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Przepisy bezpieczeństwa
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Koncepcja bezpieczeństwa

Poszczególne moduły mikroskopu serii 
Leica DM zawierają interaktywną płytę 
CD-ROM ze wszystkimi instrukcjami obsługi 
w kilku językach. Prosimy o przechowywa-
nie płyty w miejscu bezpiecznym i łatwo 
dostępnym dla użytkownika. Instrukcje 
obsługi i aktualizacje można także pobrać 
i wydrukować z naszej strony internetowej  
www.leica-microsystems.com.

Niniejsza instrukcja obsługi opisuje funkcje 
poszczególnych modułów mikroskopu serii 
Leica DM oraz podaje ważne wskazówki doty-
czące bezpieczeństwa pracy, serwisowania i 
akcesoriów. 

Broszura "Koncepcja bezpieczeństwa" zawiera 
dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeń-
stwa w zakresie serwisowania, wymogów oraz 
użytkowania mikroskopu, akcesoriów i akce-
soriów elektrycznych, jak również wskazówki 
ogólne dotyczące bezpieczeństwa.

Użytkownik ma możliwość połączenia produk-
tów systemowych z produktami innych produ-
centów. Prosimy o przeczytanie instrukcji 
obsługi i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa 
dostarczonych przez producenta.

Przed zainstalowaniem, obsługą lub użyciem 
tych urządzeń, należy najpierw przeczytać 
powyższe instrukcje obsługi. W szczególności 
prosimy o przestrzeganie wszystkich wskazó-
wek dotyczących bezpieczeństwa.

Aby utrzymać urządzenie w dobrym stanie i 
zapewnić jego bezpieczną eksploatację, użyt-
kownik musi przestrzegać wskazówek oraz 
ostrzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji 
obsługi.

http://www.leica-microsystems.com
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Symbole stosowane w niniejszej instrukcji

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem

 Symbol ten oznacza szczególnie ważne 
informacje, które należy koniecznie 

przeczytać i postępować zgodnie z nimi. 

Nieprzestrzeganie wspomnianych zasad może:
 O spowodować niebezpieczeństwo dla 

personelu

 O spowodować nieprawidłowe działanie lub 
uszkodzenie sprzętu

Ostrzeżenie o niebezpiecznym napięciu 
elektrycznym

 Symbol ten oznacza szczególnie ważne 
informacje, które należy koniecznie 

przeczytać i postępować zgodnie z nimi. 

Nieprzestrzeganie wspomnianych zasad może:
 O spowodować niebezpieczeństwo dla 

personelu

 O spowodować nieprawidłowe działanie lub 
uszkodzenie sprzętu

Niebezpieczeństwo wynikające z nagrza-
nych powierzchni

 Symbol ten ostrzega przed dotykaniem 
gorących powierzchni, np. oprawek 

żarówek. 

Ważne informacje

 Symbol ten oznacza dodatkowe informa-
cje i wyjaśnienia, które są pomocne dla 

zrozumienia danej kwestii.

Objaśnienia
 f Ten symbol w tekście odsyła do informacji 

dodatkowych i wyjaśnień.

 Instrukcje dotyczące utylizacji urządze-
nia, akcesoriów oraz materiałów zuży-

walnych.
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Ważne informacje

Opis
Mikroskop Leica DM750 jest zaawansowanym 
przyrządem zgodnym z najnowszym stanem 
wiedzy technologicznej. Podczas pracy z urzą-
dzeniem mogą jednak wystąpić niebezpieczne 
sytuacje. Poniżej przedstawiono możliwe 
zagrożenia.

 Przed montażem, uruchomieniem lub 
użyciem urządzenia należy obowiąz-

kowo przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. W 
szczególności prosimy o przestrzeganie wszyst-
kich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

Instrukcja obsługi
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera najważniej-
sze zalecenia dotyczące bezpiecznego użycia i 
serwisowania oraz akcesoriów.

 Do mikroskopu Leica DM750 dołączona 
jest interaktywna płyta CD-ROM ze 

wszystkimi instrukcjami obsługi. Prosimy o 
przechowywanie płyty w miejscu bezpiecznym 
i łatwo dostępnym dla użytkownika. Instrukcje 
obsługi i uaktualnienia można także pobrać 
i wydrukować z naszej strony internetowej  
www.leica-microsystems.com.

Akcesoria innych producentów
Użytkownik ma możliwość połączenia produk-
tów systemowych z produktami innych produ-
centów. Prosimy o przeczytanie instrukcji 
obsługi i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa 
dostarczonych przez producenta.

Stan oryginalny
Aby utrzymać urządzenie w dobrym stanie i 
zapewnić jego bezpieczną eksploatację, użyt-
kownik musi przestrzegać wskazówek oraz 
ostrzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji 
obsługi.

Wymagania prawne
Urządzenie spełnia ogólne·i·krajowe·przepisy 
prawne dotyczące zapobiegania wypadkom i 
ochrony środowiska. 

Deklaracja zgodności WE
Akcesoria elektryczne są wyprodukowane 
zgodnie z obowiązującymi normami techno-
logicznymi i są dostarczane wraz z Deklaracją 
zgodności WE.

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

 Mikroskop Leica DM750 może być 
stosowany jedynie w zamkniętych 

pomieszczeniach, na stabilnym podłożu.

 Mikroskop Leica DM750 należy ustawić 
w takiej pozycji, aby zawsze można było 

odłączyć go od źródła zasilania. Przewód zasi-
lania musi być dostępny przez cały czas, ponie-
waż jest on jedynym elementem umożliwiają-
cym odcięcie zasilania.

Miejsce zastosowania
Urządzenia należy stosować wyłącznie w 
zamkniętych, pozbawionych pyłu pomiesz-
czeniach, w temperaturze od +10°C do +40°C. 
Chronić urządzenie przed zabrudzeniem olejem 
i substancjami chemicznymi oraz nadmierną 
wilgocią. Jeśli jednak pojawi się konieczność 
użycia urządzenia na zewnątrz, należy zabez-
pieczyć je przed pyłem i wilgocią. Niedozwo-
lone jest używanie urządzeń elektrycznych na 
zewnątrz. Urządzenia elektryczne powinny być 
instalowane w odległości przynajmniej 10 cm 
od ściany i z dala od substancji łatwopalnych.

