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Дзякуй, што набылі аксэсуар для аперацыйнага мікраскопа Leica.
Пры распрацоўцы нашых сістэм мы надаём шмат увагі прастаце і лёгкасці 
працы з імі. Калі ласка, уважліва прачытайце дадзенае кіраўніцтва па 
эксплуатацыі, каб азнаёміцца з усімі функцыямі аперацыйнага мікраскопа 
і самымі эфектыўнымі спосабамі яго выкарыстання.
Карыснаю інфармацыю аб прадукцыі і паслугах кампаніі Leica Microsystems, 
а таксама адрасы бліжэйшых рэгіянальных прадстаўнікоў вы можаце знайсці 
на нашым вэб-сайце:

www.leica-microsystems.com

Мы дзякуем вам за давер, аказаны нашай кампаніі. Спадзяемся,  
што вы атрымаеце задавальненне ад паспяховай работы з аперацыйным 
мікраскопам вытворчасці Leica Microsystems.

Leica Microsystems (Швейцарыя) AG     Medical Division
Max-Schmidheiny-Strasse 201 CH-9435 Heerbrugg
Тэл: +41 71 726 3333
Факс: +41 71 726 3334

Заява аб адмове ад адказнасці
Любыя тэхнічныя характарыстыкі могуць быць зменены без папярэдняга 
паведамлення.
Інфармацыя, якая змяшчаецца ў дадзеным кіраўніцтве, непасрэдна 
адносіцца толькі да эксплуатацыі абсталявання. Медычныя рашэнні 
прымаюцца лечачым урачом пад сваю адказнасць.
Кампанія Leica Microsystems прыкладае ўсе намаганні для таго, каб даць 
карыстальнікам поўнае і зразумелае кіраўніцтва, якое растлумачвае 
асноўныя пытанні, звязаныя з выкарыстаннем вырабу. Калі вам спатрэбіцца 
дадатковая інфармацыя аб выкарыстанні вырабу, звяртайцеся да дылера 
Leica ў вашым рэгіёне.
Не выкарыстоўвайце медыцынскае абсталяванне кампаніі Leica Microsystems 
у выпадку, калі вы не да канца зразумелі прынцып яго дзеяння і 
характарыстыкі.

Адказнасць
Адказнасць кампаніі апісана ў нашых стандартных умовах продажу.  
Ні адзін з пунктаў гэтай адмовы ад адказнасці не можа абмяжоўваць 
нашу адказнасць якім-небудзь чынам, супярэчным з дзеючым 
заканадаўствам, або выключаць нашу адказнасць, якая не можа быць 
выключана ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам.
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1 Уводзiны
1.1 Звесткі аб кіраўніцтве па 

эксплуатацыі
Leica FL560 for M530 з'яўляецца аксесуарам для сістэм 
хірургічнага мікраскопа Leica.
У гэтым кіраўніцтве карыстальніка апісаны 
функцыіLeica FL560 for M530 . Для атрымання інфармацыі 
і апісання аперацыйнага мікраскопа Leica, калі ласка, 
звярніцеся да кіраўніцтва карыстальніка дадзенага 
аперацыйнага мікраскопа.

У дадатак да заўваг па выкарыстанні інструментаў, 
дадзенае кіраўніцтва ўтрымлівае важную 
інфармацыю аб бяспецы (гл. раздзел "Меры бяспекі")

	X Перад тым як прыступіць да эксплуатацыі 
вырабу, уважліва вывучыце кіраўніцтва па 
эксплуатацыі.

1.2 Сімвалы, якія 
выкарыстоўваюцца ў 
кіраўніцтве па эксплуатацыі

Сімвалы, якія выкарыстоўваюцца ў дадзеным кіраўніцтве па 
эксплуатацыі, маюць наступнае значэнне:

Сімвал Папераджаль-
нае слова

Значэнне

Папярэджванне Выкарыстоўваецца для 
абазначэння патэнцыяльна 
небяспечных сітуацый, якія могуць 
стаць прычынай сур'ёзнай траўмы 
ці смерці. 

Перасцярога Выкарыстоўваецца для 
абазначэння патэнцыяльна 
небяспечных сітуацый, якія могуць 
стаць прычынай траўмаў нізкай або 
сярэдняй ступені цяжкасці. 

Заўвага Выкарыстоўваецца для 
абазначэння патэнцыяльна 
небяспечных сітуацый, якія могуць 
прычыніць значны матэрыяльны 
і фінансавы ўрон або нанесці шкоду 
навакольнаму асяроддзю.

Сімвал Папераджаль-
нае слова

Значэнне

Інфармацыя, якая дапаможа вам 
выкарыстоўваць дадзены прыбор 
тэхнічна правільна і эфектыўна. 

	X  Патрабуюцца дзеянні; Дадзены 
сімвал паказвае, што вы павінны 
выканаць пэўнае дзеянне або 
паслядоўнасць дзеянняў.

1.3 Дадатковыя функцыі вырабу
Апцыянальна даступныя розныя характарыстыкі вырабу 
і аксесуары. Даступнасць адрозніваецца ад краіны да краіны 
і падпарадкоўваецца мясцовым нарматыўным патрабаванням. 
Калі ласка, звяжыцеся з Вашым мясцовым прадстаўніком,  
каб даведацца аб наяўнасці.

2 Iдэнтыфікацыя вырабу
Мадэль і серыйны нумар вашага вырабу размешчаны збоку 
і ўверсе модуля фільтраLeica FL560 for M530. 
	X Занясіце гэтыя дадзеныя ў кіраўніцтва па эксплуатацыі 

і заўсёды паведамляйце іх пры звароце ў нашу кампанію 
або сэрвісны цэнтр для вырашэння любых пытанняў. 

Тып Серыйны нумар

 
...

 
...

3 Патрабаванні бяспекі
Аперацыйны мікраскоп Leica з Leica FL560 for M530 - гэта 
найноўшая тэхналогія. Тым не менш, падчас эксплуатацыі 
могуць узнікаць патэнцыяльна небяспечныя сітуацыі. 
	X У абавязковым парадку выконвайце ўказанні, 

прыведзеныя ў дадзеным кіраўніцтве па эксплуатацыі  
і ў кіраўніцтве па эксплуатацыі аперацыйных мікраскопаў 
Leica, у прыватнасці, правілы тэхнікі бяспекі.
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ЗАЎВАГА 

Знешні выгляд здымкаў экрана GUI
Здымкі экрана графічнага інтэрфейсу карыстальніка (GUI) 
прызначаныя толькі для даведкі і могуць адрознівацца 
ў залежнасці ад настроеных параметраў і розных аперацыйных 
мікраскопаў. Пры гэтым трэба ўлічваць функцыянальныя 
магчымасці Leica FL560.

3.1 Выкарыстанне па прызначэнні
Leica FL560 з'яўляецца прыналежнасцю да аперацыйных 
мікраскопаў і прызначаны для назірання ў флуарэсцэнтным 
святле за флуарафорамі з пікам узбуджэння ад ~ 460 нм да ~ 
500 нм (сіняя частка спектру) і назірання эмісіі флуарэсцэнцыі, 
якая змяшчае зялёную, жоўтую і чырвоную часткі спектру 
ў вобласці спектру больш ~ 510 нм.

