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Να φυλάγεται πάνττε κντά στη συσκευή.
∆ιαάστε τ εγειρίδι πρσεκτικά πρτύ θέσετε τη συσκευή σε
λειτυργία για πρώτη φρά.

ΥΠ∆ΕΙΗ
ι πληρφρίες, τα αριθµητικά στιεία, ι υπδείεις
καθώς και ι αιλγικές κρίσεις πυ περιένται στην
παρύσα τεκµηρίωση ανταπκρίννται στην τρέυσα
κατάσταση της επιστηµνικής γνώσης και την τελευταία τενλγία, έτσι πως µας είναι γνωστά ύστερα
απ την πραγµατπίηση επιστάµενων ερευνών.
∆εν είµαστε υπρεωµένι να πρσαρµυµε τ
υπάρν εγειρίδι σε τακτά ρνικά διαστήµατα στις
νέες τενλγικές εελίεις ύτε να παρέυµε στυς
πελάτες µας ενηµερωµένες εκδσεις ή συµπληρωµατικά αντίγραφα τυ εγειριδίυ αυτύ.
Σε ,τι αφρά τυν εσφαλµένα στιεία, σκαριφήµατα,
τενικά σήµατα κτλ. τα πία παρατίθενται στ παρν
εγειρίδι, δεν φέρυµε καµία ευθύνη, στ πλαίσι πυ
αυτ επιτρέπεται απ τις εκάσττε σετικές εθνικές
νµικές διατάεις. Συγκεκριµένα, δεν φέρυµε καµία
ευθύνη για υλικές ηµίες ή λιπές επακλυθες ηµίες πυ φείλνται στην τήρηση στιείων ή λιπών
πληρφριών τυ παρντς εγειριδίυ.
Στιεία, σκαριφήµατα, σήµατα και λιπές πληρφρίες πυ παρατίθενται στ παρν εγειρίδι δηγιών
ρήσης δεν θεωρύνται, τσ ως πρς τ περιεµεν
τυς σ και ως πρς τις τενικές τυς λεπτµέρειες,
εγγυηµένα αρακτηριστικά των πρϊντων µας.

Απ την άπψη αυτή, δεσµευτικί θεωρύνται µν
ι ρι της σύµασης πυ έει συναφθεί µεταύ της
εταιρείας µας και των πελατών µας.
Η Leica διατηρεί τ δικαίωµα να επιφέρει τρππιήσεις στις τενικές πρδιαγραφές και στην παραγωγική
διαδικασία ωρίς πρηγύµενη ειδπίηση. Μνν κατ΄
αυτν τν τρπ είναι εφικτή η αδιάλειπτη διαδικασία
ελτίωσης της τενλγίας και των κατασκευαστικών
τενικών πυ εφαρµνται στα πρϊντα µας.
Η υπάρυσα τεκµηρίωση πρστατεύεται απ τη
νµθεσία περί πνευµατικής ιδικτησίας. Η Leica
Biosystems Nussloch GmbH έει λα τα δικαιώµατα
πνευµατικής ιδικτησίας.
Ενδεµενη αναπαραγωγή τυ κειµένυ και των
σηµάτων (ακµα και τµηµάτων τυς) µέσω εκτυπωτικών ή φωταντιγραφικών µεθδων ή µε τη ρήση µικρφίλµ και κάµερας Web ή λιπών µεθδων
– συµπεριλαµανµένων λων των ηλεκτρνικών
συστηµάτων και µέσων – επιτρέπεται µν κατπιν
ρητής πρηγύµενης έγγραφης έγκρισης της Leica
Biosystems Nussloch GmbH.
 αριθµς σειράς και τ έτς κατασκευής αναγράφνται στην πινακίδα τύπυ πυ ρίσκεται στην
πλάγια πλευρά τυ υπδέα µααιριύ.
© Leica Biosystems Nussloch GmbH
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1.

ρήση της συσκευής
Πρσή!
ι λεπίδες µικρτµων είναι ιδιαίτερα
αιµηρές!

Για την απλύµανση συνιστύµε τ
απλυµαντικ σπρέι Leica Cryofect.
Τπθέτηση της άσης υπδέα µααιριύ
1. Τπθετήστε τη άση υπδέα µααιριύ (1), πως
φαίνεται στην εικνα.
2. Ασφαλίστε τ µλ (2) περιστρέφντάς τν κατά
τη φρά των δεικτών τυ ρλγιύ.

