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Copyrights
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Ernst-Leitz-Straße 17-37
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www.leica-microsystems.com

Verantwoordelijk voor de inhoud :

Marketing CMS

Alle rechten m.b.t. deze documentatie liggen 
bij Leica Microsystems CMS GmbH. Een verme-
nigvuldiging van tekst en afbeeldingen – ook 
van delen ervan – middels druk, fotokopie, 
microfilm of andere procédés, inclusief elektro-
nische systemen, is uitsluitend toegestaan met 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 
Leica Microsystems CMS GmbH.

De in de volgende documentatie opgenomen 
aanwijzingen geven de huidige actuele stand 
van de techniek weer. De teksten en afbeeldin-
gen hebben wij met de grote zorgvuldigheid 
samengesteld. Wij zijn u echter dankbaar voor 
opmerkingen over eventuele fouten.

De in dit handboek opgenomen informatie kan 
zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd 
worden.
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Inzetgebied van de microscopen

De microscoop Leica S8 APO B, waarvoor deze 
handleiding is bedoeld, wordt gebruikt voor 
routineonderzoek van cel- en weefselculturen, 
vloeistoffen en sedimenten. Hieronder valt ook 
het onderzoek van monsters uit het menselijk 
lichaam voor het vergaren van informatie over 
fysiologische of pathologische toestanden of 
aangeboren afwijkingen alsmede de controle 
op veiligheid en verdraagzaamheid bij potenti-
ele ontvangers of ter bewaking van therapeuti-
sche maatregelen.

IVD

De hiervoor genoemde microscoop voldoet aan 
EG-richtlijn 98/79/EG over in-vitro-diagnostica.

• De fabrikant aanvaardt geen aansprake-
lijkheid voor gebruik anders dan volgens 

de voorschriften en voor gebruik buiten de 
specificaties van Leica Microsystems CMS GmbH 
alsmede voor schade die hiervan het gevolg is.  
In dergelijke gevallen verliest de conformiteits-
verklaring haar geldigheid.

Typeplaatje Leica S8 APO B

• Dit (IVD-)apparaat is niet bedoeld 
voor gebruik in een patiëntom-

geving als gedefinieerd in DIN VDE 0100-
710. Ze zijn ook niet bedoeld voor gebruik 
in combinatie met medische apparaten 
conform EN 60601-1. Wordt een microscoop 
met een medisch apparaat conform EN 
60601-1 elektrisch geleidend aangesloten, 
dan gelden de eisen conform EN 60601-1-1. 
Niet geschikt voor het onderzoek van potenti-
eel infectieuze preparaten! Dit soort apparaat 
mag uitsluitend door geschoold personeel 
worden bediend.
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Algemene aanwijzingen

Gebruik in ultrareine zones 
De Leica S-serie kan zonder problemen worden 
gebruik in ultrareine zones.

Reiniging
 ▶ Gebruik geen ongeschikte reinigingsmid-

delen, chemicaliën of technieken.

 ▶ Reinig gekleurde oppervlakken en toebe-
horen met rubberdelen nooit met chemi-
caliën. Dit zou de oppervlakken kunnen 
beschadigen en gruisdeeltjes zouden 
preparaten kunnen verontreinigen. 

 ▶ In de meeste gevallen kunnen wij op 
verzoek speciale oplossingen leveren. 
Enkele producten kunnen aangepast 
worden en wij kunnen ander toebehoren 
aanbieden voor gebruik in ultrareine zones.

 ▶ Het reinigen van glasoppervlakken en met 
name objectieven dient uitsluitend plaats 
te vinden zoals beschreven in de brochure 
"Cleaning of Microscope Optics". De infor-
matie kan onder 

 www.leica-microsystems.com/products/
 worden gedownload. Selecteer uw product 

en ga naar de pagina „Download”.

 ▶ Meer aanwijzingen op pagina 51.  

Servicewerkzaamheden 
 ▶ Reparatiewerkzaamheden mogen uitslui-

tend worden uitgevoerd door service-
technici die door Leica Microsystems zijn 
opgeleid. Er mogen uitsluitend originele 
reserveonderdelen van Leica Microsystems 
worden gebruikt.

Verantwoordelijkheden van de gebruiker
 ▶ Zorg ervoor dat de Leica-stereomicro-

scoop uitsluitend door geautoriseerd 
en geschoold personeel wordt bediend, 
onderhouden en gerepareerd.
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Belangrijke veiligheidsinstructies

Gebruiksaanwijzing
In deze gebruiksaanwijzing worden de speciale 
functies van de Leica StereoZoom®-
stereomicroscopen (S-serie) beschreven en 
staan belangrijke aanwijzingen met betrekking 
tot de gebruiksveiligheid, het onderhoud en de 
toebehoren. 

U kunt de afzonderlijke systeemartikelen 
combineren met artikelen van externe leve-
ranciers (bv. koudlichtbronnen, etc.) Lees de 
gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinstructies 
van de leverancier.

Lees voor het installeren, in bedrijf stellen en 
gebruiken de gebruiksaanwijzingen die hier-
boven worden genoemd. Lees vooral de veilig-
heidsinstructies.

Om de staat waarin het apparaat zich ten tijde 
van de levering bevindt, te handhaven en een 
risicoloze werking te garanderen, dient de 
gebruiker de aanwijzingen en waarschuwingen 
in deze gebruiksaanwijzingen in acht te nemen.

Wij staan garant voor de kwaliteit van onze 
instrumenten. Onze garantie geldt uitsluitend 
voor fabrieks- en materiaalfouten, en geldt niet 
voor schade die het gevolg is van nalatigheid of 
onjuist gebruik.
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Gebruikte symbolen

Waarschuwing voor een gevaarlijke situatie

 Dit symbool wordt vermeld bij informa-
tie die u beslist moet lezen en in acht 

moet nemen. 

Veronachtzaming ...
 ▶ kan personen in gevaar brengen!
 ▶ kan leiden tot storing of beschadiging van 

het instrument.

Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische 
spanning

 Dit symbool wordt vermeld bij informa-
tie die u beslist moet lezen en in acht 

moet nemen. 

Veronachtzaming ...
 ▶ kan personen in gevaar brengen!
 ▶ kan leiden tot storing of beschadiging van 

het instrument.

