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Knowledge of this manual is required for operation of the device. You should therefore familiarize yourself with its contents, paying particular
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Additional information
To learn the latest about the products and services offered by the Carl Zeiss Microscopy GmbH with regard to automated microscopy, please visit us
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Do obsługi urządzenia wymagana jest znajomość niniejszej instrukcji obsługi. Dlatego prosimy o zapoznanie się z jej treścią, a w szczególności o
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WSTĘP

1.1

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia

Celldiscoverer 7

Urządzenie Celldiscoverer 7 wyposażone w obudowę rozszerzenia lub w LSM 900 zostało zaprojektowane,
wyprodukowane i sprawdzone zgodnie z następującymi normami i dyrektywami:

− DIN EN 61010-1 (IEC 61010-1) oraz IEC 61010-2-101 „Wymagania bezpieczeństwa dotyczące
elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych”

− DIN EN 60825-1 (IEC 60825-1) „Bezpieczeństwo urządzeń laserowych”.
− 21 CFR §1040.10: „Performance Standards for light emitting products – Laser products”
(-amerykańskie wytyczne dotyczące bezpieczeństwa produktów laserowych).
Urządzenie spełnia wymagania dyrektywy WE 98/79/WE załącznik 1 dla produktów do diagnostyki in vitro
(IVD), dyrektywy RoHS 2011/65/UE i jest oznaczone znakiem
.
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje i ostrzeżenia, do których użytkownik musi się stosować.
Polski

Urządzenia podlegają utylizacji zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/EU.
W instrukcji obsługi stosowane są objaśnione poniżej symbole ostrzeżeń i wskazówek:
OSTROŻNIE
Ten symbol oznacza niebezpieczeństwo, które może zaistnieć dla użytkownika.
OSTROŻNIE
Promieniowanie UV!
OSTROŻNIE
Przed ingerencją w urządzenie odłączyć wtyczkę sieciową!
OSTROŻNIE
Promieniowanie laserowe!
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo zgniecenia
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo spowodowane przez substancje niebezpieczne dla zdrowia

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo pożaru z powodu substancji łatwopalnych

UWAGA
Ten symbol oznacza niebezpieczeństwo, które może zaistnieć dla urządzenia lub systemu
urządzeń.
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UWAGA
Stan gotowości: Urządzenie nie jest odłączone od napięcia sieciowego.
UWAGA
Przeczytać instrukcję obsługi
UWAGA
Urządzenie, komponenty i próbki należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami
ustawowymi.

Polski

WSKAZÓWKA
Ten symbol oznacza wskazówkę, do której w szczególności należy się stosować.
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

2.1

Wskazówki ogólne

Celldiscoverer 7

Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji obsługi systemu oświetleniowego Colibri.2
(423052-7244-000) oraz oprogramowania.

Jeżeli urządzenie Celldiscoverer 7 jest używane w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, ochrona,
którą zapewnia urządzenie, może ulec pogorszeniu.

W przypadku stwierdzenia, że środki ochronne nie są już skuteczne, urządzenie należy wycofać
z eksploatacji i zabezpieczyć przed niezamierzonym użyciem. W celu naprawy urządzenia
skontaktować się z serwisem firmy ZEISS.

Polski

Wyłączenie Celldiscoverer 7 za pomocą przycisku stanu gotowości powoduje jedynie
wyłączenie wewnętrznego komputera urządzenia Celldiscoverer 7. Nie następuje
odłączenie napięcia sieciowego od Celldiscoverer 7, obudowy rozszerzenia i LSM 900.

Odłączenie Celldiscoverer 7, obudowy rozszerzenia i LSM 900 od napięcia sieciowego jest
możliwe tylko przez wyciągnięcie wtyczki sieciowej.

Jeżeli do urządzenia Celldiscoverer 7 stosowana jest obudowa rozszerzenia, wówczas przed
uruchomieniem pomiędzy urządzeniem Celldiscoverer 7 a obudową rozszerzenia za pomocą
dostarczonych zielono-żółtych przewodów ochronnych należy wykonać połączenie kablowe
z uziemieniem ochronnym oraz dodatkowo – stałe połączenie kablowe z uziemieniem ochronnym
pomiędzy obudową rozszerzenia a uziemieniem ochronnym instalacji budynku. Połączenia te
mają na celu uniknięcie niedopuszczalnie wysokich prądów rażeniowych.

Uszkodzonych urządzeń nie należy wyrzucać do odpadów domowych; należy je
utylizować zgodnie z przepisami prawa.
Próbki należy również utylizować w odpowiedni sposób, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa i wewnątrzfirmowymi instrukcjami pracy.