1
2

Σ. 1
Τπθέτηση τυ υπδέα µααιριύ
1. Τπθετήστε τν υπδέα µααιριύ πως φαίνεται στην εικνα.
Κατά την εισαγωγή στη άση υπδέα
µααιριύ, θα πρέπει να εφαρµσετε
ήπια πίεση πρς τα αριστερά ώστε να
επεράσετε τη δύναµη τυ ελατηρίυ
πυ ρίσκεται στ πέλµα τυ υπδέα
µααιριύ.

3
4

5

1

2. Ασφαλίστε τ µλ (3) περιστρέφντάς τν αντίθετα απ τη φρά των δεικτών τυ ρλγιύ.

3
5

4

1

Σ. 2
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1.   ρήση της συσκευής
Εγκατάσταση τυ συστήµατς επιπέδωσης τµής
1. Τπθετήστε τη γυάλινη πλάκα στ πλαίσι αλλαγής και σφίτε τ µε µιµρφη περιστρφή των
κνδυλωτών ιδών (7).
2. Απ πάνω και µε καθδική κίνηση, εισαγάγετε τν
άνα (8) τυ µεταλλικύ πλαισίυ αλλαγής στην πή
τυ περιστρφικύ ραίνα (4, σ. 2).  ανίσκς
(6) θα πρέπει να ρεθεί µέσα στην αύλακα (5, σ. 2).
3. Απ κάτω και µε ανδική κίνηση, περάστε τη λευκή,
πλαστική ρδέλα (9) πάνω στν άνα (2).
4. Βιδώστε απ κάτω την κνδυλωτή ίδα (10) επάνω
στν άνα (2).

7
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Σ. 3

13
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Σ. 4
Πρσή!
Τ σύστηµα ισπέδωσης τµής λειτυργεί
και ως πρστατευτικ δακτύλων!

14

Και ι 4 επιµήκεις ακµές τυ γυαλιύ επιπέδωσης τµής είναι ρησιµπιήσιµες.
Εισαγωγή της λεπίδας στν υπδέα µααιριύ CE
1. ∆ιπλώστε τ σύστηµα επιπέδωσης τµής πρς τα
αριστερά – πιάνντας τ µλ (11) (και ι τη ίδα
ρύθµισης τυ εαρτήµατς ισπέδωσης τµής), για
να παραµείνει σταθερ τ ύψς τυ συστήµατς
ισπέδωσης τµής.
2. Απασφαλίστε τ µλ σύσφιης (12) περιστρέφντάς τν αντίθετα απ τη φρά των δεικτών
τυ ρλγιύ.
3. Εισαγάγετε πρσεκτικά τη λεπίδα (13) απ πάνω
ή απ τ πλάι µεταύ της πλάκας πίεσης και της
πίσθιας πλάκας. Βεαιωθείτε πως η λεπίδα έει
επικεντρωθεί σωστά κατά την τπθέτησή της.
4. Ασφαλίστε τ µλ σύσφιης (12) περιστρέφντάς
τν κατά τη φρά των δεικτών τυ ρλγιύ.
5. Με ρήση τυ µλύ (11), επαναφέρετε τ σύστηµα
ισπέδωσης τµής, διπλώνντάς τ πρς τη λεπίδα.
Πλάγια µετατπιση
Αν τ απτέλεσµα της κπής δεν είναι ικανπιητικ,
µπρείτε να ρησιµπιήσετε διαφρετικ σηµεί της
λεπίδας, µετατπίντας τν υπδέα µααιριύ πρς
τα πλάγια.
Ενεργήστε ως εής:
1. Απασφαλίστε τ µλ σύσφιης (14) στρέφντάς
τν πρς τα πίσω. Μετατπίστε πλάγια τν υπδέα
µααιριύ, έως την επιθυµητή θέση.
2. Ασφαλίστε τ µλ σύσφιης (14) στρέφντάς τν
πρς τα εµπρς.

Σ. 5
Υπδέας µααιριύ Leica CE /CN
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1.