Waarschuwing voor hete oppervlakken

 Dit symbool waarschuwt voor hete 
plaatsen die kunnen worden aange-

raakt, zoals gloeilampen. 

Belangrijke informatie

 Dit symbool wordt vermeld bij extra 
informatie of toelichtingen die bijdragen 

aan het begrijpen van de gebruiksaanwijzing.

Aanvullende aanwijzingen
 ▶ Dit symbool staat in de tekst bij extra infor-

matie en toelichtingen.

Afbeeldingen
(1)  Cijfers tussen haakjes in de beschrijvingen 

hebben betrekking op de illustraties en de 
items in deze illustraties.

Afvalverwijdering

 Aanwijzingen voor de afvoer van 
microscoop, componenten van toebe-

horen en verbruiksmateriaal.

 China RoHS 50 jaar EFUP (Environ-
ment-Friendly Use Period)

IVD-aanduiding

IVD  Apparaat voor in-vitro-diagnostica.

MM/JJJJ
 IVD -produc t iedatum, 

 bijvoorbeeld 11 / 2011 
voor november 2011.
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Veiligheidsinstructies

Beschrijving
 ▶ De individuele modules voldoen aan de 

hoogste eisen voor observatie en docu-
mentatie van Leica-stereomicroscopen van 
de S-serie.

Gebruik volgens de voorschriften
 ▶ Microscopen van Leica Microsystems zijn 

optische instrumenten en dienen voor 
het beter zichtbaar maken van objecten 
of preparaten door middel van vergroting. 
Toebehoren zoals optische accessoires, 
statieven, verlichting en camera's maken 
de uitrusting completer.

Oneigenlijk gebruik
 ▶ Gebruik van het instrument anders dan in de 

gebruiksaanwijzing beschreven, kan leiden 
tot persoonlijk letsel en beschadiging van 
voorwerpen. Gebruik microscopen nooit 
voor in-vivo-onderzoek en operaties aan 
het oog, tenzij ze hier uitdrukkelijk voor zijn 

bedoeld. Monteer nooit een andere appa-
raatstekker en demonteer optische syste-
men en mechanische delen nooit, tenzij dit 
in de handleiding staat beschreven.

De in de gebruiksaanwijzing beschreven appa-
raten resp. toebehorencomponenten zijn getest 
met betrekking tot de veiligheid en mogelijke 
gevaren. Voor aanpassingen en modificaties 
van het apparaat of het gebruik van andere 
componenten dan van Leica die niet in deze 
gebruiksaanwijzing zijn beschreven, dient u 
contact op te nemen met uw Leica-dealer!

Bij een niet-toegelaten ingreep in het apparaat 
of bij incorrect gebruik vervalt elke aanspraak 
op garantie alsmede de productaansprakelijk-
heid en de conformiteitsverklaring.

Plaats van gebruik
 ▶ Gebruik de instrumenten alleen in geslo-

ten, stofvrije ruimten bij een temperatuur 
van +10 °C tot +40 °C. Bescherm de appa-
ratuur tegen olie, chemicaliën en extreme 
vochtigheid. Als u deze apparatuur buiten 
gebruikt, dient u ze te beschermen tegen 
stof en vocht. Gebruik elektrische appara-
tuur nooit buiten. 

 ▶ Elektrische componenten moeten op een 
afstand van ten minste 10 cm van de wand 
en van brandbare voorwerpen geplaatst 
worden.

 ▶ Grote temperatuurschommelingen, direct 
zonlicht en trillingen moeten worden voor-
komen. Anders kunnen bijvoorbeeld micro-
fotografische opnamen worden verstoord.

 ▶ De afzonderlijke componenten hebben in 
een warm en vochtig-warm klimaat bijzon-
der onderhoud nodig om schimmelvor-
ming te voorkomen.
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Veiligheidsinstructies (vervolg)

Verantwoordelijkheden van de exploitant
 ▶ Deze veiligheidsvoorschriften moeten 

beschikbaar zijn op de werkplek.

Zorg dat ...
 ▶ de stereomicroscopen van de S-serie en de 

toebehoren uitsluitend door geautoriseerd 
en geschoold personeel bediend, onder-
houden en gerepareerd worden.

 ▶ het bedienend personeel deze gebruiks-
aanwijzing en met name alle veiligheidsin-
structies heeft gelezen, begrijpt en toepast.

Reparaties, servicewerkzaamheden
 ▶ Reparatiewerkzaamheden mogen uitslui-

tend worden uitgevoerd door servicetech-
nici die door Leica Microsystems zijn opge-
leid.

 ▶ Er mogen uitsluitend originele onderdelen 
van Leica Microsystems worden gebruikt.

 ▶ Schakel vóór opening van de apparaten de 
stroom uit en trek de stekker uit het stop-
contact.

 ▶ Contact met elektrische circuits kan tot 
letsel leiden.

Transport
 ▶ Gebruik voor verzending of transport van 

de Leica S-stereomicroscopie-serie en de 
toebehorencomponenten de originele 
verpakkingen.

 ▶ Om beschadiging als gevolg van trillingen 
te voorkomen, moeten alle bewegende 
componenten die volgens de gebruiks-
aanwijzing door de gebruiker zelf kunnen 
worden gemonteerd en gedemonteerd, 
worden gedemonteerd en afzonderlijk 
worden verpakt.

Inbouw in producten van andere fabrikanten
 ▶ Als producten van Leica worden inge-

bouwd in producten van derden, is de 
producent van het complete systeem of 
de dealer daarvan verantwoordelijk voor 
het naleven van alle veiligheidsinstructies, 
wetten en richtlijnen.

Afvalverwijdering
 ▶ Na het einde van de levensduur van het 

product dient u met betrekking tot de 
afvalverwerking contact op te nemen met 
de serviceafdeling van Leica of de verkoop-
afdeling van Leica. 

 ▶ Neem de landelijke wetten en verordenin-
gen in acht, die bijv. de EG-richtlijn WEEE 
omzetten en de inachtneming ervan waar-
borgen.

 Zoals alle elektronische apparaten 
mogen de microscoop, de toebehoren-

componenten en het verbruiksmateriaal niet 
via het normale huisvuil worden afgevoerd!
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Veiligheidsinstructies (vervolg)

Wettelijke voorschriften
 ▶ De algemeen geldende wettelijke voor-

schriften ter voorkoming van ongevallen 
en bescherming van het milieu moeten 
worden opgevolgd.

