriezt, bet tie būs 
iestiprināti okulāra caurulēs.

 Standarta apskates tubusam ir pagrie-
žams bezdelīgastes veida savienojums.  

Tādēļ tagad varat bez pūlēm pagriezt standarta 
apskates tubusu jebkurā virzienā.

1. Ievietojiet okulārus tubusos.

Standarta apskates tubusi; tubusiem vēl nav 
okulāru
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 Ja mikroskopa lietošanas laikā izman-
tojat brilles, nolaidiet okulāra gumijas 

uzmavas. Ja nelietojat brilles, iespējams, node-
rīgāk būtu atvērt okulāru gumijas uzmavas, lai 
neļautu piekļūt apkārtējai istabas gaismai.

Okulāru uzmavas

 Ja esat iegādājies standarta konfigurāci-
jas mikroskopu, pamanīsit, ka objektīvi ir 

jau iebūvēti objektīvu revolverī un mikroskopa 
kondensors ir iebūvēts statīvā. Šādā gadījumā 
skatiet nodaļu „Ekspluatācija” 30. lappusē. Ja 
esat iegādājies „Leica DM750” pa atsevišķām 
sastāvdaļām, nevis standarta konfigurācijas 
mikroskopu, lūdzu, skatiet nodaļu „Objektīvu 
uzstādīšana” 26. lappusē.
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Objektīvu uzstādīšana

Objektīvu uzstādīšana

 Griežot objektīvu revolveri, vienmēr 
izmantojiet rievoto revolvera gredzenu.

Griežot objektīvu revolveri pulksteņrādītāju kustī-
bas virzienā, pievienojiet objektīvus, ieskrūvējot 
tos revolvera ligzdās; sāciet ar mazāko palielinā-
jumu un turpiniet skrūvēt pieaugošā palielinā-
juma secībā.
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Mikroskopa kondensora uzstādīšana

Kondensora stiprinājums

 „Leica DM750” modelim ir vaļējs konden-
sora stiprinājums, tādēļ kondensors ir 

jāuzstāda.

1. Maksimāli virziet priekšmetgaldiņu uz 
augšu, izmantojot rupjās fokusa ieregulēša-
nas pogu mikroskopa sānā.

2. Pārbīdiet kondensora turētāju pēc iespējas 
zemākā pozīcijā, izmantojot kondensora 
fokusēšanas pogu priekšmetgaldiņa stipri-
nājuma kreisajā pusē.

3. Atskrūvējiet divas kondensora turētāja 
regulēšanas skrūves (vai Kēlera statīviem – 
spārnskrūves). 

 

Mikroskopa kondensora stiprinājums ir vaļējs.
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4. Iebīdiet mikroskopa kondensoru zem 
priekšmetgaldiņa un ievietojiet turētājā, 
savietojot uzstādīšanas tapu kondensora 
apakšā ar atveri dakšas vidū. 

5. Pārbīdiet kondensoru pēc iespējas 
augstākā pozīcijā, izmantojot kondensora 
fokusēšanas pogu priekšmetgaldiņa stipri-
nājuma kreisajā pusē.

6. Pievelciet divas regulēšanas skrūves, 
izmantojot komplektācijā iekļauto instru-
mentu (vai Kēlera statīvam – pievelciet 
divas spārnskrūves), tā, lai augšējais 
kondensora objektīvs būtu centrēts zem 
objektīva darba pozīcijā un priekšmetgal-
diņa kondensors būtu centrēts aptuveni.

 

 Kondensoru varēsiet centrēt precīzāk, 
kad lasīsiet nodaļu „Kondensora pilnīga 

centrēšana” 31. lappusē.

Mikroskopa kondensora uzstādīšana (turpinājums)
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Gatavību!
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Darba virsma 

 Mikroskopu vienmēr izmantojiet uz 
cietas, stabilas virsmas. 

Strāvas vads

 Ja strāvas vads nav pievienots, ievieto-
jiet to mikroskopa aizmugurē.

USB strāvas ligzda
Leica DM750 vadu saišķa centrā ir 5 V/1,5 A USB 
strāvas savienotājs. To var izmantot, lai padotu 
strāvu dažām „Leica” kamerām vai citām ierī-
cēm, kurām vajadzīga 5 V/1,5 A strāva.