ρήση της συσκευής
Εισαγωγή τυ µααιριύ στν υπδέα
µααιριύ CN και ρύθµιση τυ ύψυς
15

15

Σ. 6

 υπδέας µααιριύ CN δέεται λα τα σφηνειδή
µααίρια µε τύπ τρισµύ c ή d. Για λεπίδες µιας ρήσης ρησιµπιήστε την υπδή λεπίδων µιας ρήσης.
Αν εισάγετε τη λεπίδα απ πάνω, ι ίδες σύσφιης τυ
µααιριύ (15) θα πρέπει να έυν λυθεί πλήρως. Πριν
σφίετε τις ίδες σύσφιης τυ µααιριύ θα πρέπει να
έετε ρυθµίσει τ ύψς τυ.

Τ ύψς ρυθµίεται µε τα κνδυλωτά παιµάδια (16).
Τ ενδεδειγµέν ύψς ρυθµίεται µε άση τ άνω είλς
της πίσθιας σιαγνας σύσφιης. Η λάµα τυ µααιριύ
θα πρέπει να ρίσκεται σε αυτ τ ύψς. Κατ’ αυτν τν
τρπ µπρύν να ρυθµιστύν στ σωστ ύψς ακµη
και µααίρια πυ έυν απωλέσει ύψς λγω συνύ
τρισµύ τυς (ύψς ως 25 mm).

15
16
16

Σ. 7

17

Τ σύστηµα ισπέδωσης τµής επιδέεται πλάγια µετατπιση (µν σε ρύθµιση απστασης 84 mm). Για την
ευκλτερη ανεύρεση της µέσης θέσης υπάρει µια
αύλακα (17) στν άνα (18).

18

Σ. 8
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1.   ρήση της συσκευής
Πρστατευτικά δακτύλων

19

Τα πρστατευτικά δακτύλων έυν ενσωµατωθεί σφικτά
στις σιαγνες σύσφιης. ∆ιαθέτει λαές (19) πυ επιτρέπυν τη µετατπισή τυ.Τα πρστατευτικά δακτύλων
επαρκύν για µααίρια µήκυς έως 22 cm. Καλύπτετε
πάνττε τα ελεύθερα µέρη της λάµας τυ µααιριύ
µετά απ τη διαδικασία κπής.

Σ. 9

Μετακίνηση των σιαγνων σύσφιης

20

21

Πριν απ πινδήπτε ειρισµ τυ
µααιριύ ή τυ δείγµατς καθώς και
πριν απ κάθε αλλαγή δείγµατς ή στα
διαλείµµατα εργασίας, η λάµα τυ µααιριύ θα πρέπει να καλύπτεται απ τα
πρστατευτικά δακτύλων!

Η εργστασιακή απσταση των σιαγνων σύσφιης τυ
υπδέα µααιριύ είναι 64 mm. Η απσταση αυτή
µπρεί να ρυθµιστεί στα 84 mm.

21

Σ. 10

Για την µετακίνηση των σιαγνων σύσφιης θα πρέπει να
αφαιρέσετε τν υπδέα µααιριύ απ τη άση τυ.
Απασφαλίστε τ µλ (20) και στρέψτε τν υπδέα
µααιριύ πρς τα έω. Λύστε τις ίδες της κάτω
πλευράς τυ υπδέα µααιριύ (21) µε κλειδί Allen
µεγέθυς 4. Μετατπίστε τις σιαγνες σύσφιης (22) και
κατπιν ιδώστε τις σφικτά. Τπθετήστε τη µεγαλύτερυ µήκυς παρεµενη ράδ στήριης µααιριύ.
Μη λειτυργήσετε σε καµία περίπτωση τη
συσκευή µε µία µν σιαγνα σύσφιης,
διτι δε θα µπρεί να διασφαλιστεί η απαραίτητη σταθερτητα για τη διαδικασία
κπής. Εκτς αυτύ, τα πρστατευτικά δακτύλων δε θα είναι σε θέση να καλύπτυν
επαρκώς µααίρια µεγάλυ µήκυς.

23
22

Σ. 11

Υπδέας µααιριύ Leica CE /CN
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1.

ρήση της συσκευής

Ράδς στήριης µααιριύ
Βεαιωθείτε πως η εσή (24) είναι
στραµµένη σε κατεύθυνση αντίθετη απ
τ µικρτµ.
ειρίεστε τα µααίρια µικρτµυ µε
πρσή. Η λάµα τυς είναι ιδιαίτερα
αιµηρή! Μην πρσπαθήσετε πτέ να
πιάσετε ένα µααίρι ενώ πέφτει!