3.2 Супрацьпаказаннi
• Медыцынскія супрацьпаказанні, якія прымяняюцца да 

выкарыстання Leica FL560 у камбінацыі з флуарэсцэнтным 
асяроддзем супадаюць з супрацьпаказаннямі для 
фірменных прэпаратаў.

• Медычныя рашэнні прымаюцца лечачым урачом пад сваю 
адказнасць.

ПАПЯРЭДЖВАННЕ 

Небяспека траўміравання вачэй.
	X Не выкарыстоўваць Leica FL560 for M530 

у афтальмалогіі.

3.3 Персанал
Прыбор можа эксплуатавацца Leica FL560 for M530 толькі 
кваліфікаваным персаналам.

3.4 Небяспекі пры выкарыстанні

ЗАЎВАГА 

Механічнае ўздзеянне.
	X Пераканайцеся, што прыбор не падвяргаўся механічным 

уздзеянням з моманту апошняга выкарыстання. Перад 
кожным новым выкарыстаннем варта праводзіць 
перадэксплуатацыйную праверку. 

3.5 Папераджальныя знакі

1
2

4

3

Тыпавая таблічка знаходзіцца на баку модуля фільтра 
Leica FL560 for M530.

1

Leica FL560 for M530MODEL

Leica Microsystems (Schweiz) AG
CH-9435 Heerbrugg

Тыпавая таблічка

Федэральны закон ЗША 
абмяжоўвае продаж 
дадзеных прыбораў 
ліцэнзаваных 
практыкуючым 
лекарам або па іх 
заказу. (Толькі ў ЗША)

Этыкетка CE

2 Этыкетка UDI

������������������
����������
�������������

Ідэнтыфікатар вытворчасці (PI)
Cерыйны нумар
Дата вытворчасці

Двухмерны матрычны штрыхкод GS1
Ідэнтыфікатар прылады (DI)

3 REF
SN

a
b

Завадская таблічка
a Нумар спасылкі
b Серыйны нумар

4 Абавязковая заўвага - 
перад тым як 
прыступіць да 
эксплуатацыі вырабу, 
уважліва вывучыце 
кіраўніцтва па 
эксплуатацыі. Вэб-
адрас электроннай 
версіі кіраўніцтва 
карыстальніка.

Медыцынскі прыбор
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4 Апісанне
4.1 Функцыя
Падсветкай аперацыйнага мікраскопа Leica M530 з'яўляецца 
ксенонавая лямпа, размешчаная ў падстаўцы.
Модуль святлафільтра Leica FL560 можа забяспечваць бачны 
свет і свет узбуджэння флуарэсцэнцыі.
Для пераключэння паміж рэжымам асвятлення бачным 
(белым) светам і флуарэсцэнтным светам у наладах 
карыстальніка для кожнага карыстальніка Leica FL560 павінна 
быць вызначана ручка і / або кнопка педалі.

4.2 Дызайн
Leica FL560 for M530 - гэта аксесуар для аперацыйнага 
мікраскопа Leica M530.
4.2.1 Кранштэйн для оптыкі 

зLeica FL560 for M530 

2

3 2

1
1

1 Кранштэйн для оптыкі Leica M530
2 Модуль Leica ULT
3 Leica FL560 for M530

• Кранштэйн для оптыкі з убудаванай камерай для бачнага 
святла Leica HD C100 (опцыя).

• Інтэрфейс для асістэнтаў злева і справа або ззаду.
• Галоўны інтэрфейс хірурга і дапаможны інтэрфейс задняга 

выгляду, якія верцяцца на 360°
• Дапаможны інтэрфейс задняга выгляду з ручкай тонкай 

факусіроўкі.
• Модуль фільтра назірання флуарэсцэнцыі 

(Leica FL560 for M530).
• Кампаненты сістэмы Leica ULT, убудаваныя ў агульны 

корпус ULT.

4.2.2 Падстаўка
Ніжэй прыведзены прыклад хірургічнага мікраскопа Leica.

2

3

4 5

3

2

1
1

16
2

3

1 Кранштэйн для оптыкі Leica M530
2 Блок кіравання камерай (апцыянальна)
3 Блок кіравання сістэмай дакументацыі (апцыянальна)
4 Аперацыйныя мікраскопы Leica M530 OH6, ARveo, ARveo 8
5 Аперацыйны мікраскоп Leica M530 OHX
6 Аперацыйны мікраскоп PROVIDO
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4.3 Элементы кіравання
4.3.1 Святлодыёды стану 

1

Leica OH6, ARveo & ARveo 8

PROVIDO

Leica OHX

1

Наступныя святлодыёды на паваротным рычагу важныя для 
прымянення ўLeica FL560 for M530:
1 Святлодыёд стану для флуарэсцэнцыі

• Святлодыёд загараецца сіне-зялёным колерам = 
рэжым Leica FL560

• Святлодыёд загараецца белым колерам = Рэжым 
белага святла (толькі PROVIDO і M530 OHX. На M530 OH6, 
ARveo і ARveo 8 святлодыёд проста выключаецца 
ў рэжыме белага святла)

4.3.2 Ручкi

1

2

4

3

5

4

1

2

Прызначэнне згодна завадскім наладам
1 Павелічэнне
2 4-функцыянальны джойсцік
3 Працоўная адлегласць

4 Адпусціце ўсе тармазы
5 Адпусціце загадзя абраныя тармазы

Вы можаце прызначыць пераключальнікі 1, 2, 3 і 5 (1) 
ручак індывідуальна для кожнага карыстальніка ў меню 
канфігурацыі.
Ва ўсіх папярэдне ўсталяваных наладах клавіша (4) 
вызваляе ўсе тармазы. Гэты ключ нельга канфігураваць. 
Для джойсціка і іншых клавіш даступныя папярэдне 
ўсталяваныя налады ў адпаведнасці з Вашай задачай.

(1)ARveo 8: толькі пераключальнікі 2 і 5 могуць быць 
прызначаны індывідуальна.

Папярэдняя налада сістэмы кіравання для Fluorescence FL56

PROVIDO M530 OHX / M530 OH6 / ARveo 

няма функцыі

няма функцыі

Рэжым 
уключэння/

выключэння 
FL560

няма 
функцыі

ARveo 8

няма функцыі лямпа+

няма функцыі лямпа-

Рэжым 
уключэння/

выключэння 
FL560

запісь 
відэа

няма 
функцыі

сфатаграф
аваць

Усе мікраскопы

Выбраныя тармазыВыбраныя тармазы

Працоўная
адлегласць

Павелі
чэнне

Павелі
чэнне
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5 Падрыхтоўка да аперацыі (PROVIDO, M530 OHX, M530 OH6, ARveo)

5.1 Выкарыстанне папярэдняй налады "Fluorescence FL560"
Бягучыя налады актыўнага карыстальніка адлюстроўваюцца на галоўнай старонцы: 

PROVIDO M530 OHX / M530 OH6 / ARveo

1
	X Націсніце кнопку "Presets" (1).

Адлюстроўваюцца даступныя папярэднія налады для 
мікраскопа:

2
	X Выберыце кнопку папярэдніх налад карыстальніка 

"Fluorescence FL560" (2).