Unikać dużych zmian temperatury, bezpośred-
niego nasłonecznienia oraz drgań. 

 W ciepłych oraz ciepłych i wilgot-
nych strefach klimatycznych niektóre 

elementy wymagają specjalnej ochrony, mają-
cej na celu niedopuszczenie do rozwoju grzyba. 

Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem

 Nie instalować innych wtyczek (NEMA 
5-15P) ani nie rozkręcać żadnych 

komponentów mechanicznych, jeśli nie zostało 
to wyraźnie wskazane w instrukcji obsługi. 

 Urządzenie i akcesoria opisane w niniej-
szej instrukcji obsługi zostały przetesto-

wane w zakresie bezpieczeństwa i możliwych 
zagrożeń. 

 W przypadku dokonywania zmian lub 
modyfikacji urządzenia bądź jego zasto-

sowania z częściami produkowanymi przez 
firmy inne niż Leica, nie opisanymi w niniejszej 
instrukcji, należy skontaktować się z właściwym 
oddziałem firmy Leica!
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Instrukcje użycia (cd.)

 W przypadku dokonywania zmian lub 
modyfikacji urządzenia bądź jego zasto-

sowania z częściami produkowanymi przez 
firmy inne niż Leica, nie opisanymi w niniejszej 
instrukcji, należy skontaktować się z właściwym 
oddziałem firmy Leica!

 Niedozwolone modyfikacje urządzenia 
lub niewłaściwe zastosowanie skutkują 

całkowitą utratą gwarancji.

Transport
W miarę możliwości, przy przesyłaniu lub trans-
porcie poszczególnych modułów należy stoso-
wać oryginalne opakowania.

Aby nie dopuścić do powstania uszkodzeń na 
skutek drgań, należy rozmontować wszystkie 
elementy ruchome, które (zgodnie z instrukcją 
obsługi) mogą być zmontowane i rozmonto-
wane przez klienta, a następnie oddzielnie je 
zapakować.

Utylizacja
Po zakończeniu okresu eksploatacji urządze-
nia prosimy o kontakt z serwisem lub działem 
handlowym Leica w celu uzyskania informacji 
na temat utylizacji urządzenia.
Prosimy przestrzegać przepisów obowiązują-
cych w danym kraju oraz uregulowań mających 
zastosowanie, np. dyrektywy 2002/96/WE w 
sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego (WEEE).

 Podobnie jak inne urządzenia elektro-
niczne, również to urządzenie, jego 

akcesoria oraz materiały zużywalne, nie mogą 
być razem z innymi odpadami komunalnymi. 
Utylizację urządzenia należy przeprowadzać 
zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami 
prawnymi. 

Montaż w urządzeniach innych producen-
tów
W przypadku montażu produktów Leica w 
urządzeniach innych producentów za prze-
strzeganie wszystkich instrukcji dotyczących 
bezpieczeństwa, przepisów prawnych oraz 
wskazówek dotyczących zastosowania urzą-
dzenia jest odpowiedzialny producent całego 
systemu bądź jego dostawca.
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Zagrożenia zdrowotne i zagrożenia związane z obsługą

Zagrożenia zdrowotne

 Miejsca pracy wyposażone w mikro-
skopy ułatwiają prace badawcze, lecz 

stawiają one jednocześnie wysokie wymagania 
w stosunku do oczu i mięśni użytkownika. W 
zależności od czasu nieprzerwanej pracy, poja-
wić się może osłabienie wzroku lub problemy 
mięśniowo-szkieletowe. Dlatego też należy 
podjąć następujące kroki, by zredukować 
obciążenie pracą:

 O Optymalne przygotowanie stanowiska 
pracy

 O Częste zmiany czynności

 O Dokładne przeszkolenie personelu w zakre-
sie ergonomii i organizacji pracy

Ergonomiczne wzornictwo i konstrukcja 
mikroskopów Leica dąży do ograniczenia do 
minimum wysiłku użytkownika włożonego w 
obsługę przyrządu.

Ryzyko infekcji

 Bezpośredni kontakt z okularami mikro-
skopu może potencjalnie grozić zakaże-

niami bakteryjnymi i wirusowymi oczu.

 Ryzyko zakażenia można zminimali-
zować dzięki zastosowaniu osobistych 

okularów mikroskopowych lub wymiennych 
osłon.

Zagrożenia związane z obsługą urządzenia
 O Mikroskop Leica DM750 może być podłą-

czony wyłącznie do uziemionego gniazdka.

 O Mikroskop Leica DM750 nie może być 
używany, jeśli nie jest w pełni sprawny.

Oświetlenie mikroskopu zostało zakwalifiko-
wane do grupy wolnej od ryzyka (grupa ryzyka 
0) zgodnie z normą EN 62471:2008, pod warun-
kiem stosowania go zgodnie z przeznaczeniem.

• Nigdy nie wolno patrzeć bezpośrednio 
na wiązkę światła LED – z urządzeniami 

optycznymi lub bez nich – ponieważ zwiększa 
to klasę ryzyka. Nieprzestrzeganie tego zalece-
nia stwarza ryzyko uszkodzenia oka.
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Informacje przeznaczone dla osoby odpowiedzialnej za urządzenie

Informacje przeznaczone dla osoby odpo-
wiedzialnej za urządzenie

 O Upewnić się, że mikroskop Leica DM750 jest 
obsługiwany wyłącznie przez odpowiednio 
wykwalifikowany personel.

 O Upewnić się, że niniejsza instrukcja obsługi 
jest przechowywana w pobliżu mikroskopu 
Leica DM750.

 O Przeprowadzać systematyczne kontrole w 
celu upewnienia się, że uprawnieni użyt-
kownicy przestrzegają wymogów bezpie-
czeństwa.