24

Σ. 12

Ρύθµιση της γωνίας ελευθερίας
σ πι σκληρ είναι τ δείγµα, τσ
πι µεγάλη είναι και η γωνία ελευθερίας.
µως: σ πι µεγάλη η γωνία ελευθερίας, τσ πι µεγάλη και η ύθιση (τσαλάκωµα) των τµών.

Ρύθµιση της γωνίας ελευθερίας στν
υπδέα µααιριύ CE

Μια υπερλικά µικρή γωνία ελευθερίας
µπρεί να πρκαλέσει ανµιµρφες
(thick-thin) τµές. Μην ενάτε επίσης
πως η θέση της λάµας τυ µααιριύ σε
σέση µε τ δείγµα µπρεί να έει αλλάει
µετά τη ρύθµιση της γωνίας ελευθερίας.
Τπθετείτε γι’ αυτ τ λγ πάνττε
τ δείγµα πάνω απ τ µααίρι κατά
τη ρύθµιση της γωνίας ελευθερίας. Σε
αντίθετη περίπτωση, τ δείγµα µπρεί
να πρσκρύσει στ µααίρι κατά την
ανύψωσή τυ.

Βελτιστπιείτε τη γωνία ελευθερίας για κάθε νέ
τύπ ιστύ!
1. Η κλίµακα γωνίας ελευθερίας ρίσκεται στην αριστερή πλευρά τυ υπδέα µααιριύ.
2. Απασφαλίστε τ µλ (23, σ. 11) στη δειά πλευρά
τυ υπδέα µααιριύ και επιλέτε γωνία ελευθερίας 0. Για να γίνει αυτ, στρέψτε τν αριθµ 0 πρς
την ένδειη (25). Ασφαλίστε πάλι τ µλ (23, σ.
11). Αν τ απτέλεσµα κπής δεν είναι ικανπιητικ, αυήστε τη γωνία ελευθερίας σε ήµατα της
1° έως τυ έετε έλτιστ απτέλεσµα.
25
Σ. 13
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1.   ρήση της συσκευής
Ρύθµιση της γωνίας ελευθερίας στν
υπδέα µααιριύ CN

Πριν απ τη ρύθµιση της γωνίας ελευθερίας θα πρέπει
να φέρετε τη λάµα τυ µααιριύ στν άνα περιστρφής τυ υπδέα µααιριύ.

Ρυθµίστε καταρήν γωνία ελευθερίας 0, ως εής:
Απασφαλίστε τ µλ (23, λ. σ. 11) και φέρετε
την ένδειη (26) στν αριθµ 0 της κλίµακας γωνίας
ελευθερίας (27). Ασφαλίστε (23) τ µλ. Αν τα απτελέσµατα δεν είναι ικανπιητικά, αυήστε σταδιακά τη
γωνία ελευθερίας σε ήµατα της 1° έως τυ έετε
έλτιστ απτέλεσµα.
27
26

Σ. 14
Παράλληλη τπθέτηση - υπδέας µααιριύ CE
(ευθυγράµµιση τυ συστήµατς επιπέδωσης τµής)
Αυτή η ευθυγράµµιση θα πρέπει να πραγµατπιείται
µετά απ αλλαγή λκληρυ τυ συστήµατς επιπέδωσης τµής ή τυ πλαισίυ αλλαγής, ως εής:
Λύστε την ίδα εάγωνης κεφαλής (28) και κατπιν, µε
ήθεια της πρέκτασης τυ άνα (29), ευθυγραµµίστε τ άνω είλς της γυάλινης πλάκας µε τη λάµα τυ
µααιριύ. Στ τέλς, σφίτε πάλι τη ίδα εάγωνης
κεφαλής (28).

28
29
Σ. 15
Παράλληλη τπθέτηση - υπδέας µααιριύ CN
(ευθυγράµµιση τυ συστήµατς επιπέδωσης τµής)
Λύστε τις ίδες (30) και κατπιν ευθυγραµµίστε τ
σύστηµα ισπέδωσης τµής µε τ µααίρι.
Σφίτε πάλι τις ίδες (30) µετά την ευθυγράµµιση.

30

31

32

Σ. 16
Υπδέας µααιριύ Leica CE /CN
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1.

ρήση της συσκευής

Μπρείτε να αλλάετε τ ύψς τυ συστήµατς επιπέδωσης τµής µε τη ήθεια τυ ραδωτύ παιµαδιύ:
• περιστρφή αντίθετα απ τη φρά των δεικτών τυ
ρλγιύ – τ σύστηµα ισπέδωσης τµής µετακινείται πρς τη λεπίδα,
• περιστρφή κατά τη φρά των δεικτών τυ ρλγιύ
– τ σύστηµα ισπέδωσης τµής απµακρύνεται απ
τη λεπίδα.