3
	X Націсніце кнопку "User List" (3). Адлюстроўваецца даступны 

спіс карыстальнікаў для мікраскопа:

4
	X Націсніце кнопку "Presets" (4). Адлюстроўваюцца даступныя 

папярэднія налады для мікраскопа:

5
	X Выберыце кнопку папярэдніх налад карыстальніка 

"Fluorescence FL560" (5).
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ЗАЎВАГА
Папярэднія налады карыстальніка FL560 даступныя толькі ў 
тым выпадку, калі аксесуар FL560 уключаны ў спіс аксесуараў 
для Вашага аперацыйнага мікраскопа Leica. У адваротным 
выпадку, звярніцеся ў мясцовы сэрвісны цэнтр Leica.

Пасля таго, як вы абралі папярэднія налады "Fluorescence 
FL560", Вам будзе прапанавана пацвердзіць змяненне пярэдніх 
налад карыстальніка.

1

	X Выберыце кнопку "Confirm" (1).
Адлюстроўваецца галоўная старонка "Fluorescence FL560" з 
фактычнымі наладамі для рэжыма белага святла:

Рэжым белага святла (PROVIDO) Рэжым белага святла (M530 OHX / M530 OH6 / ARveo)
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Уключыце рэжым "ON" у Fluorescence FL560, выкарыстоўваючы загадзя вызначаную кнопку "ON/OFF" (1) на левай ручцы.

няма функцыі

няма функцыі

Рэжым 
уключэння/
выключэння 
FL560

няма 
функцыі

Левая ручка

1

	X Націсніце джойсцік злева:
Адлюстроўваецца галоўная старонка "Fluorescence FL560" з фактычнымі наладамі ў рэжыме Fluorescence FL560 mode:

 Рэжым FL560 (PROVIDO)  Рэжым FL560 (M530 OHX / M530 OH6 / ARveo)
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ЗАЎВАГА
У рэжыме FL560 заўсёды актыўна абмежаванне рабочага 
адлегласці і павелічэння.

	X Каб вярнуцца ў рэжым белага святла, яшчэ раз націсніце 
джойсцік левай ручкі ў левы бок.
Адлюстроўваецца галоўнае меню "Fluorescence FL560" 
з фактычнымі наладамі ў рэжыме белага святла.

5.2 Мадыфікаванне папярэдніх 
налад карыстальніка FL560

Завадскія налады карыстальніка FL560 нельга 
перазапісаць, аднак калі Вы змянілі налады пад свае 
патрэбы, Вы можаце прыняць і захаваць іх пад новым 
імем карыстальніка. Калі ласка, глядзіце раздзел5.7

ЗАЎВАГА 
Не змяняйце налады і не рэдагуйце спіс карыстальнікаў, калі 
мікраскоп непасрэдна выкарыстоўваецца на пацыенце. Рэжым 
FL560 аўтаматычна спыняецца пры мадыфікацыі налад.
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5.3 Атрымаць бягучыя налады
На старонцы "Main > Fluorescence FL560" для рэжымаў белага святла і FL560 можна знайсці кнопку "Show Settings".

Меню Fluorescence FL560 (PROVIDO) Меню Fluorescence FL560 (M530 OHX / M530 OH6 / ARveo)

 1 2

	X Націсніце кнопку "Show Settings" ((1) або (2) ў залежнасці ад Вашага мікраскопа).
Адлюстроўваецца старонка "User Settings > Fluorescence FL560". На гэтай старонцы Вы можаце знайсці некалькі ўкладак 
з інфармацыяй аб бягучых наладах сістэмы аперацыйнага мікраскопа Leica.
	X Націсніце ўкладку "Handle Left" ((3) або (4) ў залежнасці ад Вашага мікраскопа).

Гэта паказвае агляд кнопак на "Handle Left", уключаючы кнопку, з дапамогай якой можна кіраваць функцыямі FL560 (ON/OFF):

Налады левай ручкі FL560 (PROVIDO) Налады левай ручкі FL560 (M530 OHX / M530 OH6 / ARveo)

 3 4



Падрыхтоўка да аперацыі (PROVIDO, M530 OHX, M530 OH6, ARveo)

10 Leica FL560 for M530 / Ref. 10 745 752 / Версiя 03  Leica FL560 for M530 / Ref. 10 745 752 / Версiя 03 11

5.4 Стварэнне Вашага ўласнага карыстальніка FL560
Вы можаце ствараць і захоўваць Вашы ўласныя налады FL560 у адпаведнасці з Вашымі перавагамі. 
	X Перад стварэннем Вашага ўласнага карыстальніка FL560 выканайце дзеянні, апісаныя ў раздзеле 5.1.
	X Націсніце кнопку хуткага доступу "Menu" ((1) або (2) у залежнасці ад вашага мікраскопа), як толькі вы апынецеся на галоўнай 

старонцы для FL560:

Кнопка меню (PROVIDO)  Кнопка меню (M530 OHX / M530 OH6 / ARveo)

 1 2

Пасля націску кнопкі адлюстроўваецца наступны экран:

3
	X Націсніце кнопку "User Settings" (3).

На кожнай з укладак вы можаце змяніць папярэднія налады карыстальніка.

Налады карыстальніка FL560 (PROVIDO) Налады карыстальніка FL560 (M530 OHX / M530 OH6 / ARveo)
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5.5 Прыклад прызначэння "Handle left"
	X Націсніце ўкладку "Handle left" ((2) або (4) ў залежнасці ад Вашага мікраскопа).

Адкрыецца старонка налад карыстальніка для левай ручкі. На экране прызначэння левай ручкі можна прызначыць да дзевяці 
функцый на Ваш выбар:

 Прызначэнне налад "Handle Left" (PROVIDO) Прызначэнне налад "Handle Left" (M530 OHX / M530 OH6 / ARveo)

21 43

Прыклад: Прызначэнне кнопкі "Fluorescence FL560" для актывацыі і дэактывацыі рэжыму FL560.
	X У левым полі выбару ((1) або (3)) пракруціце да функцыянальнай групы "Fluorescence" з дапамогай стрэлак (5). 

5

	X Выберыце патрэбную функцыю "Fluorescence FL560", якую Вы хочаце прызначыць. У гэтым прыкладзе гэта будзе:  
"FL560 Mode On/Off".
	X Націсніце на пустое поле або поле з надпісам на ручцы, каб прызначыць ёй абраную функцыю.

ЗАЎВАГА
Функцыя "All Brakes" заўсёды прызначана задняму 
пераключальніку (1) для абедзвюх ручак і не можа быць ні 
перапісана, ні выдалена.

Унутраны пераключальнік (2), на які папярэдне прызначаны 
"Selected Brakes", але можа быць свабодна прызначаны па 
Вашым жаданні.

1

2

1



Падрыхтоўка да аперацыі (PROVIDO, M530 OHX, M530 OH6, ARveo)

12 Leica FL560 for M530 / Ref. 10 745 752 / Версiя 03  Leica FL560 for M530 / Ref. 10 745 752 / Версiя 03 13

5.6 Прыклад налад "FL"
	X Націсніце кнопку "Menu" у загалоўку.
	X Выберыце "User Settings".
	X Выберыце ўкладку "FL" каб усталяваць яркасць у рэжыме FL560 на адпаведны ўзровень.

Рэкамендаваны ўзровень яркасці па змаўчанні - 100%.