 O Dokładnie przeszkolić nowych użytkow-
ników, wyjaśniając im znaczenie symboli i 
komunikatów ostrzegawczych.

 O Nałożyć indywidualną odpowiedzialność 
za przygotowanie do pracy, obsługę i 
serwisowanie urządzenia oraz nadzorować 
wypełnianie tych obowiązków.

 O Nie stosować mikroskopu Leica DM750, 
jeżeli nie znajduje się on w idealnym stanie.

 O Natychmiast poinformować przedstawi-
ciela firmy Leica lub Leica Microsystems 
(Schweiz) AG, 9435 Heerbrugg w Szwajca-
rii o wszelkiego rodzaju usterkach, które 
mogą spowodować obrażenia lub stanowić 
zagrożenie bezpieczeństwa.

 O W przypadku stosowania w mikroskopie 
Leica DM750 akcesoriów wyprodukowa-
nych przez firmy trzecie należy upewnić się, 
że dany producent gwarantuje bezpieczeń-
stwo wykonania i stosowania produktu 
oraz stosować się do instrukcji obsługi.

 O Modyfikacje i konserwacja mikroskopu 
Leica DM750 mogą być przeprowadzane 
wyłącznie przez serwisantów upoważnio-
nych przez firmę Leica.

 O W przypadku napraw serwisowych, należy 
stosować wyłącznie oryginalne części 
zamienne firmy Leica.

 O Po naprawie lub modyfikacjach technicz-
nych, należy ponownie skonfigurować 
urządzenie zgodnie z wymaganiami produ-
centa.

 O W przypadku dokonywania modyfikacji 
lub serwisowania urządzenia przez osoby 
nieposiadające stosownych uprawnień, 
nieprawidłowej konserwacji (jeśli zabie-
gów konserwacyjnych nie przeprowadziła 
firma Leica) albo niewłaściwej obsługi, 
firma Leica nie będzie ponosić żadnej 
odpowiedzialności.

 O Instalacja elektryczna w budynku powinna 
odpowiadać standardom przyjętym w 
danym kraju, np. posiadać sterowane elek-
trycznie zabezpieczenie przed prądem 
upływu (zabezpieczenie przed prądem 
zakłóceniowym).
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Instrukcje dotyczące konserwacji

Ogólne instrukcje
 O Chronić mikroskop Leica DM750 przed 

wilgocią, oparami, kwasami, zasadami i 
innymi substancjami powodującymi koro-
zję. Nie przechowywać substancji chemicz-
nych w pobliżu urządzenia.

 O Chronić mikroskop Leica DM750 przed 
smarami i tłuszczami. Nigdy nie smarować 
ani nie oliwić części mechanicznych lub 
powierzchni przesuwanych.

 O Przestrzegać zaleceń producenta środków 
dezynfekcyjnych.

 O Zaleca się zawarcie umowy z centrum 
serwisowym Leica.

Czyszczenie elementów powlekanych i 
plastikowych

 O Cząsteczki pyłu oraz zabrudzenia należy 
usuwać miękkim pędzelkiem lub niepylącą 
ściereczką bawełnianą.

 O Grubsze osady usuwać za pomocą zwilżo-
nej ściereczki jednorazowej.

 O NIE WOLNO stosować rozpuszczalników 
zawierających aceton, ksylen lub nitro.

 O Do czyszczenia kolorowych powierzchni 
lub akcesoriów z częściami gumowymi nie 
stosować substancji chemicznych. Może to 
doprowadzić do uszkodzenia powierzchni, 
a starte cząsteczki mogą spowodować 
skażenie próbki.

Czyszczenie powierzchni szklanych
 O Kurz należy usuwać za pomocą cienkiego, 

suchego i niezabrudzonego tłuszczem 
pędzelka z włosia, gruszki do przedmuchi-
wania lub przez zastosowanie podciśnienia.

 O Powierzchnie optyczne należy czyścić ście-
reczką nie pozostawiającą nitek, ściereczką 
do soczewek lub watą zwilżoną dostępnym 
w handlu środkiem do czyszczenia szkła.
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Akcesoria, serwisowanie i naprawa

Akcesoria
W mikroskopie Leica DM750 można stosować 
wyłącznie następujące akcesoria:

 O Akcesoria Leica opisane w niniejszej 
instrukcji.

 O Inne akcesoria, pod warunkiem, że zostały 
zatwierdzone przez firmę Leica jako urzą-
dzenia zapewniające bezpieczeństwo tech-
niczne w danym zastosowaniu.

Serwisowanie
 O Mikroskop Leica DM750 jest w zasadzie 

bezobsługowy. Aby zapewnić bezpieczne 
i niezawodne działanie urządzenia, zale-
camy skontaktowanie się, w razie potrzeby, 
z centrum serwisowym.

 Możliwe jest ustalenie harmonogramu 
okresowych przeglądów lub, zależnie od 

potrzeb, zawarcie umowy dotyczącej serwiso-
wania urządzenia.

 O Zaleca się zawarcie umowy z centrum 
serwisowym Leica.

 O W przypadku serwisowania lub naprawy 
można stosować jedynie oryginalne części 
zamienne.

Naprawy i czynności serwisowe
 O W urządzeniu wolno stosować jedynie 

oryginalne części zamienne firmy Leica 
Microsystems.

 O Przed otworzeniem urządzeń należy wyłą-
czyć prąd i wyjąć wtyczkę z gniazdka zasi-
lania.

 O Unikać kontaktu z elektrycznymi obwo-
dami zasilającymi, ponieważ grozi to obra-
żeniami ciała.

Adres centrum serwisowego
W razie problemów, należy kontaktować się z:
stereo.service@leica-microsystems.com
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Parametry elektryczne i warunki otoczenia

 Aby urządzenie pozostawało we właściwym stanie i działało 
prawidłowo, użytkownik powinien obsługiwać je zgodnie ze wska-

zówkami, uwagami i ostrzeżeniami zawartymi w instrukcji obsługi.