Αν τ σύστηµα ισπέδωσης τµής δεν έει ευθυγραµµιστεί µε τη λάµα τυ µααιριύ, εµφανίνται τα
εής πρλήµατα:

I
I

II

III

10

Σ. I: Η τµή κυρτώνεται πάνω απ τη
γυάλινη πλάκα τυ συστήµατς επιπέδωσης τµής. Σφάλµα: Η γυάλινη πλάκα
δεν έει τ απαιτύµεν ύψς. Επίλυση: Περιστρέψτε τ ραδωτ παιµάδι
αντίθετα απ τη φρά των δεικτών
τυ ρλγιύ, µέρι να ρεθεί η τµή
µεταύ λεπίδας και εαρτήµατς επιπέδωσης τµής, πως φαίνεται στ σ. ΙΙΙ.
Σ. II: Η τµή ρήγνυται και τ µπλκ
πρσκρύει µετά την κπή στ γυάλιν
ένθετ. Σφάλµα: Τ σύστηµα ισπέδωσης τµής έει υπερεί τ ενδεδειγµέν ύψς. Επίλυση: Περιστρέψτε
τ ραδωτ παιµάδι κατά τη φρά των
δεικτών τυ ρλγιύ, µέρι να ρεθεί
η τµή µεταύ λεπίδας και εαρτήµατς
επιπέδωσης τµής, πως φαίνεται στ
σ. III.
Γενικά σάς συνιστύµε να ρυθµίετε εκ
των πρτέρων τ σύστηµα ισπέδωσης
τµής σε µεγάλ πάς τµής (π. .
10 m). – εκινώντας απ αυτήν την
τιµή µπρείτε να ελαττώνετε αθµιδωτά
µέρι να φτάσετε στην επιθυµητή τιµή.
Ταυτρνα θα πρέπει να ρυθµίετε τ
σύστηµα ισπέδωσης τµής σύµφωνα µε
αυτές τις τιµές, περιστρέφντας ελαφρά
τ ραδωτ παιµάδι, πως περιγράφεται παραπάνω.

Σ. 17

Σ. 18
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1.   ρήση της συσκευής
Καθαρισµς τυ υπδέα µααιριύ CE
Καθηµερινς καθαρισµς
1. ∆ιπλώστε τ σύστηµα ισπέδωσης τµής (33) πρς
τα αριστερά, πιάνντας τ µλ (34).
2. Απασφαλίστε τ µλ σύσφιης (35) της πλάκας
πίεσης.
3. Κατπιν µπρείτε να αφαιρέσετε την πλάκα πίεσης
(36) και να την καθαρίσετε (µε αλκλη η ασετν).

33

34

36
35

Για την απλύµανση ενδείκνυνται ήπια
απρρυπαντικά και απλυµαντικά µέσα
τυ εµπρίυ – συνιστύµε τ Leica
Cryofect.

Σ. 19
Καθαρισµς τυ υπδέα µααιριύ CN
Καθηµερινς καθαρισµς
Σε καθηµερινή άση αρκεί η απµάκρυνση των
υπλειµµάτων κπής απ τν υπδέα µααιριύ, ρησιµπιώντας στεγν πινέλ. ρησιµπιείτε πινέλ µε
αµηλή θερµκρασία, διτι διαφρετικά τα υπλείµµατα
κπής τήκνται και κλλύν στν υπδέα µααιριύ.
38
39

Γενικς καθαρισµς
Περιδικά θα πρέπει να αφαιρύνται και να καθαρίνται
τα κινητά µέρη. Τα κινητά µέρη και ιδιαίτερα ι ίδες θα
πρέπει να λαδώννται µε έλαι κρυστάτη (τύπς 407).

37

Σ. 20
Λαδώνετε περιδικά τυς άνες (37) και (38), καθώς
και την αύλακα (39) µε µια σταγνα ελαίυ κρυστάτη
(τύπς 407).

Υπδέας µααιριύ Leica CE /CN

Απλύµανση
π. µε Leica Cryofect.
Ψεκάστε µιµρφα τις µλυσµατικές επιφάνειες
µε συµπυκνωµέν διάλυµα, ή σκυπίστε τις µε ένα
εµπτισµέν ύφασµα. Περιµένετε 15 λεπτά για να δράσει η υσία και σκυπίστε.
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2.