Należy pamiętać, że Celldiscoverer 7 to precyzyjny instrument optoelektroniczny.
Nieprawidłowe posługiwanie się urządzeniem może w łatwy sposób niekorzystnie wpłynąć na
jego działanie, a nawet spowodować jego uszkodzenie, co skutkuje utratą wszelkich roszczeń
gwarancyjnych.
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Urządzenie Celldiscoverer 7 wraz z oryginalnymi akcesoriami może być używane wyłącznie do
zastosowań opisanych w niniejszej instrukcji obsługi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za
wszelkie inne sposoby użytkowania, ew. również poszczególnych podzespołów lub pojedynczych
elementów.
Modyfikacje i naprawy tego urządzenia oraz urządzeń eksploatowanych razem z Celldiscoverer 7
mogą być przeprowadzane wyłącznie przez serwis firmy ZEISS lub przez osoby upoważnione.
Producent urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z ingerencji
w urządzenie przez osoby nieupoważnione.
Ponadto powoduje to utratę wszelkich roszczeń z tytułu rękojmi/gwarancji.
Wszelkie manipulacje przy urządzeniu Celldiscoverer 7 z LSM 900 spowodują utratę gwarancji
bezpieczeństwa lasera.

W przypadku dotknięcia krawędzi płytek wkładanych istnieje niebezpieczeństwo
skaleczenia palców.
Polski

Ramkę wkładaną należy uchwycić w sposób pokazany na rysunku Rysunek 1.

Rysunek 1 Posługiwanie się płytkami wkładanymi
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Tabliczki ostrzegawcze i informacyjne
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Rysunek 2 Tabliczki ostrzegawcze i informacyjne na urządzeniu Celldiscoverer 7

Rysunek 3 Tabliczki ostrzegawcze i informacyjne na urządzeniu Celldiscoverer 7 z obudową rozszerzenia

10

430039-7011-120

03/2020

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Tabliczki ostrzegawcze i informacyjne

ZEISS

Polski

Celldiscoverer 7

Rysunek 4 Tabliczki ostrzegawcze i informacyjne na urządzeniu Celldiscoverer 7 z LSM 900

1

LED Laser ON

Rysunek 5
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Wskazówki gwarancyjne

Producent urządzenia gwarantuje, że w momencie przekazania urządzenie jest wolne od wad
materiałowych i błędów wykonania. Wszelkie występujące usterki należy natychmiast zgłaszać i dołożyć
wszelkich starań, aby zminimalizować szkody. W przypadku zgłoszenia tego rodzaju wady producent
urządzenia jest zobowiązany do usunięcia wady według własnego uznania w ramach naprawy lub dostawy
urządzenia pozbawionego wad. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych wskutek naturalnego zużycia
(zwłaszcza w przypadku części zużywających się) ani nieprawidłowego postępowania.
Producent urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej obsługi,
zaniedbania lub innego rodzaju ingerencji w urządzenie, w szczególności demontażu lub wymiany części
urządzenia lub stosowania akcesoriów innych producentów. Powoduje to wygaśnięcie wszelkich roszczeń
gwarancyjnych.

Polski

Z wyjątkiem czynności wymienionych w niniejszej instrukcji obsługi, w urządzeniu Celldiscoverer 7 nie
wolno przeprowadzać żadnych prac konserwacyjnych ani naprawczych. Naprawy mogą być
przeprowadzane wyłącznie przez serwis firmy ZEISS lub osoby specjalnie upoważnione przez firmę ZEISS.
Jeżeli w urządzeniu wystąpią usterki, prosimy najpierw skontaktować się z właściwym oddziałem firmy
ZEISS.
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OPIS URZĄDZENIA

Celldiscoverer 7 to odwrócony system mikroskopowy do fluorescencji w świetle odbitym i przechodzącym.
Służy przede wszystkim do zautomatyzowanego badania utrwalonych lub żywych komórek lub
organizmów modelowych na szkiełkach podstawowych, szalkach Petriego lub płytkach
mikromiareczkowych. Badaniu mogą być poddawane również komórki z organizmu ludzkiego.
Typowe obszary zastosowania:

− Obserwacja procesów wewnątrzkomórkowych w żywych kulturach komórkowych
− Badania ruchliwości/wzrostu poprzez długotrwałe eksperymenty na żywych kulturach komórkowych
i organizmach modelowych

− Badania morfologiczne żywych i utrwalonych kultur komórkowych oraz organizmów modelowych
− Interakcje komórka-komórka
Polski

− Badania toksykologiczne
Typowe miejsca zastosowania:

− Ośrodki uniwersyteckie
− Prywatne placówki badawcze
− Przemysł farmaceutyczny
− Firmy biotechnologiczne
− Szpitalne działy badawcze