Otoczenie
Zakres temperatur roboczych +10 °C … +40 °C

Zakres temperatur·przechowywania -20 °C … +52 °C

 +50 °F do +104 °F

Uderzenie podczas obsługi 25 mm na 50 mm 

 twardego drewna

Wstrząs podczas transportu (bez opakowania) 100 g / 6 ms

Wstrząs podczas transportu (w opakowaniu) 800 mm przy 

 spadaniu swobodnym

Drgania w czasie transportu (bez opakowania) 5–200 Hz / 1.5 g 

Ciśnienie atmosferyczne podczas użytkowania

 i przechowywania 500–1 060 mbar

Wilgotność podczas użytkowania i przechowywania 20–90 %

Kategoria instalacji II (kategoria przepięcia)

Stopień zanieczyszczenia 2

Wymiana bezpiecznika

 Przed wymianą bezpieczników należy odłączyć urządzenie od 
zasilania. Urządzenie Leica DM750 posiada dwa bezpieczniki, 

które umieszczone są za gniazdem przewodu zasilania.

 Używać tylko bezpieczników typu: 5×20 mm, 1 A/250 V, szybko 
działający (# 13RFAG30003)

Parametry elektryczne
Moc wejściowa: 100–240 V, 50/60 Hz, 5 W (3 W LED)

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Niniejsze urządzenie klasy bezpieczeństwa 1 zostało skonstruowane 
i przetestowane zgodnie z następującymi zaleceniami dotyczącymi 
bezpieczeństwa stosowania elektrycznych urządzeń pomiarowych, 
urządzeń sterujących oraz laboratoryjnych:

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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Dziękujemy za zakup mikroskopu wieloczłono-
wego Leica DM750 firmy Leica Microsystems. 
Dzięki wyjątkowemu wzornictwu oraz szerokiej 
gamie akcesoriów jest to niezwykle wszech-
stronny mikroskop najwyższej jakości.

 Urządzenie może być używane wyłącz-
nie zgodnie z opisem w niniejszej 

instrukcji. Nieprawidłowe stosowanie może 
stwarzać zagrożenie dla personelu.

Wprowadzenie
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 O Ostrożnie wyjąć mikroskop i wszelkie 
elementy z opakowania.

 O Sprawdzić, czy elementy nie zostały uszko-
dzone.

 O Sprawdzić elementy zgodnie z zaplano-
waną konfiguracją.

 O Elementy opcjonalne, takie jak akcesoria 
kontrastujące, przystawki kamer, kamery 
i torby przenośne nie są sprzedawane w 
ramach dostawy standardowej. Elementy 
te są dostarczane w oddzielnych opakowa-
niach.

 O Prosimy nie wyrzucać materiałów pakun-
kowych. Powinny one być używane w razie 
potrzeby do bezpiecznego przechowywa-
nia i transportowania urządzenia.

Wyjmowanie z opakowania
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Przygotowanie
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Oświetlenie podstolikowe

 Dla modelu Leica DM750 dostępne są 
dwa typy oświetlenia podstolikowego. 

Prosimy sprawdzić, jaki typ podświetlenia 
znajduje się w Państwa urządzeniu, ponieważ 
będzie to ważne w późniejszym czasie.

Typ 1: standardowe oświetlenie
Regulowane centrowanie kondensora za 
pomocą dołączonego narzędzia.

Type 2: oświetlenie Koehlera
Regulowane centrowanie kondensora za 
pomocą śrub ręcznych i regulowanej przysłony 
polowej Koehlera.

Oświetlenie podstolikowe
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Stosowane narzędzia

 O Klucz sześciokątny  Dostępne są dwa typy tubusów. Prosimy 
o sprawdzenie, jakim tubusem Państwo 

dysponują:

Typ 1: tubus Leica EZ ze zintegrowanymi okula-
rami

Typ 2: tubus standardowy z osobnymi okularami

1. Odkręcić śrubę mocującą (na górze 
podstawy) przy użyciu załączonego klucza 
sześciokątnego. 

2. Włożyć połączenie wczepowe w uchwyt 
statywu i ostrożnie dokręcić śrubę mocu-
jącą (bez używania nadmiernej siły). 
Spowoduje to precyzyjne ustawienie 
tubusa na osi optycznej mikroskopu, nieza-
leżnie od wybranej rotacji.

Mocowanie tubusów
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2. Ponownie zainstalować tubus Leica EZ na 
podstawie.

3. Dokręcić niewypadającą śrubę motylkową, 
używając klucza załączonego w opakowa-
niu.

Tubus Leica EZ – wbudowane okulary

 Aby obrócić tubus Leica EZ, należy odkrę-
cić śrubę nastawczą na podstawie i zastą-

pić ją za pomocą (opcjonalnej) śruby radełko-
wej wkręcanej ręcznie.

1. Aby użyć niewypadającej śruby motylko-
wej, odkręcić śrubę mocującą dostarczoną 
wraz z podstawą.

 Przed użyciem podstawy upewnić się, 
że część motylkowa niewypadającej 

śruby motylkowej została całkowicie odkrę-
cona:

Tubus Leica EZ z wbudowanymi okularami.
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Tubus Leica EZ – wbudowane okulary (cd.)

 Teraz można bezpiecznie obracać tubus 
Leica EZ, poluzowując śrubę skrzydeł-

kową, obracając tubus i ponownie dokręcając 
śrubę skrzydełkową.

 Okulary są zintegrowane w tubusie Leica 
EZ i ustawione, nie ma potrzeby regulacji 

ani instalowania okularów.

Prosimy przejść do rozdziału "Muszle oczne" na 
stronie 25.
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Standardowy tubus Leica – okulary oddzielne

2. Zablokować okulary w tubusach, dokręca-
jąc srebrne śruby w dolnej części tubusów 
za pomocą standardowego wkrętaka Phil-
lips (nie wchodzi w skład dostawy).

 Okulary będą się dalej obracać, lecz 
pozostaną zablokowane w tubusach.