EU-conformiteitsverklaring
 ▶ Op elektriciteit werkende toebehoren zijn 

vervaardigd volgens de huidige stand 
van de techniek en zijn voorzien van een 
EU-conformiteitsverklaring. Zie pagina 
50.

Gezondheidsrisico's
Werkplekken met stereomicroscopen verge-
makkelijken en verbeteren het kijken, maar 
deze stellen ook hoge eisen aan het gezichts-
vermogen en het spierapparaat van de gebrui-
ker. Afhankelijk van de duur van ononderbro-
ken activiteit kunnen asthenopische klachten 
en musculoskeletale klachten optreden, waar-
door er passende maatregelen voor verlaging 
van de belasting moeten worden getroffen:
optimale vormgeving van werkplek, werkin-
houd en werkverloop (frequent wisselen van 
handelingen),uitgebreide instructie van het 
personeel, waarbij rekening wordt gehouden 
met ergonomische en arbeidsorganisatorische 
aspecten.
Het ergonomische ontwerp en de constructie 
van de Leica S-stereomicroscopie-serie hebben 
als doel de belasting van de gebruiker tot een 
minimum te beperken.

Rechtstreeks contact met de oculairs kan een 
potentieel gevaar vormen voor bacteriële en 
virale infecties van de ogen.

Door gebruik van persoonlijke oculairs of 
monteerbare oogschelpen kan dit risico zo 
klein mogelijk worden gehouden.
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Veiligheidsinstructies (vervolg)

Lichtbronnen: veiligheidsinstructies
 ▶ In het algemeen bestaat er bij de lichtbron-

nen het gevaar van straling (verblinding, 
UV-straling, IR-straling). De lampen moeten 
daarom in gesloten behuizingen en in 
gemonteerde toestand gebruikt worden.

 ▶ Kijk nooit rechtstreeks in de stralengang 
(verbindingsgevaar).

 ▶ Kies geen witte, sterk reflecterende achter-
grond voor het object.

Zorgvuldig gebruik
 ▶ Bij het opstellen van de apparaten moet 

voorzichtig te werk worden gegaan. Zijn er 
voor het opstellen twee of meer personen 
voorgeschreven, dan moet deze instructie 
worden gevolgd. 

 ▶ Mors geen vloeistof op elektrische appara-
ten, want dan zouden de stereomicroscoop 
en andere inrichtingen onder spanning 
kunnen komen te staan alsmede perso-
nen letsel kunnen oplopen en apparaten 
beschadigd kunnen raken. 

 ▶ Reinig apparaten nooit met bijtende of 
acetonhoudende reinigingsmiddelen. 
Uitgebreide gegevens over het onderhoud 
zijn te vinden in de gebruiksaanwijzing van 
het apparaat. 

 ▶ Controleer het netsnoer regelmatig. Een 
defect netsnoer kan tot lichamelijk letsel 
leiden. 

 ▶ Vervang gloeilampen alleen als ze zijn afge-
koeld. Het aanraken van hete gloeilampen 
kan tot verbrandingen leiden.



Leica S-serie Gebruiksaanwijzing 11

Copyrights 2
Inzetgebied van de microscopen 3
Algemene aanwijzingen 4
Belangrijke veiligheidsinstructies 5
Gebruikte symbolen 6
Veiligheidsinstructies 7
Inhoudsopgave 11

Leica S8 APO B
Gefeliciteerd! 14
Wat heeft uw stereomicroscoop te bieden? 15
Klaar voor de start 16

Montage
Doorvallend-lichtbasis TL ST 18
Optiekhouder en voorzetobjectief 19
Beschikbare rasterplaten 20
Rasterplaten aanbrengen 21
Oculairs 22
Montage van de camera 23

Handleiding Snel Starten
Overzicht van de Leica S8 APO B 25
Tips voor ergonomisch werken 26
Gebruik van de oculairs 27
De juiste oogafstand 28
Focusseren (scherpstellen) 29
Vergroting wijzigen (zoomen) 30
Zoombereik begrenzen 31
Zoombereik begrenzen (vervolg) 32
Weerstand van de focusseringsinstelwielen instellen 33
Stand van de optiekhouder wijzigen 34
Dioptriecorrectie met twee verstelbare oculairs 35
Doorvallend-lichtbasis Leica TL ST: bedieningselementen 38
Doorvallend-lichtbasis Leica TL ST: bediening 39
Doorvallend-lichtbasis Leica TL ST: lamp verwisselen 40
Fotografie met de Leica S8 APO B 41

Maten in mm
Leica S8 APO B met doorvallend-lichtverlichting 43

Inhoudsopgave



Leica S-serie Gebruiksaanwijzing 12

Technische gegevens
Technische gegevens 45
Doorvallend-lichtbasis Leica TL ST 46

Appendix
Berekening totale vergroting / gezichtsvelddiameter 48
Oplossen van problemen 49
Onderhoud, contactpersonen 50



Leica S-serie Gebruiksaanwijzing 13

Leica S8 APO B
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Gefeliciteerd!

Van harte gefeliciteerd met uw nieuwe stereomicroscoop uit de Leica 
StereoZoom®-lijn (S-serie). We zijn ervan overtuigd, dat deze zeker aan uw 
verwachtingen voldoet. Dit apparaat heeft namelijk alle eigenschappen 
die u met de naam Leica Microsystems in verbinding brengt: uitstekende 
objectieven, hoogwaardige techniek, betrouwbaarheid. De modulaire 
opbouw zorgt er bovendien voor, dat de Leica-stereomicroscoop naad-
loos aansluit bij uw wensen – ongeacht welke toebehoren u nodig hebt 
voor uw werk.

Dankzij het parfocaal systeem bij tegelijkertijd grote werkafstanden en 
objectvelden kunt u uw microscopische preparaten altijd nauwkeurig en 
scherp weergeven – zowel het volledige beeld als het kleinste detail. 

De betrouwbaarheid en de robuustheid van de Leica-stereomicroscopen 
zijn alom bekend, maar als hightech-lijn heeft ook de Leica S-serie een 
bepaalde mate van onderhoud nodig. Daarom adviseren wij u dit hand-
boek door te lezen. Het bevat alle relevante informatie over de werking, 
de veiligheid en het onderhoud. Als u zich aan enkele richtlijnen houdt, zal 
uw stereomicroscoop ook na jaren intensief gebruik nog net zo soepel en 
betrouwbaar werken als op de eerste dag.