Urządzenie Celldiscoverer 7 może być używane wyłącznie do celów badawczych. Nie może być
wykorzystywane do bezpośredniego generowania wyników diagnostycznych.
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Celldiscoverer 7

System Celldiscoverer 7

Polski
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Celldiscoverer 7
Klapa pokrywy dostępu do pipetowania
Klapa pokrywy dostępu do komory na próbki
Podajnik próbek
Stół systemowy, mały (z obracanymi w dół kółkami)
Klapa przednia
Odblokowanie do otwierania klapy przedniej
Stacja robocza
Stół na kółkach
Mysz
Klawiatura
Monitor

Rysunek 6 Ustawienie Celldiscoverer 7

Urządzenie Celldiscoverer 7 jest gotowe do pracy, gdy klapy pokrywy (Rysunek 6/2 i Rysunek 6/3)
oraz klapa przednia (Rysunek 6/6) są zamknięte.

Kółka na nogach stolika należy obracać w dół tylko na czas transportu.
Na pracy systemu kółka należy obrócić w górę, aby zapewnić niezawodną stabilność systemu.
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3.2

OPIS URZĄDZENIA
Celldiscoverer 7 z obudową rozszerzenia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Obudowa rozszerzenia do Celldiscoverer 7
Celldiscoverer 7
Klapa pokrywy dostępu do pipetowania
Klapa pokrywy dostępu do komory na próbki
Podajnik próbek
Stół systemowy, średni (z obracanymi w dół kółkami)
Klapa przednia
Odblokowanie do otwierania klapy przedniej
Pokrywa przesuwna obudowy rozszerzenia
Stacja robocza
Stół na kółkach
Mysz
Klawiatura
Monitor

Rysunek 7 Ustawienie Celldiscoverer 7 z obudową rozszerzenia

Urządzenie Celldiscoverer 7 jest gotowe do pracy, gdy klapy pokrywy (Rysunek 7/3 i Rysunek 7/4)
oraz klapa przednia (Rysunek 7/7) są zamknięte.
Kółka na nogach stolika należy obracać w dół tylko na czas transportu.
Na pracy systemu kółka należy obrócić w górę, aby zapewnić niezawodną stabilność systemu.

03/2020
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System Celldiscoverer 7 z LSM 900
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3.3

Celldiscoverer 7

System Celldiscoverer 7 z LSM 900

Polski
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Pokrywa przesuwna
Celldiscoverer 7
Klapa pokrywy dostępu do pipetowania
Klapa pokrywy dostępu do komory na próbki
Podajnik próbek
Klapa boczna
Klapa przednia
Odblokowanie do otwierania klapy przedniej
Stojak na komponenty LSM 900
Moduł Airyscan 2
Moduł laserowy (LM)
Zasilacz
Stół systemowy, średni (z obracanymi w dół kółkami)
Mysz
Stacja robocza
Klawiatura
Stół na kółkach
Monitor
Otwór do pipetowania

Rysunek 8
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Kółka na nogach stolika należy obracać w dół tylko na czas transportu.
Na pracy systemu kółka należy obrócić w górę, aby zapewnić niezawodną stabilność systemu.

Polski

Urządzenie Celldiscoverer 7 z LSM 900 jest gotowe do pracy, gdy klapy pokrywy (Rysunek 8/3
i Rysunek 8/4) oraz klapa przednia (Rysunek 8/7) są zamknięte.
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Przegląd systemu

Celldiscoverer 7

430039-7011-120
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Przegląd systemu

Polski
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OPIS URZĄDZENIA
Obiektywy i kamery

ZEISS

3.5

Celldiscoverer 7

Obiektywy i kamery

Ilustracja

Nazwa, dane techniczne

(Przykład)

Następujące obiektywy o dużej rozdzielczości można stosować z urządzeniem
Celldiscoverer 7:
Plan-Apochromat 5x / 0,35
(wchodzi w zakres dostawy)
Plan-Apochromat 20x / 0,7 autocorr
(430039-9020-000)
Plan-Apochromat 20x / 0,95 autocorr
(430039-9030-000)
Plan-Apochromat 50x / 1,2 W autocorr
(430039-9050-000)
z immersją automatyczną

Obiektywy mogą być wymieniane lub umieszczane wyłącznie przez serwis firmy ZEISS.