Налады FL (PROVIDO) Налады FL (M530 OHX / M530 OH6 / ARveo)

	X Пракруціце да ўзроўню яркасці, які Вы хочаце выкарыстоўваць, з дапамогай стрэлак.
	X Вырашыце, ці трэба ўключаць абмежаванне рабочай адлегласці (РА) у рэжыме белага святла (па змаўчанні) або выключаць 

яго1,2.

ЗАЎВАГА
1) Звярніце ўвагу, што фабрычнае абмежаванне прымяняецца да рабочай адлегласці (гл.7.1) як толькі быў актываваны рэжым 
FL560. Такім чынам, калі абмежаванне рабочай адлегласці (РА) у рэжыме белага святла было адключана , а рабочая адлегласць 
перавышае гэтую мяжу (гл. 7.1) пры пераходзе ў рэжым FL560, рабочая адлегласць будзе зменшана, і малюнак выйдзе з фокусу.

2) Гэта абмежаванне можна ўключыць у меню налад рэжыму FL560 [гл. Графіку вышэй]. Гэты параметр дазволіць адключыць 
абмежаванне РА у рэжыме белага святла. Пры выкарыстанні абмежавання РА, магчыма, прыйдзецца змяніць пазіцыю мікраскопа 
(адпавядаючы значэнню абмежавання РА або наблізіўшыся да значэння абмежавання РА), каб патрапіць у фокус.
Значэнні абмежаванняў рабочай адлегласці і павелічэння могуць быць пераназначаны да больш высокіх або меншых значэнняў i, 
звычайна для ўсіх карыстальнікаў, абслугоўваючым персаналам Leica у меню абслугоўвання ў адпаведнасці з патрэбамі 
неабходнай аперацыі.
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5.7 Захаваць налады карыстальніка
Пасля адаптацыі налад карыстальніка Вы можаце захаваць 
змены пад новым імем карыстальніка.

1
	X У меню "User settings" націсніце кнопку "Save" (1), а затым 

націсніце кнопку "Save as New". 
Адлюстроўваецца спіс карыстальнікаў, які можна змяняць:

	X Выберыце даступнае месца ў спісе карыстальнікаў, у якім 
Вы хочаце захаваць свае налады.

	X Увядзіце пажаданае імя карыстальніка з дапамогай 
экраннай клавіятуры.
	X Націсніце кнопку "OK" каб захаваць налады карыстальніка ў 

патрэбным месцы пад назвай, якую Вы ўвялі.

ЗАЎВАГА
Абарона налад карыстальніка
Каб пазбегнуць несанкцыянаваных або выпадковых змяненняў 
карыстальніцкіх налад, кожную наладу карыстальніка можна 
абараніць паролем/PIN кодам. Гэта захоўвае працоўныя 
параметры аднолькавымі пры кожнай загрузцы абароненай 
налады карыстальніка. Змены можна ўносіць у дадатак, але 
яны не будуць захоўвацца, калі яны не будуць захаваны, 
націснуўшы кнопку "Save" і выбраўшы опцыю "Save as current" 
або "Save as new", з дапамогай правільнага пароля/PIN кода або 
стварэння новага карыстальніка і камбінацыі пароль /PIN 
адпаведна.

Калі ласка, звярніцеся да раздзела налад карыстальніка ў 
кіраўніцтве вашага аперацыйнага мікраскопа для атрымання 
падрабязных інструкцый аб тым, як усталяваць або змяніць 
паролі.



Падрыхтоўка да аперацыі (ARveo 8)

14 Leica FL560 for M530 / Ref. 10 745 752 / Версiя 03  Leica FL560 for M530 / Ref. 10 745 752 / Версiя 03 15

6 Падрыхтоўка да 
аперацыі (ARveo 8)

6.1 Выбар профілю з наладамі 
FL560

 
	X Выберыце профіль хірурга, для якога профіль FL560 ужо 

вызначаны на старонцы "Select surgeon":
У адваротным выпадку Вам прыйдзецца стварыць новы 
профіль хірурга.

6.2 Стварэнне новага профілю 
хірурга

6.2.1 Зарэгіструйце новыя даныя профілю
	X Націсніце кнопку "Create New" (1) на старонцы "Select 

surgeon":

1

Адлюстроўваецца старонка "Create New Surgeon Profile"

 
	X Калі ласка, запоўніце як мінімум абавязковыя дадзеныя 

для профілю хірурга, г.зн. імя і ўнікальную трохлітарную 
абрэвіятуру. Палі, адзначаныя *, абавязковы для 
запаўнення.

Вы можаце ўвесці сваё прозвішча і код доступу 
"passcode", каб абараніць свае налады. Гэта 
рэкамендуецца, каб пазбегнуць ненаўмысных змен 
з боку іншых хірургаў або персаналу. Звярніце ўвагу, 
што "passcode" павінен быць уведзены двойчы, каб 
пацвердзіць яго.

1 2

Вы можаце альбо націснуць "Copy" (1) або "Create New" (2). 
• Функцыя "Copy" (гл. раздзел 6.2.2) дазваляе скапіяваць 

налады з папярэдне ўсталяванага або існуючага профілю 
хірурга, які затым можа быць адаптаваны да Вашых патрэб.

• Функцыя "Create New" (гл. раздзел6.2.3) дазваляе пачаць 
з пустога спісу налад уводу карыстальнікаў, якія Вы можаце 
наладзіць.
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6.2.2 Капіраванне налад з раней створанага FL560 або існуючага профілю хірурга
У гэтым раздзеле апісана, як можна скапіраваць існуючыя налады ў нядаўна створаны профіль хірурга, выкарыстоўваючы альбо 
профіль існуючага хірурга, альбо з дапамогай завадской папярэдняй налады FL560.

	X Націсніце кнопку "Copy" (1) на старонцы "Create New Surgeon Profile".

1

Спіс існуючых профіляў і папярэдніх налад адлюстроўваецца на экране:

1 2

Завадскія папярэднія профілі адлюстроўваюцца ўверсе і 
звычайна пачынаюцца з знака падкрэслення (г.зн. _FL560)

 Цяпер у вас ёсць два варыянты: 

Скапіруйце зададзеную папярэднюю наладу FL560 Скапіруйце налады з існуючага профілю хірурга
	X Націсніце на профіль _FL560 (1) і пацвердзіце "OK" (2)

Дыялогавае акно зачынена, і профіль FL560 цяпер 
скапіраваны ў профіль хірурга і дазваляе актываваць 
рэжым FL560, націснуўшы джойсцік левай ручкі налева.
	X Націсніце кнопку "Create New", каб зарэгістраваць новы 

профіль хірурга.

	X Націсніце на профіль хірурга, які Вы хочаце скапіраваць, 
і пацвердзіце "OK" (2).
Дыялогавае акно зачынена, і профіль абранага хірурга і 
супастаўленне функцый зараз скапіраваны ў новы профіль 
хірурга, які Вы толькі што стварылі.
	X Націсніце кнопку "Create New", каб зарэгістраваць новы 

профіль хірурга.
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У абодвух выпадках (капіраванне папярэдняй налады FL560 або 
капіраванне існуючага профілю хірурга) пасля націску "Create 
New" адлюстроўваецца жывы экран. Вы можаце ўбачыць імя 
профілю хірурга ў правым верхнім куце экрана (1):

1

	X Цяпер Вы можаце выканаць крокі, апісаныя ў 6.2.4 , 
каб наладзіць параметры ўводу карыстальнікаў. 