Apgaismojuma intensitātes iestatīšana 

 Sākumā iestatiet mazāko apgaismo-
juma iestatījuma vērtību, izmantojot 

regulatoru statīva kreisajā pusē tā apakšdaļā. 
Apgaismojuma regulēšanas ritenītis ļauj pielā-
got apgaismojuma sistēmas radītās gaismas 
intensitāti.

Mikroskopa pievienošana barošanas 
avotam un ieslēgšana
1. Iespraudiet mikroskopa strāvas vadu 

piemērotā iezemētā kontaktligzdā. 
Komplektā ir iekļauts sazemēts trīsstiepļu 
vads.

2. Ieslēdziet mikroskopu, izmantojot slēdzi 
mikroskopa statīva lejasdaļā labajā pusē.

Mikroskopa ieslēgšana
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 Ja esat iegādājies standarta konfigurā-
cijas „Leica DM750” mikroskopu, „Leica 

Microsystems” jau ir veicis tā iepriekšēju centrē-
šanu. 

1. Atveriet kondensora apertūru, pagriežot 
rievoto gredzenu uz kondensora pa labi.

 Raugieties, lai kondensors būtu iestatīts 
visaugstākajā pozīcijā.

2. Uz vizītkartes lieluma papīra lapiņas uzzī-
mējiet „X” un nolieciet to uz mikroskopa 
statīva virs gaismas izejas tā, lai “X” atrastos 
apgaismotā apļa vidū.

3. Lūkojieties okulāros uz „X” un centrējiet to 
redzes laukā, pievelkot regulēšanas skrūves 
ar komplektācijā iekļauto instrumentu (vai, 
ja jums ir „Leica DM750” ar Kēlera apgais-
motāja diafragmu, pievelciet rievotās skrū-
ves).

Kondensora pilnīga centrēšana 

Nav centrēts

Centrēts
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Kondensora izmantošana

 Kondensors ir aprīkots ar īrisdiafragmu, 
ko var noregulēt tā, lai tā atbilstu objek-

tīva efektīvajai ciparu apertūrai.

1. Lai atvērtu un aizvērtu šo diafragmu, 
vienkārši pagrieziet rievoto kondensora 
gredzenu pa labi vai pa kreisi tā, lai svītriņa 
uz gredzena sakristu ar pašreizējo objektīva 
palielinājuma vērtību. 

2. Vispirms pilnībā atveriet kondensora īris-
diafragmu, līdz galam pagriežot kondens-
ora gredzenu pa labi.

Kondensora izmantošana

Iestatiet rievoto gredzenu tā, lai svītriņa uz 
gredzena atbilstu pašreizējam objektīva 
palielinājumam.
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1. Ievietojiet priekšmetstiklu uz galdiņa, iesli-
dinot to starp spailēm.

 Spailes fiksē priekšmetstiklu vajadzīgajā 
vietā.

2. Izmantojot X/Y galdiņa vadību, novieto-
jiet priekšmetstiklu tā, lai daļa no parauga 
atrastos zem izmantotā objektīva.

Sagatavošanās priekšmetstikla apskatei

Spailes
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1. Grieziet objektīvu revolveri (izmanto-
jot rievoto gredzenu) tā, lai objektīvs ar 
zemāko palielinājumu būtu pagriezts darba 
stāvoklī.

2. Maksimāli virziet priekšmetgaldiņu uz 
augšu līdz augstākajai pozīcijai, izmantojot 
rupjās fokusa ieregulēšanas pogu.

3. Lūkojieties okulāros un pielāgojiet apgais-
mojuma spilgtumu, iestatot jūsu redzei 
piemērotu intensitāti.

 „Leica DM750” mikroskopa statīvs ir 
rūpnīcā kalibrēts tā, lai no sākotnējā 

stāvokļa griežot precīzas regulēšanas pogu, 
fokusu varētu iestatīt ar 1.5 pagriezieniem.

4. Izmantojot precīzās fokusa regulēšanas 
pogu, apskatiet paraugu fokusā.

Fokusēšana

Rupjās fokusa ieregulēšanas poga
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Okulāru pielāgošana
1. Pielāgojiet attālumu starp okulāriem. Lai 

samazinātu vai palielinātu attālumu starp 
okulāriem, sabīdiet vai atbīdiet tos tik ilgi, 
līdz ieraugāt vienu gaismas apli.