We wensen u veel succes met uw werk! U beschikt nu over het beste 
gereedschap.
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Wat heeft uw stereomicroscoop te bieden?

Het optische systeem van de Leica 
StereoZoom®-lijn bestaat uit twee 12° conver-
gente stralengangen. Omdat de objectiefparen 
dicht bij elkaar liggen, kunnen de stereomi-
croscopen naar beneden zeer „slank” worden 
gebouwd. Het voordeel: weinig ruimte nodig 
bij gebruik aan bonders en machines, ongehin-
derd werken aan het object, veel plaats voor 
gereedschappen, vrij zicht op het objectveld.

Aberraties als chromasie, beeldveldwelving 
en vertekening kunnen met het Greenough-
systeem zonder veel moeite, dus voordelig 
worden gecorrigeerd. Bij de nieuwe Leica 
StereoZoom®-lijn wordt het optimaal gecor-
rigeerde midden van het objectief voor de 
afbeelding gebruikt. Hierdoor ontstaat een 
hoge optische capaciteit als grote geëffende, 
vertekeningsvrije zichtvelden en chromatisch 
optimaal gecorrigeerde, contrastrijke beelden.

Fotografie
Het StereoZoom®-model Leica S8 APO B is 
uitgerust met een geïntegreerde video-/foto-
tubus, waardoor een digitale camera (Leica 
MC170 HD) eenvoudig en snel kan worden 
aangebracht.

Apochromatische correctie 
De Leica S8 APO B is een volledig apochroma-
tisch gecorrigeerd Greenough-systeem. De 
apochromatische optiek corrigeert chroma-
tische aberraties perfect, verwijdert storende 
kleurzwemen en geeft zelfs de kleinste details 
gestoken scherp weer. Contrast, helderheid, 
scherpte, resolutie, kleurechtheid en weer-
gavenauwkeurigheid zijn onovertroffen. Het 
voordeel van de apochromatische correctie is 
het duidelijkst waarneembaar bij objecten die 
fijne, contrastarme structuren hebben – zoals 
bijvoorbeeld grote diercellen, ciliumplanten of 
metalen microelektronische structuren.

De technische kenmerken vindt u op  
pagina 44. 
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Klaar voor de start

Is uw nieuwe Leica-stereomicroscoop al door 
uw Leica-adviseur gemonteerd en ingescha-
keld, klik dan hier, om de montagehandleiding 
over te slaan en direct naar Snel Starten op 
pagina 24 te gaan.

Monteert u uw Leica-stereomicroscoop zelf, ga 
dan verder met het hoofdstuk „Montage”, dat 
begint op pagina 17.
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Montage
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Doorvallend-lichtbasis TL ST

Uitpakken van de basis
De basis wordt met gemonteerde adapterplaat 
geleverd. Let erop, dat de apparaten op een 
vlakke, voldoende grote en slipvaste onder-
grond worden uitgepakt.

 Raadpleeg ook de afzonderlijke, bijgele-
verde handleiding van de doorvallend-

lichtbasis TL ST.

Focussering en kolom

• Draai de 3 bouten aan 
de rechterzijde van de  

focusseerkolom nooit los.

1. Schroef de adapterplaat met bijgeleverde 
inbussleutel los van de basis.

2. Schroef de kolom voor uw focusserings-
instelwielen met de 4 inbusbouten van 
onderaf vast.

 

3. Schroef de adapterplaat met de 6 inbus-
bouten weer vast in de uitgangspositie.
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Optiekhouder
1. Plaats de optiekhouder voorzichtig in de 

microscoophouder en zet deze met de 
klemschroef vast in de gewenste stand.

Voorzetobjectief (optioneel)
1. Draai het gewenste objectief linksom op de 

optiekhouder.

Objectiefbeschermglas (optioneel)
1. Draai het objectiefbeschermglas direct op 

de StereoZoom® of op het voorzetobjectief.

Optiekhouder en voorzetobjectief
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 Met de optionele rasterplaten kan 
worden gemeten en wordt waardevolle 

informatie verkregen bij het vergelijken en foto-
graferen van de preparaten. Breng de rasterpla-
ten aan voordat u het oculair aanbrengt.

Verkrijgbare rasterplaten
De volgende rasterplaten en objectmicrome-
ters voor het ijken zijn leverbaar:

 ▶ Rasterplaat 10 mm/0,1 mm
 ▶ Rasterplaat 5 mm/0,1 mm
 ▶ Rasterplaat 5 mm/0,05 mm
 ▶ Rasterplaat 100 div./0,002“
 ▶ Rasterplaat 100 div./0,001“
 ▶ Rasterplaat 150 div./0,0005“
 ▶ Dradenkruis
 ▶ Objectmicrometer 50 mm, 0,1/0,01 

mm-verdeling
 ▶ Objectmicrometer 1“, 0,001“-verdeling

Beschikbare rasterplaten
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 De rasterplaten kunnen in de verstel-
bare oculairs en in de brildrageroculairs 

worden aangebracht.

Rasterpla(a)t(en) aanbrengen

1. Bepaal met behulp van de stereomicro-
scoop aan welke zijde de schaalverdeling 
is opgedampt. De schaalverdeling mag niet 
in spiegelbeeld zichtbaar zijn.

2. Trek het inzetstuk aan de onderkant van 
het oculair eruit en plaats dit met de gekar-
telde zijde op de tafel.

3. Houd de rasterplaat vast aan de rand om 
vingerafdrukken te voorkomen en schuif 
deze zijdelings in de houder.

4. Plaats het inzetstuk weer in het oculair en 
druk dit vast.

5. Plaats het oculair in de tubusbuis en richt 
de rasterplaat door verdraaien van het 
oculair in de tubusbuis.

Rasterplaten aanbrengen
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 U kunt uw StereoZoom® met een vast 
en een verstelbaar oculair combineren. 

Voor uitrustingen met een rasterplaat voor de 
fotografie in een oculair zijn twee verstelbare 
oculairs nodig. We adviseren u, ook de krach-
tige StereoZoom® Leica S8 APO B met twee 
verstelbare oculairs uit te rusten.