6.2.3 Стварэнне зусім новага профілю
Каб стварыць новы профіль, спачатку трэба выканаць крокі, 
апісаныя ў 6.2.1. 
	X Пасля таго, як вы ўвялі новыя дадзеныя хірурга, замест 

націску "Copy" націсніце кнопку "Create New", каб 
зарэгістраваць новы профіль. 
Гэта дазволіць зарэгістраваць новы профіль хірурга з 
пустым спісам налад, якія Вы можаце наладзіць.
Адлюстроўваецца экран у рэжыме рэальнага часу, на якім 
Вы можаце ўбачыць імя профілю хірурга ў правым верхнім 
куце экрана (1):

1

	X Цяпер Вы можаце выканаць крокі, апісаныя ў 6.2.4 , 
каб наладзіць параметры ўводу карыстальнікаў. 
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6.2.4 Налада даных, якія ўводзяцца 
карыстальнікам

Пераканайцеся, што Вы знаходзіцеся на экране ў рэжыме 
рэальнага часу для абранага або нядаўна створанага профілю 
хірурга:

1

	X Націсніце кнопку меню (1) у левым верхнім куце экрана,  
каб паказаць спіс опцый.
Адлюстроўваецца экран опцый:

2
	X Націсніце кнопку "User Inputs" (2), каб адкрыць меню 

"User Inputs".

Адлюстроўваецца меню "User Inputs":

3
	X Націсніце кнопку "Handles" (3) каб паказаць налады 

"Left Handle".
Адкрыецца экран канфігурацыі левай ручкі:

Цяпер Вы можаце праглядаць або змяняць налады ручкі для 
абранага профілю хірурга.

ЗАЎВАГА
	X Націсніце на кнопку "Right", калі Вы хочаце наладзіць 

правую ручку.
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6.2.5 Прыклад таго, як прызначыць функцыю 
FL560

У наступным прыкладзе паказана, як можна прызначыць 
функцыю ўключэння/выключэння FL560 для кнопкі на левай 
ручцы.

ЗАЎВАГА
Гэты працэс таксама можна выкарыстоўваць для любой кнопкі, 
якой Вы хочаце прызначыць любую іншую функцыю. 

	X Калі вы знаходзіцеся на старонцы канфігурацыі ручкі, 
націсніце кнопку, якую вы хочаце прызначыць для 
актывацыі рэжыму FL560.
Гэта адкрые ўсплывальнае акно "Select function" для 
абранай кнопкі:

1
	X Выберыце ўкладку "Fluorescence" (1).

Будзе адлюстроўвацца спіс даступных функцый FL:

2 3
	X Выберыце функцыю FL560 (2) і націсніце "Confirm" (3), каб 

захаваць налады.

Націсніце "Confirm", каб вярнуцца, і "Cancel", калі Вы 
хочаце выбраць іншую функцыю.

Будзе адлюстроўвацца функцыянальны агляд левай ручкі:

4
	X Націсніце кнопку "Back" (4), калі Вы скончыце адаптацыю 

налад.
Адкрыецца акно "Save Surgeon Settings":

5 6
	X Для захавання і забеспячэння захаванасці налад націсніце 

"Yes, change in profile" (6). Калі Вы не хочаце захоўваць 
налады, націсніце "No, only use now" (5).
	X Для вяртання ў іерархію меню, паслядоўна націсніце "Back", 

пакуль не вернецеся на старонку "Options":

7
	X Націсніце "X" (7), каб вярнуцца да экрана ў рэжыме 

рэальнага часу.
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Адлюстроўваецца экран у рэжыме рэальнага часу:
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6.2.6 Выбар папярэдняй налады FL560

ЗАЎВАГА
Папярэднюю наладу можна выкарыстоўваць для хуткага ўключэння 
функцыі ВКЛ / ВЫКЛ FL560 на мікраскопе.

Гэты папярэдне наладжаны профіль можна выкарыстоўваць 
і змяняць, але любыя змены ў наладах профілю не будуць 
захоўвацца, таму з кожным новым запускам налады профілю па 
змаўчанні будуць аднаўляцца.

Перасоўванне джойсціка на левай ручцы налева актывуе, адпаведна. 
адключае рэжым FL560.

Гэтую папярэднюю наладу таксама можна выкарыстоўваць у якасці 
адпраўной кропкі пры стварэнні новага профілю хірурга (гл.Гэтую 
папярэднюю ўсталёўку таксама можна выкарыстоўваць у якасці 
адпраўной кропкі пры стварэнні новага профілю хірурга (гл. 6.2.2).

Паколькі мадыфікацыі ў гэтай папярэдняй усталёўцы не могуць быць 
захаваны, настойліва рэкамендуецца стварыць новы профіль хірурга 
для поўнага працоўнага працэсу.

1

	X У меню "Select Surgeon" націсніце кнопку "Show preset 
profiles" (1), каб атрымаць спіс папэрэдне створаных 
профіляў у залежнасці ад усталяваных ліцэнзій.
Адлюстроўваецца спіс "Preset profiles":

2

	X Выберыце папярэдне створаны _FL560 (2).
Пры выбары гэтага папярэдне створанага профілю з'явіцца 
ўсплывальнае акно, якое апавясціць карыстальніка аб 
абмежаваннях профілю.

Настойліва рэкамендуецца змяніць існуючы або дадаць новы 
профіль хірурга для інтэграцыі функцыі FL560 у поўны 
працоўны працэс.

Пры выбары папярэдніх налад FL560 прызначаюцца наступныя 
функцыі: 

няма функцыі лямпа+

няма функцыі лямпа-

Рэжым 
уключэння/

выключэння 
FL560

запісь 
відэа

няма 
функцыі

сфатаграф
аваць

Вы можаце вярнуцца ў рэжым белага святла, зноў 
націснуўшы джойсцік левай ручкі ўлева.
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6.3 Мадыфікаванне налад FL560

1

	X Націсніце значок меню ў верхнім левым куце старонкі 
"Select Surgeon" (1).
Адлюстроўваецца старонка "Options":

2

	X Націсніце значок "Settings" (2)
Адлюстроўваецца старонка "Settings":

3

	X Націсніце значок "Fluorescence Settings" (3).

Адлюстроўваецца панэль "Select function":

	X Націсніце "FL560"
Адлюстроўваецца старонка "Fluorescence Settings":

	X Праверце, ці знаходзіцца "Excitation" на ўзроўні 100%. 
У адваротным выпадку ўсталюйце ўзровень 100%.

Рэкамендуецца захоўваць узровень яркасці па 
змаўчанні на ўзроўні 100%

	X У выніку націсніце "Back", пакуль Вы не вернецеся на 
старонку "Options".
	X Вам можа быць прапанавана захаваць налады, у гэтым 

выпадку вы можаце альбо захаваць іх у профілі, альбо 
выбраць толькі адзін раз, пасля чаго змены будуць 
адхілены.
	X Націсніце "X".

Адлюстроўваецца экран у рэжыме рэальнага часу.

