Arkusz dodatkowy do instrukcji obsługi

Leica CV5030
Automat do zamykania preparatów

Arkusz dodatkowy do instrukcji obsługi
Leica CV5030, V 3.3 RevJ, Polski – 07/2016
2015-001 Arkusz dodatkowy dla CV5030 V 1.0 RevD – 07/2016
Prosimy o przechowywanie niniejszego dokumentu wraz z urządzeniem.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem przed rozpoczęciem pracy.

Arkusz dodatkowy do instrukcji obsługi CV5030 S V3.2, wersja poprawiona G - 09/2015
Nowy rozdział 5.4.1 Wkładka łaźni dla HistoCore SPECTRA ST
Wkładka łaźni i klips muszą być stosowane ze statywem preparatów HistoCore SPECTRA ST na 30 preparatów z urządzeniem do
nakładania szkiełek nakrywkowych CV5030.
• Aby nie dopuścić do uszkodzenia preparatów,
szkiełka nie powinny być nigdy wkładane do statywu, do którego został już przymocowany klips.
• Klips powinien być przymocowany dopiero po wyjęciu statywu preparatów z urządzenia SPECTRA ST.
Używanie klipsa w trakcie procesu barwienia może
spowodować kolizje w urządzeniu, co może prowadzić do przerwania procesu barwienia.
• Rączkę statywu preparatów (1, Rys. C) należy wyjąć ze statywu preparatów przed założeniem go do
CV5030.
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Rys. A

Przygotowanie CV5030 na wkładkę łaźni HistoCore
SPECTRA ST
•
•
•

Otworzyć szufladę załadowczą CV5030 (patrz Rozdz. 4.10 Rys. 27) i
wysunąć łaźnię załadowczą do przodu.
Wyjąć wkładkę łaźni, sprawdzić, czy w łaźni nie ma resztek szkła i,
jeśli potrzeba, oczyścił łaźnię.
Umieścić wkładkę łaźni HistoCore SPECTRA ST (patrz Rys. A) w łaźni
załadowczej.

Mocowanie klipsa na statywie preparatów
•
•
•
•
•
•
•
•

Wyjąć statyw preparatów z HistoCore SPECTRA ST.
Rozłożyć rączkę statywu preparatów i przytrzymać statyw preparatów
pod kątem (Rys. B).
Umieścić ostrożnie klips nad preparatami i upewnić się, że w każdym
otworze klipsa znajduje się tylko jeden preparat (patrz Rys. C).
Umieścić statyw preparatów poziomo.
Przy użyciu obu rąk jednocześnie nacisnąć klips w dół, aż wskoczy na
swoje miejsce (Rys. C).
Zdjąć rączkę statywu preparatów (1, Rys. C).
Otworzyć szufladę załadowczą CV5030 i umieścić statyw preparatów
we wkładce łaźni HistoCore SPECTRA ST.
Zamykać preparaty szkiełkami nakrywkowymi zgodnie z opisem
zawartym w Rozdz. 5.5.

Rys. B

1
Rys. C

2015-001 Arkusz dodatkowy dla CV5030 V 1.0 RevD – 07/2016

3

Arkusz dodatkowy do instrukcji obsługi CV5030 S V3.2, wersja poprawiona G - 09/2015
Nowe fragmenty rozdziału 9.1 Akcesoria opcjonalne
Zestaw z adapteren do statywu 30 HistoCore SPECTRA ST,
do statywu preparatów Leica na 30 szkiełek
Zawiera:
1 adapter 14 0478 54396
1 klips 		 14 0478 55510
Nr kat. 14 0478 55522
Zestaw klipsów do statywu 30 HistoCore SPECTRA ST,
Zawiera 2 klipsy
Rys. D

Nr kat. 14 0478 55510
Adapter do statywu 30 HistoCore SPECTRA ST,
do statywu preparatów Leica na 30 szkiełek
Nr kat. 14 0478 54396
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