 Mainot attālumu starp okulāriem, apska-
tes tubusa garums paliek nemainīgs. Tas 

nozīmē, ka, mainot attālumu starp okulāriem, 
netiek ietekmēts objektīva fokuss, palielinā-
jums vai graduēšana, kas ir atkarīga no palieli-
nājuma. 

„Leica EZ” apskates tubuss
 O Ja izmantojat „Leica EZ” apskates tubusu 

ar okulāra caurulēs iebūvētiem okulāriem, 
nav vajadzīgi nekādi papildu pielāgojumi. 
Neaizmirstiet uzlikt brilles vai ielikt kontakt-
lēcas.

 O Ja jums ir „Leica DM750” ar standarta 
apgaismojumu (bez Kēlera apgaismotāja 
diafragmas), skatiet nodaļu „Eļļas imersijas 
tehnika” 39. lappusē.

 O Ja jums ir „Leica DM750” ar Kēlera apgais-
motāja diafragmu, skatiet nodaļu „Kēlera 
konfigurācija ” 37. lappusē.

Standarta apskates tubuss ar diviem nekus-
tīgiem okulāriem

 O Ja izmantojat standarta apskates tubusu ar 
diviem nekustīgiem okulāriem (bez foku-
sēšanas okulāriem), nav vajadzīgi nekādi 
papildu pielāgojumi. Neaizmirstiet uzlikt 
brilles vai ielikt kontaktlēcas.

 O Ja jums ir „Leica DM750” ar standarta 
apgaismojumu (bez Kēlera apgaismotāja 
diafragmas), skatiet nodaļu „Eļļas imersijas 
tehnika” 39. lappusē.

 O Ja jums ir „Leica DM750” ar Kēlera apgais-
motāja diafragmu, skatiet nodaļu „Kēlera 
konfigurācija” 37. lappusē.

Standarta apskates tubuss ar vienu vai 
diviem fokusēšanas okulāriem
Ja izmantojat standarta apskates tubusu ar 
vienu vai diviem fokusēšanas okulāriem, būs 
jāveic daži pielāgojumi:

1. Iestatiet fokusēšanas okulāru vērtību – „0” . 

Apskates tubusa pielāgošana
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 Ja, skatoties mikroskopā, jūtaties ērti 
ar uzliktajām koriģējošajām lēcām 

(kontaktlēcām vai brillēm), atstājiet tās, un būs 
jāveic tikai nelieli pielāgojumi.

2. Izmantojot precīzas fokusa regulēšanas 
pogu, fokusējiet mikroskopu uz parauga, 
lūkojoties tikai vienā okulārā (ja izmantojat 
mikroskopu, kuram viens okulārs var foku-
sēt, bet otrs ne, skatieties caur to okulāru, 
kas nevar fokusēt). Lai fokusēt būtu vieglāk, 
aizveriet vai aizsedziet otru aci.

     

3. Tagad ar otru aci skatieties tikai caur otru 
okulāru (kas fokusē). Šoreiz fokusējieties uz 
paraugu, izmantojot okulāra fokusēšanas 
funkciju.

 Skatoties nemainiet priekšmetgaldiņa 
augstumu. 

4. Ar vienu roku aptveriet fokusējošā okulāra 
rievoto gredzenu un ar otru roku grieziet 
okulāra augšdaļu, līdz ir panākts parauga 
fokuss gan acij, gan fokusējošam okulāram. 
Tādējādi izlīdzināsies visas labās un kreisās 
acs redzes atšķirības.

5. Pēc tam pārslēdziet mikroskopu uz stipra 
palielinājuma objektīvu (ne eļļas objektīvu) 
un fokusējiet mikroskopu, vienlaikus ar 
abām acīm skatoties okulāros.

 Iestatot lielāku palielinājumu, asuma 
dziļums ir mazāks. Tādēļ, fokusējot ar 

lielu palielinājumu, redzēsit, ka, ja pārslēdza-
ties uz mazāku palielinājumu, precīzais fokuss 
ir jāpielāgo tikai nedaudz vai nemaz nav jāpie-
lāgo.