ЗАЎВАГА

Не змяняйце налады і не рэдагуйце спіс карыстальнікаў, калі 
мікраскоп непасрэдна выкарыстоўваецца на пацыенце. Рэжым 
FL560 аўтаматычна спыняецца пры мадыфікацыі налад.
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6.4 Актывацыя FL560 праз 
графічны інтэрфейс

Вы можаце актываваць рэжым FL560 непасрэдна праз 
графічны інтэрфейс. Пры націску на значок рэжыму (1) 
адкрыецца меню даступных рэжымаў флуарэсцэнцыі.

12

	X Націсніце "FL560" (2), каб актываваць FL560 на мікраскопе.
Сістэма пяройдзе ў рэжым FL560.  Цяпер 
адлюстроўваецца ў верхняй частцы галоўнага экрана, 
паказваючы, што рэжым FL560 актыўны.

	X Каб адключыць рэжым FL560 праз графічны інтэрфейс, 
націсніце  ў верхняй частцы галоўнага экрана.
	X Пры з'яўленні расчыненага меню націсніце "White light".

Рэжым FL560 зараз адключаны, і Вы вяртаецеся на галоўны 
экран.

ЗАЎВАГА

Пры выкарыстанні рэжыму FL560 існуе абмежаванне па 
змаўчанні для рабочай адлегласці і павелічэння. Калі рабочая 
адлегласць і павелічэнне перавышаюць гэтую мяжу перад 
пераходам у рэжым FL560, яны будуць зменшаны пры 
пераходзе ў рэжым FL560, і малюнак выйдзе з фокусу.

Пры неабходнасці гэтыя абмежаванні могуць быць 
адрэгуляваны службай падтрымкі Leica або спецыялістамі па 
прадукту, пры гэтым трэба памятаць аб уплыве на 
інтэнсіўнасць сігналу.

ЗАЎВАГА

Пры выкарыстанні абмежавання РА, магчыма, прыйдзецца 
змяніць пазіцыю мікраскопа (адпавядаючы значэнню 
абмежавання РА або наблізіўшыся да значэння абмежавання 
РА), каб патрапіць у фокус.
Значэнні абмежаванняў рабочай адлегласці і павелічэння 
могуць быць пераназначаны да больш высокіх або меншых 
значэнняў i, звычайна для ўсіх карыстальнікаў, 
абслугоўваючым персаналам Leica у меню абслугоўвання 
ў адпаведнасці з патрэбамі неабходнай аперацыі.
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7 Праца з прыладай
7.1 Абмежаванні працоўнага 

дыяпазону для FL560
• Працоўная адлегласць: Ад 225 да 400 мм
• Павелічэнне: 2.0× да 8.0×
• Яркасць: 100%

ЗАЎВАГА
Рэкамендуемыя параметры для найлепшай якасці малюнка
Каб назіраць за флуарэсцэнтнымі малюнкамі Leica FL560 
у найлепшай якасці і яркасці, рэкамендуецца працаваць 
на працоўнай адлегласці (РА) ніжэй за 350 мм і з агульным 
павелічэннем (АП) менш за 6,0 х у рэжыме FL560.

7.2 Кантрольны спіс перад 
эксплуатацыяй

Чыстка аптычных аксесуараў
	X Праверце чысціню аптычных аксэсуараў.
	X Выдаліце пыл і бруд.

Прымяненне FL560
	X Пры выкарыстанні FL560 пераканайцеся, што ў вас ёсць 

допплераўская ўльтрагукавая прылада або падобная 
прылада на выпадак адсутнасці або недастатковай 
візуалізацыі крывацёку пасля працэдуры FL560.

Балансіроўка
	X Збалансуйце мікраскоп пасля ўстаноўкі (гл. Кіраўніцтва 

па эксплуатацыі аперацыйнага мікраскопа Leica).

Аперацыйная праверка 
	X Уключыце мікраскоп.
	X Уключыце падсвятленне. 
	X Праверце асвятленне FL560.
	X Выберыце карыстальніка FL560. 
	X Праверце візуальна, ці пераключылася асвятленне 

мікраскопа з белага на сіне-зялёны колер.

7.3 Функцыянальныя вобласці 
тэставай карты FL560

Апісанне функцыянальных абласцей тэставай карты FL560 
(пярэдні бок)

1 Сігнал флуарэсцэнцыі FL560 круглай плямы высокай 
інтэнсіўнасці

2 Зона нізкай інтэнсіўнасці FL560 флуарэсцэнцыі,  
уключаючы 4 розныя зоны колеру белага святла

3 Паступовае зніжэнне палёў інтэнсіўнасці  
FS 0 = яркае да 9 = цёмнае

4 Адтуліна для фіксацыі карты

Апісанне функцыянальных абласцей тэставай карты FL560  
(задні бок)

5 Узоры колеру (9) для рэжыму Leica FL560 і балансавання 
колеру белага святла

6 Узоры флуарэсцэнцыі FS высокай інтэнсіўнасці
7 Шэрая шкала для праверкі падсветкі анатоміі рэжыму  

Leica FL560. Паступовае зніжэнне палёў інтэнсіўнасці  
FS 0 = яркае да 9 = цёмнае

8 Вытворчая партыя
9 Тэрмін прыдатнасці тэставай карты
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ЗАЎВАГА
Тэставая карта FL560 таксама даступная ў якасці запасной часткі 
(10747162)
	X Калі ласка, звяжыцеся з мясцовым сэрвісам Leica.

7.3.1 Ацэнка функцыянальнасці FL560

Тэставая карта FL560 (спераду / рэжым белага святла)

На малюнку ніжэй паказаны сігнал інтэнсіўнасці флуарэсцэнцыі, 
які бачны праз акуляры з наступнымі наладамі:
• Працоўная адлегласць: 350 мм
• Павелічэнне: 3,0 x
• Яркасць асвятлення FL560: 100%

Тэставая карта FL560 (спераду / рэжым FL560)  
з добрай зваротнай сувяззю флуарэсцэнцы

Крытэрыі ацэнкі праверкі функцыянальнасці дляLeica FL560:
• У рэжыме FL560 павінны быць бачныя поля інтэнсіўнасці  

ад 0 да 6.

ЗАЎВАГА 
Калі флуарэсцэнтнае выпраменьванне палёў інтэнсіўнасці 
флуарэсцэнцыі ў межах ад 0 да 6 не назіраецца, то Вам 
неабходна праверыць працаздольнасць FL560:
	X Налада яркасці "FL" не можа быць роўнай 100%
	X Ксенонавая лямпа №1 ня актываваная ці не працуе 

(напрыклад, скончыўся тэрмін службы).
Звярніцеся да раздзела "6.2 Стварэнне новага профілю хірурга" 
у гэтым дакуменце.

Калі Вы не назіраеце ніякага флуарэсцэнтнага 
выпраменьвання, звярніцеся да раздзела 9.4 гэтага 
кіраўніцтва або звярніцеся ў мясцовую службу 
падтрымкі кліентаў Leica.

7.3.2 Праверце налады камеры
Налады камеры ў рэжыме белага святла і Leica FL560 
флуарэсцэнцыі можна праверыць і аптымізаваць з дапамогай 
тэставай карты, адрэгуляваўшы налады камеры для 
атрымання ідэнтычных кветак каляровых узораў на маніторы  
і ў акуляры.