Następująca kamera stanowi część składową Celldiscoverer 7:
Polski

Zastosowania do fluorescencji w świetle odbitym oraz zastosowania w świetle przechodzącym:
Axiocam 506 mono lub Axiocam 512 mono

Opcjonalnie jako kamera zewnętrzna do Celldiscoverer 7:
Axiocam 512 mono
Axiocam 702 mono

EMCCD Kamera evolve 512 delta

(000000-2034-186)

Hamamatsu Orca Flash 4.0 V2, kompatybilna z Celldiscoverer 7
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Opcjonalnie jako kamera zewnętrzna do Celldiscoverer 7:
Photometrcis Prime 95B

Wyposażenie dodatkowe i części zamienne
Ilustracja

03/2020

Nazwa,
dane techniczne

Nr kat.

Płytka wkładana do dezynfekcji UV

Wchodzi w zakres
dostawy urządzenia
Celldiscoverer 7

Płytka wkładana na 6 szalek
Petriego 35

432332-9030-000

Płytka wkładana na 1 szalkę
Petriego 35/60

432332-9040-000

Płytka wkładana na 2 szkiełka
podstawowe 76x26 mm

432332-9050-000

Płytka wkładana na 2 szkiełka
podstawowe/Lab-TekTM
komory 57x26 mm

432332-9070-000

Płytka wkładana na 3 preparaty
kalibracyjne/szkiełka
podstawowe 76x26 mm

Wchodzi w zakres
dostawy urządzenia
Celldiscoverer 7

430039-7011-120

Polski
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Ilustracja

Nazwa,
dane techniczne
Płytka wkładana do perfuzji z POC-R2

Celldiscoverer 7

Nr kat.
432332-9100-000

Pipeta (rysunek schematyczny)
Zalecenie:
- Eppendorf Reference 2 20 – 200 µl
- Gilson Pipetman 20 – 200 µl

Polski

Urządzenie Celldiscoverer 7 można stosować wyłącznie z oryginalnym wyposażeniem
dodatkowym.

22
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Warunki otoczenia

Przechowywanie (w opakowaniu)
Dopuszczalna temperatura otoczenia ............................................................................... od +5°C do +40°C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (bez kondensacji) ........................................ maks. 75% w temp. +35°C
Transport (w opakowaniu)
Dopuszczalna temperatura otoczenia ............................................................................. od –20°C do +55°C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (bez kondensacji) ........................................ maks. 75% w temp. +35°C

Dopuszczalny gradient temperatury w zakresie temperatur ............................................................. 0,5°C/h
Dopuszczalny zakres wahań ustawionej temperatury otoczenia .......................................................... ±1,5 K
Czas nagrzewania ................................................................................................................................... 1 h
do bardzo dokładnych i/lub długotrwałych pomiarów ...........................................................................  2 h
Dopuszczalna względna wilgotność powietrza ......................................... maksymalnie 65% w temp. +30°C
Ciśnienie powietrza................................................................................................ od 800 hPa do 1060 hPa
Poziom zanieczyszczenia ............................................................................................................................. 2
Wysokość obszaru zastosowania ........................................................................................... maks. 2000 m
Zaleca się eksploatację urządzenia Celldiscoverer 7 z LSM 900 zgodnie z klasą wibracji C. VC-C, < 12,5 µm/s
amplituda RMS pasma częstotliwości 8 – 80 Hz (RMS = wartość skuteczna) zgodnie z ISO 10811.

03/2020
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Eksploatacja
Dopuszczalna temperatura otoczenia ............................................................................. od +15°C do +35°C
Zakres temperatur eksploatacji z podaną wydajnością ...................... od +19°C do +25°C, optymalnie +22°C

OPIS URZĄDZENIA
Dane techniczne

ZEISS

3.8

Celldiscoverer 7

Dane techniczne

Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)
Celldiscoverer 7 ........................................................................................ ok. 710 mm x 640 mm x 700 mm
Obudowa rozszerzenia ............................................................................. ok. 560 mm x 640 mm x 700 mm
Celldiscoverer 7 z LSM 900 .................................................................... ok. 705 mm x 690 mm x 1310 mm
Stojak na komponenty ............................................................................ ok. 400 mm x 550 mm x 600 mm
Airyscan 2 ............................................................................................... ok. 400 mm x 250 mm x 145 mm
Zasilacz ................................................................................................... ok. 400 mm x 250 mm x 145 mm
Moduł laserowy ...................................................................................... ok. 400 mm x 250 mm x 145 mm
Masa

Polski

Celldiscoverer 7 ........................................................................................................................... ok. 136 kg
Obudowa rozszerzenia ................................................................................................................. ok. 51 kg
Celldiscoverer 7 z LSM 900 ......................................................................................................... ok. 199 kg
Stojak na komponenty ................................................................................................................. ok. 35 kg
Airyscan 2 ...................................................................................................................................... ok. 5 kg
Zasilacz .......................................................................................................................................... ok. 6 kg
Moduł laserowy ........................................................................................................................... ok. 10 kg