Πληρφρίες παραγγελίας - υπδέας µααιριύ CE/CN

Πληρφρίες παραγγελίας - υπδέας µααιριύ CE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Υπδέας µααιριύ CE για στενές λεπίδες, πλήρης
Υπδέας µααιριύ CE για φαρδιές λεπίδες, πλήρης
Πλάκα πίεσης για φαρδιές λεπίδες
Πλάκα πίεσης για στενές λεπίδες
Συστήµατα ισπέδωσης τµής (µεταλλικ πλαίσι αλλαγής µε
γυάλιν ένθετ)
Σετ µετατρπής (µεταλλικ πλαίσι αλλαγής µε γυάλιν ένθετ και
περιστρφικ ραίνα)
Γυάλιν ένθετ, 70 mm
Λεπτές λεπίδες, 50 λεπίδες στ διανεµητή
Φαρδιές λεπίδες, 50 λεπίδες στ διανεµητή
Απλυµαντικ σπρέι Leica Cryofect.

Τενικές πρδιαγραφές - υπδέας µααιριύ CN
-

Μεταλητ µήκς εργασίας µεταύ των σιαγνων σύσφιης: 64 mm ή 84 mm
Επιλέιµ µήκς µααιριύ: 12 cm - 22 cm
Ύψς µααιριύ: ελα. 25 mm - µεγ. 40,3 mm
Ρύθµιση ύψυς µααιριύ: µεγ. 16 mm
Ρύθµιση γωνίας ελευθερίας: 0 - 10 ωρίς διααθµίσεις

Πληρφρίες παραγγελίας - υπδέας µααιριύ CN
•
•
•
•
•
•
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Υπδέας µααιριύ CN, πλήρης
Ράδς στήριης µααιριύ – µήκς 13 cm και 15 cm
Σύστηµα ισπέδωσης τµής CN (µεταλλικ πλαίσι αλλαγής µε
γυάλιν ένθετ)
Γυάλιν ένθετ, 50 mm
∆ιάφρα µααίρια (12 - 22 cm),
Leica Cryofect (απλυµαντικ σπρέι)

Εγειρίδι δηγιών ρήσης Έκδ. 2.3 RevC – 01/2017

3.   Εγγύηση και σέρις
Εγγύηση
Η Leica Biosystems Nussloch GmbH εγγυάται τι τ παρεµεν πρϊν της σύµασης έει υπληθεί σε διεδικ πιτικ έλεγ, σύµφωνα µε τα µέτρα ελέγυ πυ
έει ρίσει η Leica, τι τ πρϊν δεν παρυσιάει ελλείψεις και τι πληρί λες τις
εγγυηµένες τενικές πρδιαγραφές και/ή συµφωνηθείσες ιδιτητες.
Η κάλυψη πυ παρέει η εγγύηση αφρά τ περιεµεν της συναφθείσας σύµασης.
∆εσµευτικί είναι µν ι ρι παρής εγγύησης τυ αρµδιυ αντιπρσώπυ της
Leica ή της εταιρείας απ πυ αγράσατε τ πρϊν της σύµασης.
Πληρφρίες για τ σέρις
Σε περίπτωση πυ ρειαστείτε υπηρεσίες απ τ τενικ Τµήµα Ευπηρέτησης Πελατών ή κάπι ανταλλακτικ, επικινωνήστε µε τν αντιπρσωπ ή µε τ διανµέα
της Leica απ τν πί αγράσατε τη συσκευή.
Θα σας ητηθύν τα εής στιεία:
•
•
•
•

Τ µντέλ και  αριθµς σειράς της συσκευής.
 ώρς εγκατάστασης της συσκευής και τ νµα κάπιυ συνµιλητή.
Η αιτία επικινωνίας µε τ Τµήµα Ευπηρέτησης Πελατών.
Η ηµερµηνία παράδσης.

ριστική διακπή λειτυργίας και απρριψη
Η συσκευή ή τα τµήµατά της πρέπει να απρρίπτνται σύµφωνα µε τις κατά τπυς
ισύυσες νµικές διατάεις.

Υπδέας µααιριύ Leica CE/CN
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Σηµειώσεις

14

Εγειρίδι δηγιών ρήσης Έκδ. 2.3 RevC – 01/2017