9 узораў колеру дазваляюць пры неабходнасці наладзіць 
належныя налады колеру.

Тэставая карта FL560 (ззаду / рэжым белага святла)

Тэставая карта FL560 (ззаду / рэжым FL560)

Калі вы не назіраеце добрай колераперадачы, 
звярніцеся да раздзела 9.4гэтага кіраўніцтва або 
звярніцеся ў мясцовую службу падтрымкі кліентаў 
Leica.
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7.4 Праверка тэставай карты FL560 
перад эксплуатацыяй 

Выкарыстоўвайце тэставую карту FL560, каб праверыць 
належную працаздольнасць модуля FL560, а таксама сістэмы 
аперацыйнага мікраскопа.

ПАПЯРЭДЖВАННЕ

Выбраны карыстальнік з запраграмаванай функцыяй 
флуарэсцэнцыі.
	X Перад аперацыяй правядзіце 

перадэксплуатацыйную праверку аперацыйнага 
мікраскопа.
	X Лямпа падсвятлення мікраскопа знаходзіцца 

ў межах дапушчальных значэнняў (гл. кіраўніцтва  
па эксплуатацыі аперацыйнага мікраскопа Leica).
	X Толькі для падсвятлення PROVIDO: Праверце, 

ці адпавядаюць дапушчальныя допускі лямпа 
падсвятлення мікраскопа №1 і №2.

ПАПЯРЭДЖВАННЕ

Рызыка заражэння з -за нестэрыльнай тэставай карты 
FL560.
	X Не выкарыстоўвайце тэставую карту 

Leica FL560 for M530 у стэрыльным полі (хірургічная 
працэдура). 

Не выкарыстоўвайце тэставую картуLeica FL560 for M530 
, калі тэрмін яе дзеяння скончыўся.  

Калі ласка, падрыхтуйце тэст функцыянальнасці FL560 
наступным чынам:
	X Змесціце тэставую карту FL560 на адпаведную аснову пад 

хірургічным мікраскопам Leica.
	X Адрэгулюйце працоўную адлегласць (РА) да 350 мм 

і ўвайдзіце ў фокус, змяніўшы пазіцыю носьбіта оптыкі 
мікраскопа.
	X Наладзьце павелічэнне да 3,0 х.
	X Перамясціце тэставую карту FL560 у цэнтр поля зроку.
	X Каб пазбегнуць адбiткаў, змесціце аптычную вось пад 

меншым вуглом, чым перпендыкулярна да тэставай карце 
FL560.

	X Перамясціце тэставую карту ў цэнтр поля зроку.

РА
 =

 35
0 м

м

Тэставая карта FL560

Носьбіт оптыкі для мікраскопа

	X Пераключыцеся ў рэжым FL560, націснуўшы кнопку 
ўключэння/выключэння FL560 на ручцы.
	X Наладзьце флуарэсцэнтнае асвятленне на ўзровень 100%. 

(калі гэта не зроблена сістэмай па змаўчанні).
	X Тэставую карту Leica FL560 цяпер можна выкарыстоўваць 

для праверкі працы FL560 (гл. раздзел7.3.1)
	X Цяпер тэставую карту FL560 можна назіраць у акуляры або 

на дадатковым маніторы.

Выгляд акуляра

Знешні выгляд пярэдняга боку тэставай карты ў белым святле.
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7.4.1 Выкарыстанне Leica FL560 for M530
	X Уключыце падсвятленне канкрэтнага хірургічнага 

мікраскопа.
	X Выберыце альбо папярэдне ўсталяванага карыстальніка 

"Fluorescence FL560", альбо Вашага ўласнага карыстальніка 
FL560.
Святлодыёд стану на паваротным кранштэйне канкрэтнага 
аперацыйнага мікраскопа гарыць сіне-зялёным колерам, 
калі рэжым FL560 актыўны (на ўсіх аперацыйных 
мікраскопах), і белым, калі ён зноў пераключаны ў рэжым 
белага святла (толькі для PROVIDO і M530 OHX. На M530 OH6  
і ARveo, святлодыёд звычайна не гарыць у рэжыме белага 
святла).

Калі падсвятленне выходзіць з ладу ў рэжыме белага 
святла або FL560, перайдзіце на рэзервовую лямпачку 
крыніцы асвятлення блока падсвятлення. 

Кантроль функцый FL560:

PROVIDO M530 OHX / M530 OH6 / ARveo

няма функцыі

няма функцыі

Рэжым 
уключэння/

выключэння 
FL560

няма 
функцыі

 
ARveo 8

няма функцыі лямпа+

няма функцыі лямпа-

Рэжым 
уключэння/

выключэння 
FL560

запісь 
відэа

няма 
функцыі

сфатаграф
аваць

	X Калі налады карыстальніка FL560 былі выдалены, вы 
можаце вярнуцца ў рэжым белага святла і FL560 пры 
націску джойсціка левай ручкі Leica M530 вонкі. Калі быў 
абраны іншы элемент кіравання, то адпаведна ўключаецца 
рэжым FL560 / белы свет.

8 Абслугоўванне і дагляд
Рэкамендуецца заключыць дагавор аб абслугоўванні 
з Leica абслугоўванне ўсяго хірургічнага мікраскопа Leica 
(штогадовае абслугоўванне).

Leica FL560 for M530 ачышчаць разам з аперацыйным 
мікраскопам. Калі ласка, звярніцеся да кіраўніцтва 
карыстальніка канкрэтнага аперацыйнага мікраскопа.

Калі ласка, не выкідвайце адходы электрычнага 
і электроннага абсталявання ў бытавое смецце.

Для догляду і абслугоўвання Leica FL560 for M530, 
калі ласка, звярніцеся да кіраўніцтва карыстальніка 
канкрэтнага аперацыйнага мікраскопа.
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9 Што рабіць, калі ...
9.1 Агульныя палажэнні

Пра збоі ў працы аперацыйнага мікраскопа Leica 
звярніцеся да кіраўніцтва карыстальніка да канкрэтнага 
аперацыйнага мікраскопа.

9.2 Паведамленні аб стане
Аперацыйныя мікраскопы Leica OH6, ARveo, ARveo 8, OHX 
і PROVIDO кантралююць некалькі параметраў і правяраюць, 
ці знаходзяцца яны яшчэ ў вызначаным працоўным дыяпазоне.
9.2.1 Тэрмін службы лямпачкі

ПАПЯРЭДЖВАННЕ 

Калі актыўная лямпачка выкарыстоўваецца на працягу 
доўгага часу і дасягнула крытычнага ўзросту, вы 
атрымліваеце рэкамендацыю аб замене лямпачкі 
(лямп):

	X Праверце тэрмін службы лямпы (лямп) і замяніце іх, 
калі эфектыўнасць занадта нізкая.
	X (калі ласка, звярніцеся да карты FL560, як апісана ў 

раздзеле 7.3.1гэтага дакумента)

9.2.2 Няспраўная галоўная лямпа

ПАПЯРЭДЖВАННЕ 

У выпадку няспраўнасці галоўнай лямпы Вы 
атрымліваеце інфармацыю аб тым, што сістэма 
пераключылася на iншую галоўную лямпу (толькі OH6, 
ARveo, ARveo 8 і OHX), альбо Вы павінны пераключыцца 
на iншую лямпу ўручную (PROVIDO):

M530 OHX / M530 OH6 / ARveo -  
абвестка пра няспраўную галоўную лямпу

PROVIDO - абвестка пра няспраўную галоўную лямпу
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ARveo 8 - абвестка пра няспраўную галоўную лямпу

	X Замяніце няспраўную лямпу на новую да наступнага 
выпадку.