 Standardowy tubus wyposażony jest 
w obrotowe połączenie wczepowe.  

Dlatego też można obracać tubus standardowy 
w dowolną stronę.

1. Włożyć okulary do tubusów.

Standardowe tubusy; bez okularów
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 Jeśli użytkownik korzysta z okularów 
w czasie oglądania obrazu pod mikro-

skopem, należy złożyć w dół gumowe osłony 
oczu. Jeśli użytkownik nie nosi okularów, lepiej 
odwinąć gumowe osłony w celu zablokowania 
światła z otoczenia.

Muszle oczne

 W przypadku zakupu mikroskopu w 
standardowej konfiguracji, obiektywy 

są zamontowane na uchwycie, a kondensor 
podstolikowy na podstawie. W takim przy-
padku należy przejść do rozdziału "Obsługa" 
na stronie 30. W przypadku zakupu mikroskopu 
Leica DM750 w częściach, a nie w standardowej 
konfiguracji, prosimy zapoznać się z rozdziałem 
"Instalacja obiektywów" na stronie 26.
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Instalacja obiektywów

Instalacja obiektywów

 Obracając uchwyt obiektywu, należy 
zawsze używać pierścienia radełkowa-

nego na uchwycie obiektywu.

Obracając uchwyt zgodnie z ruchem wska-
zówek zegara, przymocowywać obiektywy, 
wkręcając je w otwory uchwytu, zaczynając od 
najmniejszego powiększenia i przechodząc do 
wyższych.
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Instalacja kondensora podstolikowego

Kondensor podstolikowy

 Leica DM750 posiada pusty podstolikowy 
uchwyt kondensora, dlatego kondensor 

należy zainstalować.

1. Przesunąć stolik na preparaty w górę do 
najwyższej możliwej pozycji, używając 
pokrętła ogniskowania zgrubnego znajdu-
jącego się z boku mikroskopu.

2. Przesunąć uchwyt kondensora do najniż-
szej możliwej pozycji, używając pokrętła 
ogniskowania kondensora znajdującego 
się po lewej stronie uchwytu stolika.

3. Odkręcić dwie śruby mocujące (lub śruby 
motylkowe dla podstaw Koehlera) na 
uchwycie kondensora. 

 

Uchwyt kondensora podstolikowego jest otwarty
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4. Wsunąć kondensor pod stolik na preparaty, 
w uchwyt, tak aby bolec pozycjonujący w 
dolnej części kondensora wszedł w szcze-
linę z tyłu widełek. 

5. Przesunąć kondensor do najwyższej możli-
wej pozycji, używając pokrętła ogniskowa-
nia kondensora znajdującego się po lewej 
stronie uchwytu stolika.

6. Dokręcić dwie śruby mocujące, używając 
narzędzia załączonego w opakowaniu (dla 
podstawy Koehlera: śruby motylkowe), 
tak aby górna soczewka kondensora była 
wycentrowana pod obiektem w pozycji 
roboczej, a kondensor podstolikowy był 
zgrubnie wycentrowany.

 

 Dokładniejsza metoda centrowania 
kondensora jest opisana w rozdziale 

"Pełne centrowanie kondensora" na stronie 31.

Instalacja kondensora podstolikowego (cd.)
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Konfiguracja
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Powierzchnia robocza 

 Należy zawsze stawiać mikroskop na 
twardej, stabilnej powierzchni. 

Przewód zasilania

 Jeśli przewód zasilający nie jest jeszcze 
podłączony, należy podłączyć go z tyłu 

mikroskopu.

Złącze, wersja USB
Mikroskop Leica DM750 posiada złącze USB  
5 V/1,5  A USB zintegrowane w zwijaczu prze-
wodu. Można go używać do zasilania niektó-
rych kamer Leica lub innych urządzeń wymaga-
jących zasilania 5 V/1,5 A.

Ustawianie intensywności oświetlenia 

 Przed rozpoczęciem pracy, ustawić 
pokrętło oświetlenia w najniższym 

położeniu, używając regulatora znajdującego 
się na dole, z lewej strony podstawy mikro-
skopu. Pokrętło regulacji oświetlenia umożliwia 
regulację intensywności światła zapewnianego 
przez system oświetlenia.

Podłączyć i włączyć mikroskop
1. Podłączyć przewód zasilania mikroskopu 

do uziemionego gniazdka. Dostarczony 
został uziemiony przewód 3-żyłowy.

2. Włączyć mikroskop włącznikiem zasilania 
umieszczonym w podstawie po prawej 
stronie.

Włączanie mikroskopu
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 Jeśli zakupili Państwo standardową 
konfigurację mikroskopu Leica DM750, 

kondensor został już wstępnie wycentrowany 
przez firmę Leica Microsystems.

1. Otworzyć aperturę kondensora, obracając 
pierścień radełkowany na kondensorze w 
prawo.

 Upewnić się, że kondensor znajduje się 
w najwyższej możliwej pozycji.

2. Narysować symbol "X" na kartce papieru 
o wymiarach wizytówki i umieścić ją w 
punkcie emisji światła na podstawie mikro-
skopu, w taki sposób, aby symbol "X" był 
wycentrowany nad oświetleniem.

3. Popatrzeć na symbol X przez okulary i 
wycentrować go w polu widzenia, dokręca-
jąc śruby mocujące przy pomocy narzędzia 
załączonego w opakowaniu (lub, w przy-
padku mikroskopu Leica DM750 z oświetle-
niem Koehlera, dokręcić pierścienie radeł-
kowane).

Pełne centrowanie kondensora 

Brak wycentrowania

Wycentrowany
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Stosowanie kondensora

 Kondensor wyposażony jest w przysłonę 
irysową, którą można regulować w celu 

dostosowania do efektywnej numerycznej 
apertury obiektywu

1. Aby otworzyć i zamknąć przesłonę irysową 
należy przekręcić radełkowany pierścień 
kondensora w prawo lub w lewo, aby linia 
na obracającym się pierścieniu odpowia-
dała aktualnie stosowanemu powiększeniu 
obiektywu. 