Dane dotyczące techniki eksploatacji
Celldiscoverer 7 i obudowa rozszerzenia:
Eliminacja zakłóceń .......................................................................................... zgodnie z EN 55011, klasa A
Odporność na zakłócenia ................................................................................. zgodnie z DIN EN 61326-2-6
Obszar zastosowania ............................................................................................ pomieszczenia zamknięte
Klasa bezpieczeństwa.................................................................................................................................. I
Bezpieczeństwo elektryczne .......................................................... zgodnie z DIN EN 61010-1 (IEC 61010-1)
z uwzględnieniem przepisów CSA i UL
Stopień zabrudzenia ................................................................................................................................... 2
Kategoria przepięcia................................................................................................................................... II
Napięcie sieciowe...................................................................................................... 100 V do 240 V ±10%
Zmiana napięcia urządzenia nie jest konieczna ze względu na szeroki zakres wartości zasilania!
Częstotliwość sieci zasilającej ................................................................................................. 50 Hz – 60 Hz
Celldiscoverer 7:
Pobór prądu ............................................................................................................................... maks. 6 A~
Wyjście przyłącza obudowy rozszerzenia ..................... 100 V do 240 V ±10%, 50 Hz – 60 Hz, maks. 4,0 A~
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Obudowa rozszerzenia:
Wejście przyłącza Celldiscoverer 7 ................................ 100 V do 240 V ±10%, 50 Hz – 60 Hz, maks. 4,0 A~

Polski

Wyjście wewnętrzne, 4 gniazda ......................................................... 100 V do 240 V ±10%, 50 Hz – 60 Hz
Dopuszczalny prąd całkowity w 4 gniazdach wewnętrznych ................................................... maks. 4,0 A~
Obudowa rozszerzenia jest zasilana w napięcie sieciowe przez urządzenie Celldiscoverer 7.

03/2020
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Wskazówki dotyczące ustawiania
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4

Celldiscoverer 7

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE USTAWIANIA I URUCHOMIENIE
OSTROŻNIE
Całkowita waga kompletnego wyposażenia Celldiscoverer 7 z wyposażeniem wynosi ok. 136 kg,
obudowy rozszerzenia z wbudowanymi urządzeniami ok. 51 kg, a Celldiscoverer 7 z LSM 900
ok. 199 kg.
Klient musi zapewnić podstawę/stół o odpowiedniej stabilności. Firma ZEISS oferuje odpowiednie
stoły (patrz punkt 4.1.1).
Należy również zapewnić, aby podłoga, na której stoi podstawa/stół, wykazywała niski poziom
drgań. Podłogi podwójne, a częściowo także podłogi podniesione, są nieodpowiednie.
Ponadto należy przestrzegać parametrów opisanych w punkcie „Warunki środowiskowe i dane
eksploatacyjne” (patrz punkt 3.7, strona 23 i punkt 3.8, strona 24).

UWAGA
Polski

System mikroskopowy Celldiscoverer 7 wymaga ustawienia!
Serwis firmy ZEISS zainstaluje i uruchomi system po raz pierwszy i przekaże go klientowi w stanie gotowym
do pracy.
Oryginalne opakowanie należy odpowiednio zutylizować lub zachować do ewentualnego dłuższego
przechowywania lub zwrotu urządzenia do producenta.

4.1

Wskazówki dotyczące ustawiania

4.1.1

Niezbędne miejsce

W odniesieniu do ustawiania urządzenia obowiązują następujące wymagania:

− wymagana powierzchnia podstawowa
Celldiscoverer 7:
Celldiscoverer 7 z obudową rozszerzenia:
Celldiscoverer 7 z LSM 900:
Stojak na komponenty:
Airyscan 2

710 mm x 640 mm
1270 mm x 640 mm
1310 mm x 690 mm
400 mm x 550 mm
400 mm x 250 mm

Aby uniknąć drgań podczas pracy, urządzenie Celldiscoverer 7 z LSM 900 należy stosować tylko
w połączeniu ze stołem systemowym (tłumienie drgań).
Firma ZEISS oferuje następujące stoły systemowe, na których można ustawić urządzenie:

− Celldiscoverer 7:
Stół systemowy, mały, z amortyzacją pneumatyczną, z regulacją poziomu, z płytą roboczą,
900 mm x 750 mm (000000-2147-374)
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− Celldiscoverer 7 z obudową rozszerzenia lub LSM 900:
Stół systemowy, średni, szeroki, z amortyzacją pneumatyczną, z regulacją poziomu, z płytą roboczą,
1200 mm x 900 mm (000000-2147-376)

− Celldiscoverer 7 z obudową rozszerzenia:
Stół systemowy, duży, z amortyzacją pneumatyczną, z regulacją poziomu, z płytą roboczą,
2000 mm x 750 mm (000000-0586-605)
Urządzenie Celldiscoverer 7 może być ustawiane i uruchamiane wyłącznie przez przeszkolony
personel, który został autoryzowany przez firmę ZEISS. Praca z systemem jest dozwolona dopiero
po przeprowadzonym przez przedstawiciela firmy ZEISS instruktażu.
Korzystanie z usług firmy Carl Zeiss Microscopy GmbH jest odpłatne.