 O Ja izmantojat „DM750” ar standarta apgais-
mojumu, skatiet nodaļu „Eļļas imersijas 
tehnika” 39. lappusē.

 O Ja jūsu „DM750” modelim ir konfigurācija 
ar Kēlera apgaismotāja diafragmu, lūdzu, 
skatiet nākamo nodaļu „Kēlera konfigurā-
cija” 37. lappusē.

Apskates tubusa pielāgošana (turpinājums)
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 Ja jūsu „Leica DM750” ir aprīkots ar Kēlera apgaismotāja diafragmu, 
veiciet tālāk minētās darbības, lai to centrētu un fokusētu.

1. Savietojiet Kēlera apgaismotāja diafragmu ar mikroskopa pamatni tā, 
lai, skatoties okulāros, tajos būtu redzamas diafragmas lapiņas.

     

2. Fokusējiet apgaismotāja diafragmas lapiņas, izmantojot kondensora 
fokusēšanas pogu priekšmetgaldiņa stiprinājuma kreisajā pusē.

      

Kēlera konfigurācija 

Aizveriet Kēlera apgaismotāja 
diafragmu

Kondensora fokusēšanas poga

Aizveriet Kēlera apgaismotāja 
diafragmu

Lapiņas ir asā fokusā
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3. Lai centrētu apgaismotāja diafragmas attēlu, vienlaicīgi pagrieziet 
kondensora centrēšanas spārnskrūves.

4. Veriet vaļā apgaismotāja diafragmu līdz brīdim, kad diafragmas 
lapiņas vairs nav redzamas okulāros.

Kēlera konfigurācija (turpinājums)
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1. Meklējiet to vietu uz priekšmetstikla, ko 
vēlaties apskatīt.

2. Pārbīdiet priekšmetgaldiņu pēc iespējas 
zemākā pozīcijā, izmantojot rupjās ieregu-
lēšanas pogu.

3. Uzlieciet vienu „Leica” imersijas eļļas pilienu 
uz priekšmetstikla vietā, ko pētāt.

4. Grieziet eļļas imersijas objektīvu (objek-
tīvu ar uzrakstu „OIL” (eļļa)) līdz tas atrodas 
darba pozīcijā.

Eļļas imersijas tehnika
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Eļļas imersijas tehnika (turpinājums)

5. Izmantojot rupjās ieregulēšanas pogu, 
lēnām virziet galdiņu uz augšu, līdz eļļas 
piliens uz priekšmetstikla tieši saskaras ar 
eļļas imersijas objektīva lēcas virsmu. 

6. Turiet rievoto gredzenu uz mikroskopa 
statņa un pasvārstiet objektīvu uz priekšu 
un atpakaļ, lai likvidētu iespējamos gaisa 
burbuļus. Pēc tam iestatiet eļļas objektīvu 
galējā pozīcijā tā, lai eļļas piliens būtu starp 
priekšējo objektīva lēcu un priekšmetstiklu.

7. Skatieties mikroskopā un lēnām grieziet 
precīzās ieregulēšanas pogu, virzot priekš-
metgaldiņu augšup, līdz paraugs ir nofoku-
sēts.

8. Ja vairs neizmantojat eļļas imersijas objek-
tīvu, notīriet tā priekšpusi, priekšmetstiklu 
un visas citas virsmas, kas ir saskārušās ar 
eļļu, ievērojot norādījumus nodaļā „Mikro-
skopa apkope” 44. lappusē. 
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 Modelim „Leica DM750” ir automātiskās 
izslēgšanās funkcija, kas automātiski 

izslēdz apgaismojumu, ja gaismas intensitātes 
iestatījumi nav mainīti 2 stundas.

 O Visām četru objektīvu revolvera pamat-
nēm automātiskā izslēgšanās ir iespējota 
pēc noklusējuma (pārsvarā izmantošanai 
mācību standartprocedūrās). 

 O Visām piecu objektīvu revolvera pamatnēm 
automātiskā izslēgšanās ir atspējota pēc 
noklusējuma (pārsvarā izmantošanai klīnis-
kajās standartprocedūrās). 