Oculairs aanbrengen
1. Schuif de oculairs tot tegen de aanslag in de  

tubusbuizen.

2. Controleer of de oculairs juist en goed vast-
zitten.

Infectierisico

 Rechtstreeks contact met de oculairs 
kan een potentieel gevaar vormen voor 

bacteriële en virale infecties van de ogen. Door 
gebruik van persoonlijke oculairs of monteer-
bare oogschelpen kan dit risico zo klein moge-
lijk worden gehouden.

Oculairs
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 De S8 APO B is uitgerust met een geïnte-
greerde video-/fototubus, waardoor een 

digitale camera voor foto's en films eenvoudig 
en snel kan worden aangebracht. Vraag uw 
Leica-adviseur naar de mogelijkheden.

Camera monteren
1. Verwijder de stofkap van het video-/foto-

objectief (C-schroefdraad-adapter) en de 
microscoopcamera.

2. Schroef de camera aan het video-/foto-
objectief (C-schroefdraad)

3. Plaats de eenheid in de video-/fotouitgang 
van de stereomicroscoop en schroef deze 
vast.

• Sluit de video-/fotouitgang altijd af 
met de stofkap als er geen camera is 

gemonteerd.

Montage van de camera
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Handleiding Snel Starten
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1 Oculairs
2 Verstelbare tubusbuizen: oogafstand tussen  

55 – 75 mm instelbaar
3 Vergrotingswisselaar, rechter coaxiaalknop met 

vergrotingsschaal
4 De bevestigingsschroef fixeert de optiekhouder in 

de microscoophouder
5 Doorvallend-lichtbasis TL3000 ST
6 Focusseringsinstelwielen
7 Aanslag voor zoombegrenzing 
8 C-schroefdraad-adapter of -video/fototubus
9 Leica-camera MC170 HD (optioneel)

9

7 3

8

6

Overzicht van de Leica S8 APO B

4

2

1

5
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 Stel uw stereomicroscoop optimaal in. 
Alleen als u de hier beschreven instel-

lingen nauwkeurig hebt uitgevoerd, profiteert 
u optimaal van de uitstekende optiek- en ergo-
nomievoordelen.

 ▶ Richt uw werkplek optimaal in. Let op de 
hoogte van de tafel en de stoel.

 ▶ Gebruik de hele zitting en de rugleuning.

 ▶ Steun op de onderarmen.

 ▶ Zorg bij bijwerk voor soepele en ontspan-
nende bewegingen.

Tips voor ergonomisch werken
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Gebruik van de oculairs

 De oculairs vormen het verbindend 
element tussen de tubus en het oog van 

de gebruiker. Ze kunnen makkelijk in de tubus 
worden geschoven en zijn daarna klaar voor 
gebruik.

Wat betekent „parfocaal”?

 „Parfocaal” betekent dat een preparaat 
in de focus blijft, ook als de vergroting 

van de stereomicroscoop wordt gewijzigd. Alle 
stereomicroscopen van Leica Microsystems zijn 
parfocaal uitgevoerd. Bij de parfocaliteit wordt 
wel uitgegaan van een persoonlijke dioptrie-
correctie van de gebruiker.

Dioptriecorrectie
Om de stereomicroscoop parfocaal in te stellen, 
is minimaal een oculair met dioptriecorrectie 
nodig. De voorziening wordt op de volgende 
pagina's beschreven:

 ▶ Bij twee verstelbare oculairs:  
vanaf pagina 35.

Draagt u géén bril:
Afhankelijk van de voorkeur van de gebruiker 
kunnen oogschelpen worden gebruikt.

 Om ooginfectie te voorkomen, wordt 
aangeraden dat elke gebruiker zijn 

eigen oogschelpen gebruikt.

Draagt u een bril: 

 Brildragers moeten de oogschelpen 
afnemen of terugslaan (afb. linksonder), 

omdat ze anders niet het hele gezichtsveld 
kunnen zien. 
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De juiste oogafstand

 De oogafstand is correct ingesteld als u 
bij het bekijken van een preparaat een 

rond beeld ziet.

Als u aan het begin van uw microscoopcarrière 
staat, heeft u misschien een korte gewennings-
tijd nodig. Maar maakt u zich daarover geen 
zorgen, na korte tijd bent u dat alweer verge-
ten.

Richtwaarden
De oogafstand kan worden ingesteld tussen 55 
en 75 mm.

 Met „uittreepupildoorsnede” wordt de 
afstand tussen oog en oculair aangeduid. 

Deze bedraagt bij de groothoek-brildragerocu-
lairs 10×/23B ca. 22 mm. Bij niet-brildragerocu-
lairs bedraagt deze 12 mm.

Oogafstand instellen
1. Ga langzaam met de ogen naar de oculairs 

toe.

2. Schuif de tubusbuizen met beiden handen 
ineen of uiteen, totdat u met beide ogen 
een enkel cirkelvormig beeldveld zonder 
schaduwen ziet.

✓✗
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 Bij het focusseren wordt de stereomi-
croscoop met behulp van het instelwiel 

omhooggebracht of neergelaten. Zodra de 
gewenste objectplaats zich in het brandpunt 
van het objectief bevindt, wordt deze scherp 
afgebeeld.

 Het instelwiel kan zowel links- als rechts-
handig worden bediend.

Focusseren
1. Richt het preparaat onder het objectief.

 

2. Stel de minimale vergroting in.

 Bij de minimale vergroting kan de 
gewenste objectplaats door het grote 

gezichtsveld makkelijker worden gelokaliseerd.

3. Kijk in de oculairs en schuif de gewenste 
objectplaats in het midden.

4. Focusseer met het instelwiel op het prepa-
raat.

Focusseren (scherpstellen)
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Vergroting wijzigen (zoomen)

 Bij alle stereomicroscopen uit de S-serie 
kan de vergroting traploos worden 

gewijzigd. De vergrotingswisselaar kan zowel 
met de rechter- als met de linkerhand worden 
bediend. De vergrotingsschaal wordt op de 
rechter coaxiaalknop aangegeven.

  De basis voor de berekening van de totale 
vergroting en de gezichtsvelddiameter is 

te vinden op pagina 48.

Vergroting wijzigen
1. Kijk in de oculairs.