2. Najpierw całkowicie otworzyć przesłonę 
irysową kondensora poprzez obrócenie 
pierścienia kondensora w prawo, aż do 
końca.

Stosowanie kondensora

Linia obracającego się pierścienia powinna 
być dostosowana do aktualnie stosowanego 
powiększenia.



Leica DM750 Instrukcja obsługi Konfiguracja 33

1. Umieścić preparat na stoliku, wsuwając go 
pod uchwyty.

 Uchwyty szkiełka preparatowego przy-
trzymują preparat w miejscu.

2. Przy użyciu regulacji X/Y stolika ustawić 
preparat w taki sposób, by część preparatu 
znajdowała się pod stosowanym obiekty-
wem.

Przygotowanie do oglądania preparatu

Uchwyty przesuwne
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1. Obrócić uchwyt obiektywu (przy użyciu 
pierścienia radełkowanego) w taki sposób, 
aby obiektyw o najmniejszym powiększe-
niu znalazł się w pozycji roboczej.

2. Przesunąć stolik na preparaty w górę do 
najwyższej możliwej pozycji, używając 
pokrętła ogniskowania zgrubnego.

3. Popatrzeć przez okulary i ustawić poziom 
natężenia oświetlenia odpowiedni dla 
użytkownika.

 Podstawa mikroskopu Leica DM750 
została fabrycznie skalibrowana, dzięki 

czemu fokus stolika znaleźć można w zakresie 
półtora obrotu pokrętła dokładnego ognisko-
wania od tej pozycji.

4. Przy użyciu pokrętła dokładnego ognisko-
wania ustawić ostrość preparatu.

Ogniskowanie

Pokrętło ogniskowania zgrubnego



Leica DM750 Instrukcja obsługi Konfiguracja 35

Wyregulować okulary
1. Dopasować tubusy do rozstawu źrenic 

użytkownika. Rozłożyć lub złożyć tubusy, 
zwiększając lub zmniejszając odległość 
między okularami, aż do uzyskania jednego 
oświetlonego koła.

 Tubusy utrzymują stałą długość dla 
wszystkich ustawień rozstawu źrenic. 

Oznacza to, że zmiana rozstawu źrenic nie ma 
wpływu na parafokalność, powiększenie ani 
kalibrację zależną od powiększenia. 

Tubus Leica EZ
 O Jeśli stosują Państwo tubus Leica EZ, w 

którym zintegrowane są okulary, nie ma 

konieczności dokonywania żadnych dodat-
kowych regulacji. Użytkownik powinien 
upewnić się, że ma założone okulary lub 
szkła kontaktowe.

 O Jeżeli posiadają Państwo mikroskop Leica 
DM750 ze standardowym oświetleniem 
(bez przesłony polowej Koehlera), prosimy 
przejść do rozdziału "Technika immersji w 
olejku" na stronie 39.

 O Jeżeli posiadają Państwo mikroskop Leica 
DM750 z przesłoną polową Koehlera, 
prosimy przejść do rozdziału "Konfiguracja 
Koehlera" na stronie 37.

Standardowy tubus z dwoma stałymi 
okularami

 O Jeśli stosują Państwo standardowy tubus z 
dwoma stałymi okularami (brak okularów 
ogniskujących), nie ma konieczności doko-
nywania żadnych dodatkowych regulacji. 
Użytkownik powinien upewnić się, że ma 
założone okulary lub szkła kontaktowe.

 O Jeżeli posiadają Państwo mikroskop Leica 
DM750 ze standardowym oświetleniem 
(bez przesłony polowej Koehlera), prosimy 
przejść do rozdziału "Technika immersji w 
olejku" na stronie 39.

 O Jeżeli posiadają Państwo mikroskop Leica 
DM750 z przesłoną polową Koehlera, 
prosimy przejść do rozdziału "Konfiguracja 
Koehlera" na stronie 37.

Standardowy tubus z jednym lub dwoma 
okularami ogniskującymi
Jeśli stosują Państwo standardowy tubus z 
jednym lub dwoma okularami ogniskującymi, 
konieczne jest wykonanie dodatkowych regu-
lacji.

1. Ustawić okulary ogniskujące w pozycji "0". 

Regulacja tubusa
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 Jeśli użytkownik czuje się dobrze, ogląda-
jąc obraz pod mikroskopem z własnymi 

szkłami korekcyjnymi (okulary lub soczewki 
kontaktowe), nie musi ich zdejmować, a w 
takim wypadku regulacja będzie minimalna.

2. Używając pokrętła dokładnego ognisko-
wania, zogniskować obraz na preparacie, 
patrząc tylko przez jeden okular (jeżeli 
używają Państwo jednego okularu ogni-
skującego, a drugiego bez ogniskowania, 
należy popatrzeć przez okular bez ognisko-
wania). Aby ułatwić sobie ogniskowanie, 
należy zasłonić lub zamknąć drugie oko.

3. Teraz popatrzeć drugim okiem w drugi 
okular (okular ogniskujący). Tym razem 
zogniskować preparat przy użyciu funkcji 
ogniskowania na okularze.

 Podczas tej czynności nie wolno zmie-
niać wysokości stolika na preparaty. 

4. Chwycić za pierścień radełkowany na 
okularze ogniskującym jedną ręką i obracać 
górną część okularu drugą ręką, aż preparat 
będzie zogniskowany dla tego oka i tego 
obiektywu. Skoryguje to wszelkie różnice 
widzenia między prawym i lewym okiem.

5. Teraz zmienić obiektyw na ten o wyższym 
powiększeniu (nie obiektyw olejowy) i 
ustawić ostrość mikroskopu patrząc przez 
obydwa okulary.

 Przy większych powiększeniach głębia 
ostrości jest mniejsza. Dlatego też po 

zogniskowaniu dużego powiększenia można 
stwierdzić, że w celu zmiany nastawy dla mniej-
szego powiększenia, wystarczy lekko (jeśli w 
ogóle) przestawić pokrętło dokładnego ogni-
skowania.