Wentylator znajduje się z tyłu urządzenia. Aby zapewnić niezakłóconą wentylację, należy
zachować odległość co najmniej 15 cm pomiędzy tylną częścią urządzenia Celldiscoverer 7
a sąsiednią ścianą lub innymi przedmiotami.

Bezpieczne odłączenie systemu od zasilania elektrycznego odbywa się przez odłączenie
sieciowych przewodów zasilających. System musi być ustawiony i eksploatowany w taki sposób,
aby łatwo było rozłączyć odpowiednie połączenia wtykowe.

Warunki klimatyczne w miejscu ustawienia powinny być w miarę możliwości stałe.
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Należy również zapewnić, aby podłoga, na której stoi podstawa/stół wykazywała niski poziom
drgań. Ponadto należy przestrzegać parametrów opisanych w punkcie „Warunki otoczenia”
i „Dane techniczne” (patrz punkt 3.7, strona 23 i punkt 3.8, strona 24).

ZEISS
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Celldiscoverer 7

Moduł laserowy, zasilacz i – jeżeli jest na wyposażeniu – Airyscan 2 do modułu skanującego znajdują się
w stojaku na komponenty, który powinien być umieszczony na podłodze obok lub pod stołem systemu
mikroskopowego.
Urządzenie Celldiscoverer 7 z LSM 900 jest gotowe do pracy, gdy klapy pokrywy (Rysunek 8/3
i Rysunek 8/4) oraz klapa przednia (Rysunek 8/7) są zamknięte.

Kółka na nogach stolika należy obracać w dół tylko na czas transportu.
Na pracy systemu kółka należy obrócić w górę, aby zapewnić niezawodną stabilność systemu.

Polski

Jeżeli do urządzenia Celldiscoverer 7 stosowana jest obudowa rozszerzenia, wówczas serwis firmy ZEISS
przed uruchomieniem, za pomocą dostarczonych zielono-żółtych przewodów ochronnych musi wykonać
połączenie kablowe z uziemieniem ochronnym pomiędzy urządzeniem Celldiscoverer 7 (Rysunek 9/1)
a obudową rozszerzenia (Rysunek 9/2) oraz dodatkowo – stałe połączenie kablowe z uziemieniem
ochronnym pomiędzy obudową rozszerzenia (Rysunek 9/3) a uziemieniem ochronnym instalacji budynku
(Rysunek 9/3 i 4).

1
2
3
4

Przyłącze przewodu ochronnego w Celldiscoverer 7
Przyłącze przewodu ochronnego 1 na obudowie rozszerzenia
Przyłącze przewodu ochronnego 2 na obudowie rozszerzenia
Przyłącze przewodu ochronnego instalacji budynku

Rysunek 9 Podłączanie przewodów ochronnych do Celldiscoverer 7 z obudową rozszerzenia
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Przed uruchomieniem Celldiscoverer 7 z LSM 900 serwis firmy ZEISS Service, za pomocą dostarczonych
zielono-żółtych przewodów ochronnych musi wykonać połączenie kablowe z uziemieniem ochronnym
pomiędzy Celldiscoverer 7 (Rysunek 10/1) a podstawą rozszerzenia (Rysunek 10/2) oraz dodatkowo – stałe
połączenie kablowe z uziemieniem ochronnym pomiędzy podstawą (Rysunek 10/3) i uziemieniem
ochronnym instalacji budynku (Rysunek 10/3 i 5). Przewód uziemienia ochronnego poprowadzony jest na
zewnątrz przez przepust kablowy (Rysunek 10/4) z tyłu urządzenia.