9.2.3 Няспраўная лямпа 2 (ARveo 8)

ПАПЯРЭДЖВАННЕ 

Калі лямпа 2 няспраўная, Вы атрымаеце інфармацыю аб 
тым, што сістэма пераключылася на іншую лямпу. 

ARveo 8 - абвестка аб няспраўнасці лямпы 2

	X Замяніце няспраўную лямпу на новую да наступнага 
выпадку.

9.2.4 Няспраўнасць дзвярэй адсека лямпы 
(ARveo 8)

ПАПЯРЭДЖВАННЕ 

Дзверы адсека лямпы адкрыты або пераключальнік 
няспраўны.

	X Зачыніце дзверы адсека лямпы.

9.2.5 Мяжа нізкай яркасці (ARveo 8)

ПАПЯРЭДЖВАННЕ 

Дасягнута ніжняя мяжа яркасці лямпы. 

	X Заменіце лямпу.
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9.2.6 PROVIDO / Паведамленні аб замене 
лямпы FL560

ПАПЯРЭДЖВАННЕ 

У выпадку, калі галоўная лямпа № 2 асвятлення PROVIDO 
усталявана, Вы атрымаеце наступныя паведамленні:

• Калі сістэма загрузілася і ў актыўным профілі 
карыстальніка "FL560 mode on/off" 
запраграмаваны на любую з ручак CAN.  
PROVIDO прагучыць 3 разы, і з'явіцца напамін 
"Lamp Change".

• Калі загружаны іншы профіль карыстальніка, і ў 
гэтым профілі карыстальніка "FL560 mode on/off" 
запраграмаваны на любую з ручак CAN. PROVIDO 
прагучыць 3 разы, і з'явіцца напамін "Lamp 
Change".

• Падчас актывацыі FL560 PROVIDO прагучыць тры 
сігналы, і з'явіцца напамін "Lamp Change".

Паведамленне з напамінам аб змене лямпы 
PROVIDO

	X Пераключыцеся на лямпу №1 і пацвердзіце гэта 
паведамленне.

9.3 Электрычныя праблемы
Пры парушэнні электрычных функцый абавязкова 
спачатку праверце: 
• Ці ўключаны пераключальнік сілкавання?
• Злучальныя кабелі падлучаны правільна?
• Усе злучальныя кабелі падлучаны правільна?
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9.4 Агульныя крокі па ўстараненню непаладак
Няспраўнасцi Магчымыя прычыны Меры па выпраўленні

Выяву FL не відаць ні ў натуральных 
умовах, ні з тэставай картай FL, ні у 
акуляры, ні на маніторы.

FL560 не актыўны 	X Праверце, ці актываваны FL560:
• індыкатар стану свеціць сіне-зялёным колерам
• падсветка сіне-зялёнага колеру
• светлавы індыкатар становіцца зялёным / жоўтым / 

чырвоным
	X Праверце статус устаноўкі ў сэрвіснай службе Leica, каб 

пераканацца, што FL560 працуе

Карыстальнік FL560 не абраны 	X Выберыце правільнага карыстальніка FL560

У рэжыме FL560 няма сіне-зялёнага 
святла

Рэжым FL560 не актыўны 	X Праверце, каб святлодыёд флуарэсцэнцыі і блок кіравання 
адлюстроўвалі рэжым FL560.
	X Праверце, ці прызначана кнопцы ручкі функцыя 

ўключэння/выключэння FL560.

Цёмная выява FL ў натуральных 
умовах або памяншэнне колькасці 
актыўных / бачных зон FL на тэставай 
карце, у акуляры або на маніторы

Недастатковая інтэнсіўнасць 
асвятлення

	X Праверце інтэнсіўнасць асвятлення:
• пераканайцеся, што "Brightness FL560" усталявана на 

100% - гл. раздзел5.6
• індыкатар тэрміну службы лямпы

	X Калі значэнне інтэнсіўнасці ўсё яшчэ занадта нізкае, 
патэлефануйце ў службу Leica

Выкарыстанне лямпы перавышае 
абмежаванне па часе

	X Замяніце лямпу

Некарэктныя колеры FL на маніторы Некарэктныя налады манітора 	X Праверце налады манітора і пры неабходнасці выпраўце іх

Некарэктныя налады камеры 	X Праверце, ці пераключаецца камера на налады камеры 
FL560:
• HD C100 (PROVIDO/OHX/OH6/ARveo): індыкатар файла 

месца дзеяння (гл. кіраўніцтва HD C100)
• GLOW800 (OHX/OH6/ARveo): гл. кіраўніцтва GLOW800
• ARveo 8: гл. кіраўніцтва ARveo 8

	X Пры захоўванні некарэктных колераў FL, правільных налад 
манітора і правільнага пераключэння на ўстаноўку камер 
FL560 адрэгулюйце параметры камеры для рэжымаў 
FL560:
• Налады файла месца дзеяння HD C100 FL560: 

звярніцеся ў сэрвісную службу Leica
• GLOW800 (OHX/OH6/ARveo) паляпшэнне выявы 

ў наладах відэа для рэжыму FL560: звярніцеся 
ў сэрвісную службу Leica

• Налады камеры ARveo 8 FL560: гл. кіраўніцтва ARveo 8
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10 Тэхнічныя даныя
10.1 Характарыстыкi Leica FL560

Узбуджэнне 
флуарэсцэнцыі

460–500 нм ±5% (блакітны)

Назіранне  
флюарэсцэнцыі

≥ 510 нм

10.2 Сумяшчальнасць
Аперацыйныя мікраскопы Leica Leica M530 OH6

Leica M530 OHX
ARveo
ARveo 8
PROVIDO

10.3 Навакольныя ўмовы
Падчас 
выкарыстання

Ад +10 °C да +40 °C 
Ад +50 °F да +104 °F 
Ад 30 % да 95 % адн. вільготнасцi 
Ад 800 мбар да 1060  мбар атмасфернага ціску

Захоўванне Ад –30 °C да +70 °C 
Ад –86 °F да +158 °F 
Ад 10 % да 100 % адн. вільготнасцi 
Ад 500 мбар да 1060  мбар атмасфернага ціску

Транспартаванне Ад –30 °C да +70 °C 
Ад –86 °F to +158 °F  
Ад 10 % to 100 % адн. вільготнасцi 
Ад 500 мбар да 1060 мбар атмасфернага ціску



Дэкларацыя вытворцы аб электрамагнітнай сумяшчальнасці (EMC)

32 Leica FL560 for M530 / Ref. 10 745 752 / Версiя 03  Leica FL560 for M530 / Ref. 10 745 752 / Версiя 03 33

11 Дэкларацыя вытворцы аб электрамагнітнай 
сумяшчальнасці (EMC)

Для атрымання дэкларацыі ЭMC Leica FL560 для M530, 
калі ласка, звярніцеся да кіраўніцтва карыстальніка 
канкрэтнага аперацыйнага мікраскопа.
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