 O Jeżeli używają Państwo mikroskopu DM750 
ze standardowym oświetleniem, prosimy 
przejść do rozdziału "Technika immersji w 
olejku" na stronie 39.

 O Jeżeli Państwa mikroskop Leica DM750 
posiada konfigurację Koehlera, prosimy 
przejść do następnego rozdziału "Konfigu-
racja Koehlera" na stronie 37.

Regulacja tubusa (cd.)
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 Jeśli Państwa mikroskop Leica DM750 wyposażony jest w przesłonę 
polową dla oświetlenia Koehlera, należy wykonać poniższą 

procedurę w celu zapewnienia wycentrowania i ogniskowania konden-
sora.

1. Podłączyć przesłonę polową Koehlera do podstawy w taki sposób, aby 
listki przesłony znalazły się w polu widzenia podczas patrzenia przez 
okulary.

     

2. Ustawić ostrość na listkach przesłony polowej, używając pokrętła 
ogniskowania kondensora znajdującego się po lewej stronie uchwytu 
stolika.

      

Konfiguracja Koehlera 

Zamknąć przysłonę polową 
Koehlera

Pokrętło ogniskowania kondensora

Zamknąć przysłonę polową 
Koehlera

Listki są dokładnie zogniskowane
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3 Jednocześnie obracać śruby skrzydełkowe do centrowania konden-
sora, aby wycentrować obraz przysłony polowej.

4. Otworzyć przesłonę polową na tyle, aż listki przesłony znikną z pola 
widzenia.

Konfiguracja Koehlera (cd.)
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1. Znaleźć obszar preparatu, który chcą 
Państwo zbadać.

2. Przesunąć stolik na preparaty do najniż-
szego położenia, używając pokrętła regula-
cji zgrubnej.

3. Nałożyć kroplę olejku immersyjnego na 
szkiełko, w miejscu, które ma być oglądane.

4. Przesunąć obiektyw olejowy (z etykietą 
"OIL") w pozycję roboczą.

Technika immersji w olejku
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Technika olejku immersyjnego (cd.)

5. Podnosić powoli stolik przy użyciu pokrętła 
zgrubnego ogniskowania, aż do momentu, 
gdy kropla olejku znajdująca się na szkiełku 
zetknie się bezpośrednio z soczewką obiek-
tywu olejowego. 

6. Trzymając pierścień radełkowany na 
głowicy obiektywu, poruszać obiektem w 
przód i w tył, aby wyeliminować pęche-
rzyki powietrza. Następnie ustawić obiek-
tyw olejowy w ostatecznej pozycji, tak 
aby kropla oleju znajdowała się pomiędzy 
przednią częścią soczewki obiektywu a 
szkiełkiem preparatu.

7 Spojrzeć przez mikroskop i powoli obracać 
pokrętło dokładnego ogniskowania w celu 
podniesienia stolika, aż preparat zostanie 
zogniskowany.

8. Po zakończeniu pracy z obiektywem olejo-
wym, oczyścić przednią część obiektywu, 
szkiełko preparatu oraz inne powierzch-
nie, które mogły mieć kontakt z olejkiem, 
przestrzegając wskazówek zawartych w 
rozdziale "Konserwacja mikroskopu" na 
stronie 44. 
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 Mikroskop Leica DM750 wyposażony jest 
w funkcję opóźnionego odcięcia, która 

automatycznie wyłącza oświetlenie po 2 godzi-
nach braku zmian natężenia oświetlenia.

 O Wszystkie podstawy z uchwytami na cztery 
obiektywy posiadają funkcję opóźnionego 
odcięcia, która jest standardowo uaktyw-
niona (są głównie wykorzystywane w 
zastosowaniach dydaktycznych). 

 O Wszystkie podstawy z uchwytami na pięć 
obiektywów posiadają funkcję opóźnio-
nego odcięcia, która jest standardowo 
wyłączona (są głównie wykorzystywane w 
zastosowaniach klinicznych). 

Zmiana ustawień odcięcia opóźnionego

1. Ustawić regulator natężenia oświetlenia w 
najniższym położeniu.

2. Włączyć urządzenie.

3. Ustawić regulator natężenia oświetlenia w 
najwyższym położeniu, a następnie w ciągu 
pięciu sekund powrócić do najniższego 
położenia. 

 O Oświetlenie LED zamiga w celu wskazania, 
że stan funkcji opóźnionego odcięcia został 
zmieniony. 

 O W przypadku wyłączenia funkcji opóźnio-
nego odcięcia, oświetlenie LED mignie 
powoli dwa razy, a potem będzie się świecić 
w sposób stały.

 O W przypadku włączenia funkcji opóźnio-
nego odcięcia, oświetlenie LED mignie 
szybko trzy razy, a potem będzie się świecić 
w sposób stały.

 Po wyłączeniu i włączeniu mikroskopu, 
system powróci do ostatniego ustawie-

nia funkcji opóźnionego odcięcia (włączona lub 
wyłączona), co nie będzie sygnalizowane miga-
niem oświetlenia.

Odcięcie opóźnione
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Zaczynamy!
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Teraz konieczna jest jeszcze wymiana obiekty-
wów, ustawienie apertury kondensora (i prze-
słony polowej, jeśli mają Państwo mikroskop 
DM750 z podstawą Koehlera) odpowiednio 
do wykorzystywanego powiększenia i można 
cieszyć się obrazem!

Przygotowanie Konfiguracja Zaczynamy!
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Konserwacja mikroskopu
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Konserwacja ogólna

Informacje ogólne

 Zawsze przenosić mikroskop przy 
użyciu obu rąk. Z tyłu mikroskopu jest 

rączka, a z przodu wyżłobienie, które ułatwiają 
transport.

      

 O Element do nawijania przewodu pozwala 
na stosowanie tylko takiej długości prze-
wodu, jaka jest potrzebna.