1
2
3
4
5

Przyłącze przewodu ochronnego w Celldiscoverer 7
Przyłącze przewodu ochronnego 1 w podstawie rozszerzenia
Przyłącze przewodu ochronnego 2 w podstawie rozszerzenia
Przepust kablowy
Przyłącze przewodu ochronnego instalacji budynku

Rysunek 10
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Podłączanie przewodów ochronnych do Celldiscoverer 7 z LSM 900
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Przyłącza urządzenia, elementy obsługi i wskaźniki stanu

4.2.1

Urządzenie podstawowe

4.2.1.1

Schemat okablowania Celldiscoverer 7

Celldiscoverer 7

Polski
Czerwony
Przewód zasilania elektrycznego
Niebieski
Przewód danych
Żółty/zielony Przewód ochronny
1
2
3
4

USB Main, USB Prescan, 2x USB Axiocam,
wyzwalacz 44-stykowy, wyzwalacz 26-stykowy
Przewód kamery (zależnie od typu kamery)
Wtyczka wyzwalacza
Przewód z okrągłą wtyczką

Rysunek 11
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A
B

C

Otwór na przepust kablowy
Złącze kamery (EMCCD evolve 512 delta,
Hamamatsu Orca Flash 4.0, Axiocam,
Photometrics Prime 95B)
Złącze jednostki oświetlenia LED FL, rozszerzenie
(przewód z okrągłą wtyczką)

Schemat okablowania Celldiscoverer 7 bez obudowy rozszerzenia

430039-7011-120
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Celldiscoverer 7
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Schemat okablowania Celldiscoverer 7 z obudową rozszerzenia
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Czerwony
Przewód zasilania elektrycznego
Niebieski
Przewód danych
Żółty/zielony Przewód ochronny
1
2
3
4

USB Main, USB Prescan, 2x USB Axiocam,
wyzwalacz 44-stykowy, wyzwalacz 26-stykowy
Przewód kamery (zależnie od typu kamery)
Wtyczka wyzwalacza
Przewód z okrągłą wtyczką

Rysunek 12

03/2020

A
B

C

Otwór na przepust kablowy
Złącze kamery (EMCCD evolve 512 delta,
Hamamatsu Orca Flash 4.0, Axiocam,
Photometrics Prime 95B)
Złącze jednostki oświetlenia LED FL, rozszerzenie
(przewód z okrągłą wtyczką)

Schemat okablowania Celldiscoverer 7 z obudową rozszerzenia
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Schemat okablowania Celldiscoverer 7 z LSM 900

Czerwony
Zielony
Niebieski
Żółty
Żółty/zielony

Przewód zasilania elektrycznego
Kabel światłowodowy
Przewód danych
Blokada – bezpieczeństwo lasera
Przewód ochronny

Polski

4.2.1.3

Celldiscoverer 7

1
2
3

Axiocam
Płytka wyzwalacza (w sterowniku)
Moduł skanera LSM 900

Rysunek 13

32

A
B
C

Otwór na przepust kablowy
Złącze modułu skanera LSM 900
Złącze jednostki oświetlenia LED FL, rozszerzenie
(przewód z okrągłą wtyczką)

Schemat okablowania Celldiscoverer 7 z LSM 900

430039-7011-120
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Elementy obsługi i wskaźniki stanu

W urządzeniu Celldiscoverer 7
następujące elementy obsługi:

znajdują

się

− Zasilacz (Rysunek 14/1):
Za pomocą tego przełącznika wewnętrznego
zasilacza sieciowego można odłączyć urządzenie
od zasilania lub z powrotem załączyć zasilanie.
LSM 900 razem z laserem wyłącza się przez
uruchomienie przełącznika sieciowego.
Przed
wyłączeniem
urządzenie
Celldiscoverer 7 musi być najpierw
przełączone w stan gotowości.

Rysunek 14

Przełącznik zasilania, podłączenie
do sieci

Rysunek 15

Przycisk stanu gotowości
i wyświetlacz TFT
w Celldiscoverer 7

Polski

− Wejście sieciowe (Rysunek 14/2):
Do podłączenia do elektrycznej sieci zasilającej.
− Przycisk stanu gotowości (Rysunek 15/1):
Ten przycisk służy do przełączania urządzenia
w stan gotowości.
− Wyświetlacz TFT (Rysunek 15/2):
Wyświetla informacje o urządzeniu, steruje
podawaniem próbek i uruchamia wstępnie
skonfigurowane eksperymenty dla
umieszczonych preparatów.

4.2.2

Monitor

Podłączenia oraz rozmieszczenie elementów obsługi i wskaźników stanu monitora można znaleźć
w oddzielnej instrukcji obsługi dołączonej do monitora.
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Celldiscoverer 7

Włączanie systemu mikroskopowego
System mikroskopowy jest prawidłowo zmontowany i podłączony (patrz punkt Rysunek 11 lub
Rysunek 12).
Przewód zasilający (Rysunek 16/2) jest podłączany do gniazda zasilania sieciowego (Rysunek 16/1)
urządzenia Celldiscoverer 7 i do sieci elektrycznej. Wszystkie pozostałe komponenty są również
podłączone do listwy zasilającej.
Listwa zasilająca jest podłączona do sieci elektrycznej.