Automātiskās izslēgšanās statusa maiņa

1. Grieziet intensitātes regulatoru līdz visze-
mākajai vērtībai.

2. Ieslēdziet instrumentu.

3. Piecu sekunžu laikā pagrieziet intensitā-
tes regulatoru līdz augstākajai un pēc tam 
atkal līdz zemākajai vērtībai. 

 O Mainoties automātiskās izslēgšanās statu-
sam, iedegsies LED apgaismojums. 

 O Kad atspējosit automātisko izslēgšanos, 
LED apgaismojums divas reizes lēni nomir-
gos un paliks ieslēgts.

 O Kad iespējosit automātisko izslēgšanos, 
LED apgaismojums trīs reizes ātri nomirgos 
un paliks ieslēgts.

 Kad izslēgsit mikroskopu un uzreiz to 
ieslēgsit, tam būs iestatīts pēdējais atlasī-

tais automātiskās izslēgšanās statuss (Iespējots 
vai Atspējots), un apgaismojums nemirgos.

Izslēgšanās ar laika aizturi
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Starts!
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Tagad jums vēl tikai jānomaina objektīvi, jāie-
stata kondensora apertūra (un apgaismotāja 
diafragma, ja jums ir DM750 Kēlera pamatne) 
atbilstoši izmantojamajam objektīva palielinā-
jumam - un varat priecāties par skatu!

Uzmanību! Gatavību! Starts!
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Mikroskopa apkope
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Vispārīgi norādījumi par ekspluatāciju

Vispārīgi

 Vienmēr pārnēsājiet mikroskopu ar 
abām rokām. Šim nolūkam mikroskopa 

aizmugurē ir rokturis un priekšpusē rieva.

      

 O Spole vada uztīšanai ļauj aptīt vadu tā, lai 
varat izmantot tikai jums nepieciešamo 
vada garumu.

 O Visām optiskajām detaļām vienmēr jābūt 
tīrām.  Tīrība ir ļoti svarīga labai optiskai 
veiktspējai. 

 O Kad neizmantojat mikroskopu, vien-
mēr nosedziet to ar plastmasas pārklāju 
(iekļauts komplektā), kas aizsargā pret 
putekļiem.

 O Ja uz kādas optiskās virsmas nokļūst putekļi 
vai netīrumi, vispirms notīriet to, nopūšot 
netīrumus ar šļirci vai notīrot ar kamieļvil-
nas suku, pēc tam noslaukiet virsmu.

 O Optiskās virsmas jātīra ar neplūksnājošos 
drānu, objektīvu slaucīšanai paredzētu 
drānu vai vates kociņiem, kas iemērkti 
veikalā nopērkamā stikla tīrīšanas šķid-
rumā.

 O Ļoti svarīgi neizmantot pārāk daudz 
šķīdinātāju, tādēļ lietojiet to ar apdomu. 
Neplūksnājoša drāna, salvete objektīvu 
slaucīšanai un vates kociņi ir jāsamitrina ar 
šķīdinātāju, bet ne tik daudz, lai šķīdinātājs 
izplūstu pa objektīvu.
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 O Neviena mikroskopa detaļa nav tik ļoti 
pakļauta putekļu, netīrumu un eļļas iedar-
bībai un uzkrāšanai kā objektīva priekšējā 
lēca. Katru reizi, kad pamanāt nepietie-
kamu kontrastu, miglainumu vai zemu 
izšķirtspēju, uzmanīgi aplūkojiet priekšējo 
lēcu ar lupu. 

 O 40× un 100× objektīvi jātīra rūpīgāk. 
Piezīme. Lai lielāka palielinājuma objektī-
viem nodrošinātu lielu plakanuma pakāpi, 
tiem ir maza, ieliekta priekšējā lēca ar diez-
gan mazu rādiusu vai izliekumu. Šīs priek-
šējās lēcas virsmu var viegli notīrīt ar zobu 
bakstāmo, kura gals ir aptīts ar vati, vai ar 
mazu vates kociņu. Netīrumus notīriet ar 
tīru drānu, kas samitrināta ar tirdzniecībā 
pieejamu stikla virsmu tīrīšanas līdzekli. 
Viegli noslaukiet priekšējo lēcu, nepieliekot 
pārāk daudz spēka un neberžot to. Raugie-
ties, lai vates galiņš saskartos ar ieliektās 
lēcas virsmu. Pēc tīrīšanas apskatiet objek-
tīvu ar lupu. 