2. Focusseer op het object (zie pagina 29).

3. Draai aan de vergrotingswisselaar totdat de 
gewenste vergroting is ingesteld.
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Zoombereik begrenzen

Het zoombereik kan naar boven en naar 
beneden worden begrensd. Op dezelfde 
manier kan ook een vast vergrotingsob-
jectief worden ingesteld. In het volgende 
voorbeeld wordt de begrenzing tussen  
1 en 3.2 weergegeven.

Onderste begrenzing vastleggen
1. Draai de inbusbouten van de linker coaxi-

aalknop los met de bijgeleverde inbussleu-
tel.

2. Draai de rechter coaxiaalknop in de stand 
„1”.

3. Zet de aanslag van de linker coaxiaalknop 
zodanig naar voren, dat deze de inge-
bouwde zoomaanslag raakt.

4. Trek de inbusbouten zorgvuldig aan.

Vervolg op de volgende pagina.
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3. Zet de aanslag van de rechter coaxiaalknop 
zodanig naar achteren, dat deze de inge-
bouwde zoomaanslag raakt.

4. Trek de inbusbouten zorgvuldig aan.

Bovenste begrenzing vastleggen
1. Draai de inbusbouten van de rechter coaxi-

aalknop los met de bijgeleverde inbussleu-
tel.

2. Draai de rechter coaxiaalknop in de stand 
„3.2”.

Zoombereik begrenzen (vervolg)
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Weerstand instellen
Laten de focusseringsinstelwielen zich te 
gemakkelijk resp. te moeilijk verdraaien of 
gaat de uitrusting vanzelf omlaag? Afhankelijk 
van het uitrustingsgewicht en de persoonlijke 
voorkeur kan de weerstand individueel worden 
ingesteld:

1. Pak hiervoor de buitenste instelwielen met 
beide handen vast en draai ze in tegenge-
stelde richting, totdat de gewenste weer-

stand bij focusseren is bereikt.

Weerstand van de focusseringsinstelwielen instellen
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 De optiekhouder kan in de microsco-
ophouder zijdelings worden verdraaid, 

als de gebruiker een zijdelingse werkpositie  
wil innemen.

Positie veranderen
1. Draai de klemschroef los.

2. Draai de optiekhouder zijdelings in de 
gewenste stand.

3. Trek de klemschroef zorgvuldig aan.

Stand van de optiekhouder wijzigen
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Dioptriecorrectie met twee verstelbare oculairs

 Als u de dioptrieën van de verstelbare 
oculairs precies instelt zoals hier beschre-

ven, blijft de scherpte van de maximale tot de 
minimale vergroting constant (parfocaal). Dat 
wil zeggen dat u bij het wijzigen van de vergro-
ting niet nog een keer scherp hoeft te stellen. 
De focus hoeft pas te worden aangepast, als u 
een hoger of lager gelegen punt van het object 
wilt bekijken. Dit is een voordeel dat niet elke 
stereomicroscoop u kan bieden.

 De dioptrieën kunnen worden ingesteld 
tussen +5 en -5.

 De volgende instellingen hoeft iedere 
gebruiker maar één keer uit te voeren. Bij 

het gebruik van rasterplaten zijn de instellingen 
enigszins afwijkend, wat in de gebruiksaanwij-
zingen van de rasterplaten wordt beschreven.

Dioptrieën instellen
1. Draai de draaiknop in de stand „Vis”.

2. Draai van beide verstelbare oculairs de 
dioptriecorrectie in de middelste stand.

Vervolg op de volgende pagina
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9. Draai de ooglens van het oculair tot tegen 
de aanslag richting „+” zonder hierbij in de 
oculairs te kijken.

10. Kijk door de oculairs en sluit hierbij één 
oog.

11. Bekijk het preparaat met het andere oog en 
draai de ooglens van het oculair langzaam 
richting „–”, totdat dit oog het preparaat 
scherp ziet.

12. Herhaal stap 10 en 11 met het andere oog.

Vervolg op de volgende pagina

6. Stel de maximale vergroting in.

7. Optimaliseer de focussering met de instel-
wielen.

8. Stel de minimale vergroting in.

3. Leg een vlak preparaat onder het objectief.

4. Stel de minimale vergroting in.

5. Bekijk het preparaat door de oculairs en stel 
scherp met de instelwielen.

Dioptriecorrectie met twee verstelbare oculairs (vervolg)
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Parfocaliteit controleren
1. Selecteer de maximale vergroting.

2. Bekijk het preparaat; stel zo nodig nog een 
keer scherp.

3. Wissel van de maximale naar de mini-
male vergroting. Hierbij moet de scherpte 
constant (parfocaal) blijven. Zo niet, 
herhaal dan de procedure.

Dioptriecorrectie met twee verstelbare oculairs (vervolg)
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Doorvallend-lichtbasis Leica TL ST: bedieningselementen

1 Adapterplaat voor eenvoudige montage van 
de instelwielen

2 Verwijderbare glasplaat
3 Regelaar voor de lichtintensiteit
4 Verschuiving van de omkeerspiegel

Achterzijde van doorvallend-lichtbasis TL ST
1 Bouten voor het verwisselen van de halo-

geenlamp
2 Netvoedingsaansluiting
3 Netschakelaar 

Adapterplaat voor doorvallend-lichtbasis TL ST

1

2

3
4

1 2 3

 Raadpleeg ook de afzonderlijke, bijgele-
verde handleiding van de doorvallend-

lichtbasis TL ST.
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Doorvallend-lichtbasis Leica TL ST: bediening

Regeling van de lichtintensiteit
Met de linker regelaar wordt de intensiteit van 
de geïntegreerde 12V/20W-halogeenverlich-
ting geregeld.

1. Schakel de verlichting van de basis met de 
netschakelaar in.

3. Focusseer op het preparaat.

3. Stel de gewenste intensiteit van de verlich-
ting met de linker regelaar in.

Regeling van het doorvallend licht
De doorvallend-lichtbasis TL ST heeft een 
schuifregelaar die de omkeerspiegel in de basis 
bij het verschuiven automatisch meeleidt. De 
spiegel wordt hierbij steeds in de juiste stand 
gehouden, waarbij een traploze overgang 
tussen helderveld en diagonaal doorvallend 
licht mogelijk is.

Helderveld
Helderveld is geschikt voor transparante objec-
ten met contrastrijke structuren. Hierbij wordt 
het object van onderaf direct doorschenen en 
tegen een lichte ondergrond gestoken scherp 
en met natuurlijke kleuren zichtbaar.