 O Wszystkie elementy optyczne powinny 
być zawsze czyste.  Czystość jest ważna dla 
utrzymania dobrej wydajności optycznej. 

 O Mikroskop powinien być zawsze przykry-
wany plastikową osłoną przeciwkurzową 
(dostarczoną wraz z urządzeniem) kiedy nie 
jest stosowany.

 O Jeśli jakakolwiek powierzchnia optyczna 
zabrudzi się kurzem lub brudem, należy 
przed przetarciem jej ściereczką wstępnie 
ją oczyścić przedmuchując powierzchnię 
strzykawką lub oczyszczając pędzelkiem.

 O Powierzchnie optyczne należy czyścić ście-
reczką nie pozostawiającą nitek, ściereczką 
do soczewek lub watą zwilżoną dostępnym 
w handlu środkiem do czyszczenia szkła.

 O Bardzo ważne jest, by unikać nadmiernego 
stosowania rozpuszczalników. Ściereczka 
bez nitek, ściereczka do soczewek lub 
watka powinny być nawilżone rozpuszczal-
nikiem, lecz nie mogą być na tyle mokre, by 
zmoczyć powierzchnie wokół soczewki.
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 O Żadna z części mikroskopu nie jest tak nara-
żona na zbieranie kurzu, brudu i oleju, jak 
przednia część soczewek obiektywu. Kiedy 
zauważymy brak kontrastu, zamglenie 
lub słabą rozdzielczość, należy dokładnie 
sprawdzić stan przedniej części obiektywu 
szkłem powiększającym. 

 O Czyszczenie obiektywów 40× i 100× 
wymaga większej ostrożności. Uwaga: 
Aby uzyskać dużego stopnia płaskość 
w obiektywach o dużym powiększe-
niu, przednia soczewka obiektywu ma 
bardzo niewielką wypukłość i dość krótki 
promień krzywizny. Powierzchnię przed-
niej soczewki można czyścić wykałaczką 
z nawiniętym kawałkiem watki lub 
małym wacikiem. Usuwać zabrudzenia 
za pomocą czystej ściereczki zwilżonej 
dostępnym w handlu środkiem do czysz-
czenia szkła. Czyścić przednią soczewkę 
delikatnie, bez przykładania zbyt dużej 
siły ani skrobania. Upewnić się, że wacik 
styka się z wypukłą powierzchnią soczewki.  

Po czyszczeniu przyjrzeć się obiektywowi 
przy pomocy szkła powiększającego. 

 O Jeśli zachodzi potrzeba rozkręcenia korpusu 
mikroskopu, należy zwrócić uwagę, by 
nie dotknąć przypadkiem powierzchni 
zewnętrznych soczewek (umieszczonych 
w dolnej części korpusu). Odciski palców 
na tej powierzchni znacznie obniżą jakość 
obrazu. Soczewki te można czyścić w ten 
sam sposób, co obiektywy i okulary.

Oświetlenie
 O Mikroskopy Leica DM750 wykorzystują 

oświetlenie diodowe (LED).  Dlatego też w 
całym okresie eksploatacji mikroskopu nie 
jest potrzebna wymiana lampy.

Konserwacja ogólna (cd.)
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Usuwanie usterek
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Usuwanie usterek

Podstawa

Mikroskop nie działa.
 

Upewnić się, czy wtyczka przewodzi napięcie.
Sprawdzić połączenia przewodów.
Upewnić się, czy podstawa jest podłączona do zasilania.
Sprawdzić, czy nie został uszkodzony bezpiecznik i w razie potr-
zeby wymienić go (patrz strona 15).

Fokus

Próbki nie można zogniskować.

Użyć prawidłowego medium immersyjnego.
Umieścić preparat tak, aby szkiełko było skierowane do góry.
Sprawdzić, czy wybrana została prawidłowa grubość szkiełka 
nakrywkowego i czy spełnia ono wymagania obiektywu.

Pole ciemne

Nie można ustawić kontrastu pola ciem-
nego.

Upewnić się, czy jest używany obiektyw do pola ciemnego.
Apertura obiektywu jest za wysoka (maks. 0.75/ 1.10); w razie potr-
zeby obniżyć aperturę obiektywu przy pomocy przesłony irysowej 
w obiektywie.
Sprawdzić centrowanie kondensora.
Całkowicie otworzyć przesłonę aperturową.

Obraz nie jest jednolicie oświetlony.
Powiększenie obiektywu jest zbyt słabe. Użyć większego 
powiększenia.

Niepożądane światło rozproszone. Oczyścić preparat i sąsiadujące z nim powierzchnie soczewki.
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Usuwanie usterek (cd.)

Polaryzacja

Nie można ustawić kontrastu polaryzacji.
Skrzyżować polaryzator i analizator aż do osiągnięcia maksymalnej 
ciemności (bez preparatu).

Kontrast fazowy

Nie można ustawić kontrastu fazowego.

Preparat jest za gruby, za cienki lub został zbyt intensywnie zabar-
wiony.
Indeksy refrakcji medium zamykającego oraz preparatu są identyc-
zne, tak że nie występuje skokowa zmiana fazy.
Szkiełko nie jest umieszczone równomiernie.
Sprawdzić, czy został ustawiony właściwy pierścień świetlny.
Sprawdzić centrowanie pierścienia świetlnego.
Sprawdzić centrowanie kondensora.
Całkowicie otworzyć przesłonę aperturową.

Stolik na preparaty

Zakres pozycjonowania stolika w osi x 
ulega zmniejszeniu po dłuższym czasie 
pracy.

Przesunąć stolik przy pomocy napędu współosiowego w lewo, aż 
do końca.
Ręką nacisnąć śrubę, która utrzymuje stolik jeszcze bardziej w 
lewo, aż do oporu. Następnie przesunąć stolik przy pomocy 
napędu współosiowego w prawo, aż do końca.
Ręką nacisnąć śrubę, która utrzymuje stolik jeszcze bardziej w 
prawo, aż do oporu.



Leica DM750 Instrukcja obsługi Wymiary 50

Wymiary
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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
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