 O Ja rodas nepieciešamība noņemt skatīša-
nas korpusu, raugieties, lai netīšām nepie-
skartos ārējās lēcas virsmai (korpusa lejas-
daļā). Pirkstu nospiedumi uz lēcas virsmas 
pasliktinās attēla kvalitāti. Šo lēcu var tīrīt 
tāpat kā objektīvus un okulārus.

Apgaismojums
 O Leica DM750 modeļos ir izmantots LED 

apgaismojums.  Tādēļ mikroskopa darba 
mūža laikā spuldzes nebūs jāmaina.

Vispārīgi norādījumi par ekspluatāciju (turpinājums)



Leica DM750 rokasgrāmata Traucējummeklēšana 47

Traucējummeklēšana
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Traucējummeklēšana

Pamatne

Mikroskops nereaģē.
 

Pārliecinieties, ka kontaktligzdā ir spriegums.
Pārbaudiet vadu savienojumus.
Pārliecinieties, ka pamatne ir pieslēgta barošanas avotam.
Pārbaudiet, vai nav bojāts drošinātājs un, ja vajag, nomainiet to 
(skatiet 15. lappusi).

Fokuss

Paraugu nevar apskatīt fokusā.

Izmantojiet pareizo imersijas vidi.
Nolieciet paraugu ar segstikliņu uz augšpusi.
Pārliecinieties, ka segstikliņa biezums ir piemērots, un ka tas atbilst 
objektīva specifikācijām.

Blāvais laukums

Nevar iestatīt precīzu blāvā laukuma 
kontrastu.

Pārliecinieties, vai izmantojat blāvā laukuma (DF) objektīvu.
Objektīva apertūra ir pārāk liela (maksimums ir 0.75/1.10); ja vajag, 
samaziniet objektīva apertūru, izmantojot objektīva īrisdiafragmu.
Pārbaudiet, vai kondensors ir centrēts.
Līdz galam atveriet apertūras diafragmu.

Attēls nav vienmērīgi apgaismots.
Objektīva palielinājums ir pārāk mazs. Izmantojiet lielāku 
palielinājumu.

Nevēlama izkliedēta gaisma. Notīriet paraugu un tā tuvumā esošo objektīvu virsmas.
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Traucējummeklēšana (turpinājums)

Polarizācija

Polarizācijas kontrastu nevar pielāgot.
Savietojiet polarizatoru un analizatoru tā, lai tie veidotu krustu, līdz 
ir sasniegts maksimāli tumšs attēls (bez parauga).

Fāžu kontrasts

Fāžu kontrastu nevar pielāgot.

Paraugs ir pārāk biezs, pārāk plāns, vai tam ir pārāk spilgti laukumi.
Ietvarvides un parauga refrakcijas rādītāji ir identiski, tādēļ neno-
tiek fāzes lēciens.
Segstikliņš nav vienmērīgi novietots.
Pārbaudiet, vai ir iestatīts pareizais gaismas gredzens.
Pārbaudiet, vai gaismas gredzeni ir centrēti.
Pārbaudiet, vai kondensors ir centrēts.
Līdz galam atveriet apertūras diafragmu.

Priekšmetgaldiņš

Priekšmetgaldiņa iestatīšanas diapazons x 
virzienā samazinās pēc ilgstošas mikros-
kopa izmantošanas.

Pārvietojiet kustīgo priekšmetgaldiņu maksimāli pa kreisi, izmanto-
jot koaksiālo pievadu.
Ar roku piespiediet skrūvi, kas tur kustīgo priekšmetgaldiņu, pavir-
zot to vēl vairāk pa kreisi līdz galējai pozīcijai. Pēc tam pārvietojiet 
kustīgo priekšmetgaldiņu maksimāli pa labi, izmantojot koaksiālo 
pievadu.
Ar roku piespiediet skrūvi, kas tur kustīgo priekšmetgaldiņu, pavir-
zot to vēl vairāk pa labi līdz galējai pozīcijai. 
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Izmēri
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CONNECT

 WITH US!

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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