 ▶ Schuif de regelaar naar achteren totdat het 
gewenste effect is bereikt.

Diagonaal doorvallend licht
Doorvallend licht dat excentrisch door het 
object wordt geleid, zorgt voor meer resolu-
tie en informatie bij halftransparante, opake 
objecten.

 ▶ Schuif de regelaar langzaam in uw richting 
totdat het gewenste effect is bereikt.
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Verwisselen van de halogeenlamp

• Voordat u de lamp verwisselt moet u 
eerst de netstekker van de basis lostrek-

ken om een mogelijke elektrische schok te 
voorkomen!

 De halogeenlamp wordt tijdens de 
werking erg heet. Laat de basis daarom 

uitgeschakeld ca. 10 minuten lang afkoelen om 
verbrandingen te voorkomen!

• Pak een nieuwe halogeenlamp nooit 
met blote vingers vast – dit verkort de 

levensduur van de lamp aanzienlijk!

Verwisselen van lampen
1. Draai beide schroeven van het koellichaam 

los en trek het koellichaam met lamp voor-
zichtig naar buiten.

2. Trek de lamp samen met de fitting voor-
zichtig naar boven toe los. 

3. Maak de lamp los van de fitting.

4. Steek de nieuwe lamp in de fitting en 
monteer de lamphouder weer.

Voorzorgsmaatregelen

• Let er bij het aanbrengen van de lamp 
op, dat de kabels binnen beide metalen 

klemmen zitten. Zo wordt voorkomen dat de 
kabels bij het monteren blijven hangen.

Doorvallend-lichtbasis Leica TL ST: lamp verwisselen
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 De observatie- en de fotostralengang 
kunnen worden omgeschakeld. Hierbij 

kan de lichtsplitsing als volgt worden beïn-
vloed:

 ▶ Stand „Vis”: 100% licht in beide oculairs, 
maar geen licht in de video-/fotostralen-
gang.

 ▶ Stand „Doc”: 100% licht in het rechter 
oculair, maar geen licht in het linker oculair. 
100% van het licht gaat door de video-/
fotostralengang. 

 De focussering en de beeldfragmentcon-
trole vinden plaats via het linker oculair 

(video/fotostralengang).

 Vlakke preparaten worden bij de linker 
en de rechter beeldrand deels onscherp 

weergegeven. Deze onscherpte is gebaseerd 
op optische wetten en is niet het gevolg van 
een fout van de camera of de microscoop.

Beelden en video´s opnemen
1. Zijn beeldfragment en scherpte naar tevre-

denheid ingesteld, schakel dan in de stand 
„Doc” en maak de gewenste opname.

• De met de camera opgenomen beelden 
mogen niet voor de diagnose worden 

gebruikt. In dit geval is een beoordeling via de 
oculairs vereist.

Fotografie met de Leica S8 APO B
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Maten in mm
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Leica S8 APO B met doorvallend-lichtverlichting
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Technische gegevens
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Technische gegevens

StereoZoom® Leica S8 APO
Optisch systeem,  
loodvrij

12°-Greenough met gebruikmaking van het optimaal gecor-
rigeerde objectiefcentrum

Zoom 8:1, apochromatisch
Inkijkhoek 38°
Bescherming tegen ESD antistatisch
Specifieke  
oppervlakteweerstand

2 ×1011 Ω / kwadraat,  
ontlaadtijd <2 seconden  
van 1000 V naar 100 V

Vergroting (basisconfig.) 10× –  80×
Maximale resolutie 600 LP/mm
Maximale num. apertuur 0.2
Werkafstand (basisconfig.) 75 mm
Objectvelddiameter 23 mm
Verstelb. zoombegrenzingen 2
Video-/fototubus,  
omschakelbaar

100% visueel of 100% video/foto en  
100% visueel in het linker oculair

Beeldopname coax-belicht. Ja
Standaardobjectieven, loodvrij Apochromatisch 0.63×, 1.6×, 2.0×  

Achromatisch 0.32×
Ergonomische oculairs,  
vast en verstelbaar,  
met oogschelpen

10× / 23, 16× / 15,  
25× / 9.5, 40×/ 6

Oogafstand 55 – 75 mm
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Doorvallend-lichtbasis Leica TL ST

Lichtbron Halogeenlamp,12V/20W
Snelle verwisseling van lamp Ja
Verlicht gedeelte 50 mm
Netvoeding Ingangsspanning 100 - 240 V~, frequentie 50/60 Hz 

Energieverbruik 30 W max. 
Omgevingstemperatuur 10 - 40 °C

Aansluitingen Netstekker
Gewicht 7,4 kg
 
Type verlichtingen
Helderveld Ja
Donkerveld Ja (eenzijdig)
Schuin invallend licht Nee
Relief Contrast System (RC™) Nee
CCIC (Constant Color Intensitiy Control) Nee
Interne shutter/lampregeling Nee
Geïntegreerde filterhouder Ja
Gecoate lenzen ter verhoging van de 
kleurtemperatuur

Ja

Aanpassing voor hoge num. apertuur Nee
Afstandsbediening mogelijk Nee
AntiShock™ pads Ja
Afmetingen (B×H×D) 340×430×85 mm
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Appendix
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Berekening totale vergroting / gezichtsvelddiameter

Parameter

MO Vergroting van het voorzetobjectief 

ME Vergroting van het oculair 

z Stand van de vergrotingswisselaar

NFOV Dioptrie-instelbereik van het oculair. Dioptrie-instelberei-
ken staan op de oculairs gedrukt: 10×/23, 16×/16, 20×/12, 
10×/23B, 16×14B, 25×/9.5B, 40×6B.

Voorbeeld 

MO Voorzetobjectief 1.6×

ME Oculair 20×/12

z Zoom-stand 4.0

Vergroting in de binoculairtubus

MTOT VIS = MO × ME × z 
of 

1.6 × 20 × 4  = 128

Rekenvoorbeeld: gezichtsvelddiameter in het object

∅ OF:
NFOV

=
12

= 1,9 mm
MO × z 1.6 × 4
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Er zijn schaduwen op het gezichtsveld
 ▶ Oogafstand correct instellen (pagina 28).

Het beeld blijft niet scherp
 ▶ Oculairs correct aanbrengen (pagina 22).
 ▶ Dioptriecorrectie nauwkeurig volgens 

instructies uitvoeren (vanaf pagina 35).

De focusseringsregeling zakt vanzelf of de 
instelwielen draaien te zwaar

 ▶ Soepele loop instellen (pagina 33).

Bij storingen van elektrisch aangedre-
ven apparaten altijd eerst het volgende 
nagaan:

 ▶ Staat de spanningskeuzeschakelaar in de 
juiste stand?

 ▶ Is de netschakelaar ingeschakeld?
 ▶ Is de netkabel correct aangesloten?
 ▶ Zijn alle verbindingskabels correct aange-

sloten?
 ▶ Zijn de zekeringen intact?

Foto´s zijn onscherp
 ▶ Nauwkeurig focusseren (pagina 29).
 ▶ Rasterplaat scherpstellen en dioptriecor-

rectie nauwkeurig volgens instructies 
uitvoeren (pagina 35).

 ▶ Oculairs correct tot tegen 
de aanslag aanbrengen  
(pagina 22).

 ▶ Controleren of de rasterplaat stevig in het 
oculair zit (pagina 21).

Het beeld uit de camera blijft zwart
 ▶ Lichtsplitser van de fototubus in de stand 

„Doc” zetten (pagina 41).

Oplossen van problemen
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Onderhoud, contactpersonen

We hopen dat u veel plezier aan uw stereomi-
croscoop zult beleven. Leica-apparaten staan 
bekend om hun robuustheid en de lange 
levensduur. Als u onderstaande tips voor 
onderhoud en reiniging opvolgt, zal uw Leica-
stereomicroscoop ook na vele jaren nog net zo 
goed werken als op de eerste dag.

Garantie
De garantie geldt uitsluitend voor fabrieks- en 
materiaalfouten, en geldt niet voor schade die 
het gevolg is van nalatigheid of onjuist gebruik.

EU-conformiteitsverklaring
Voor het downloaden van de EG-conformiteits-
verklaring klikt u op de link:

www.leica-microsystems.com/
products/stereo-microscopes-macroscopes/
research-manual/

Selecteer het type microscoop en ga naar de 
pagina "Download".

Verzorging
 ▶ Bescherm uw stereomicroscoop tegen 

vocht, dampen, zuren, alkalische en 
bijtende stoffen. Sla geen chemicaliën in de 
buurt van de instrumenten op.

 ▶ Stekkers, optische systemen en mecha-
nische delen mogen niet gedemonteerd 
of vervangen worden – tenzij dit in deze 
handleiding uitdrukkelijk wordt toegestaan 
en beschreven.

 ▶ Bescherm uw stereomicroscoop tegen olie 
en vet.

 ▶ Geleidingsvlakken en mechanische onder-
delen mogen niet worden ingevet.
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Onderhoud, contactpersonen (vervolg)

Bescherming tegen verontreiniging
Stof en vuil hebben een nadelige invloed op de 
werkresultaten. 

 ▶ Bescherm de stereomicroscoop onder een 
stofhoes als deze langere tijd niet wordt 
gebruikt.

 ▶ Bescherm de tubusopeningen, tubusbui-
zen zonder oculairs en oculairs met stof-
kappen.

 ▶ Sla niet-gebruikte toebehoren stofvrij op.

Reinigen van de kunststof delen
Diverse componenten zijn van kunststof of 
hebben een kunststofcoating. Hierdoor voelen 
ze prettig aan en zijn ze aangenaam in gebruik. 
Onjuist reinigen met ongeschikte reinigings-
middelen kan de kunststof beschadigen.

Toelaatbare maatregelen
 ▶ Reinig de stereomicroscoop of delen hier-

van met warm zeepsop en veeg dit vervol-
gens af met gedistilleerd water.

 ▶ Bij hardnekkige verontreiniging kunt u 
ook ethanol (ethylalcohol) en isopropa-
nol gebruiken. Hierbij moet u zich aan 
bepaalde veiligheidsvoorschriften houden.

 ▶ Verwijder stof met een blaasbalg en een 
zacht penseel.

 ▶ Reinig oculairs en objectieven reinigen met 
speciale reinigingsdoekjes voor optische 
apparatuur en pure alcohol.



www.leica-microsystems.com

Copyright © Leica Microsystems CMS GmbH • Ernst-Leitz-Straße • 35578 Wetzlar

Germany 2013 • Tel. (06441)29-0 • Fax (06441)29-2599  

LEICA and the Leica logos are registered trademarks of Leica IR GmbH.

Printed on chlorine-free bleached paper.    III/13/M.H. Revision 1.0, issued March, 14th 2013


	Copyrights
	Inzetgebied van de microscopen
	Algemene aanwijzingen
	Belangrijke veiligheidsinstructies
	Gebruikte symbolen
	Veiligheidsinstructies
	Inhoudsopgave

	Leica S8 APO B
	Gefeliciteerd!
	Wat heeft uw stereomicroscoop te bieden?
	Klaar voor de start

	Montage
	Doorvallend-lichtbasis TL ST
	Optiekhouder en voorzetobjectief
	Beschikbare rasterplaten
	Rasterplaten aanbrengen
	Oculairs
	Montage van de camera

	Handleiding Snel Starten
	Overzicht van de Leica S8 APO B
	Tips voor ergonomisch werken
	Gebruik van de oculairs
	De juiste oogafstand
	Focusseren (scherpstellen)
	Vergroting wijzigen (zoomen)
	Zoombereik begrenzen
	Zoombereik begrenzen (vervolg)
	Weerstand van de focusseringsinstelwielen instellen
	Stand van de optiekhouder wijzigen
	Dioptriecorrectie met twee verstelbare oculairs
	Doorvallend-lichtbasis Leica TL ST: bedieningselementen
	Doorvallend-lichtbasis Leica TL ST: bediening
	Doorvallend-lichtbasis Leica TL ST: lamp verwisselen
	Fotografie met de Leica S8 APO B

	Maten in mm
	Leica S8 APO B met doorvallend-lichtverlichting

	Technische gegevens
	Technische gegevens
	Doorvallend-lichtbasis Leica TL ST

	Appendix
	Berekening totale vergroting / gezichtsvelddiameter
	Oplossen van problemen
	Onderhoud, contactpersonen