• Włączyć listwę zasilającą.
• Ustawić przełącznik zasilania von Celldiscoverer 7 (Rysunek 16/3) w pozycji I.
• Włączyć stację roboczą oraz monitor.

Polski
1
2
3
4
5

Gniazdo zasilania sieciowego w Celldiscoverer 7
Przewód zasilający
Przełącznik zasilania w Celldiscoverer 7
Wyświetlacz TFT
Przycisk stanu gotowości z przodu urządzenia Celldiscoverer 7

Rysunek 16

Włączanie Celldiscoverer 7

• Nacisnąć przycisk stanu gotowości
(Rysunek 16/5) z przodu urządzenia Celldiscoverer 7 obok
wyświetlacza TFT, aby przełączyć urządzenie w stan gotowości do użycia.
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Nastąpi inicjalizacja systemu mikroskopu.
Po zakończeniu inicjalizacji urządzenia Celldiscoverer 7 pojawi się okno interfejsu TFT System Overview
(Przegląd systemu) (Rysunek 19).
Przed uruchomieniem oprogramowania sterującego ZEN do Celldiscoverer 7 musi zakończyć się
procedura uruchamiania Celldiscoverer 7, patrz okno interfejsu TFT System Overview (Przegląd
systemu) na wyświetlaczu TFT (Rysunek 16/4).
Jeśli podczas inicjalizacji oprogramowanie jest już uruchomione, nie można m.in. nawiązać
połączenia z modułem lasera. W takim przypadku należy ponownie uruchomić oprogramowanie
sterujące ZEN.

• Nacisnąć przycisk stanu gotowości w stacji roboczej, aby ją włączyć. System operacyjny jest
uruchomiony.

Polski

• Uruchomić oprogramowanie sterujące ZEN do Celldiscoverer 7 w stacji roboczej. Urządzenie
i oprogramowanie sterujące są teraz gotowe do pracy.

Budowa i działanie wyświetlacza TFT opisane są w punkcie 5.1 od strony 37.
Podstawowa obsługa oprogramowania sterującego ZEN do Celldiscoverer 7 w stacji roboczej jest
opisana w punkcie 6 od strony 57.
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Wyłączanie systemu mikroskopowego
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Wyłączanie systemu mikroskopowego

• Zamknąć oprogramowanie sterujące ZEN do Celldiscoverer 7 w stacji roboczej.
• Wyłączyć stację roboczą zgodnie z procedurą systemu Windows i wyłączyć monitor.
• Nacisnąć przycisk stanu gotowości
wyświetlacza TFT.

(Rysunek 16/5) z przodu urządzenia Celldiscoverer 7 obok

• Nacisnąć
Leave Incubation ON
(Zostaw
włączoną inkubację), aby wybrać, czy w stanie
gotowości komponenty urządzenia służące do
inkubacji mają pozostać włączone, czy też mają
zostać wyłączone.

Polski

• W
razie
potrzeby
nacisnąć
przycisk
Finish UV Disinfection (Zakończ dezynfekcję
UV), aby określić, czy w przypadku włożenia
i wyciągnięcia
jednostki
dezynfekcji
UV
dezynfekcja ma zostać zakończona lub
przerwana (patrz również punkt 5.1.2.3 na
stronie 42).
Rysunek 17

Okno interfejsu TFT „Shutdown”
(Wyłączanie) z opcjami inkubacji
i dezynfekcji UV

• Aby całkowicie wyłączyć system, po zakończeniu
procedury wyłączania ustawić wyłącznik sieciowy
(Rysunek 16/3) w pozycji O.
LSM 900 razem z laserem wyłącza
uruchomienie przełącznika sieciowego.

się

przez

Zaleca
się
wyłączanie
inkubacji
i przełącznika zasilania tylko podczas
kilkudniowych przerw, aby podczas
nowych eksperymentów zapewnić
natychmiastową maksymalną stabilność
systemu w odniesieniu do wywołanych
temperaturą odchyleń komponentów
urządzenia.

Rysunek 18
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Budowa interfejsu TFT
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Aktualne informacje o sprzęcie są wyświetlane
w górnym
obszarze
okna
interfejsu
TFT
System Overview (Przegląd systemu).
Sygnalizują one (patrz Rysunek 19),
− który obiektyw (Objective) jest aktualnie
odchylony do pozycji roboczej,

− poziom napełnienia butelki doprowadzającej
i odprowadzającej wodę stanowiącą ciecz
immersyjną (Status Immersion),
− poziom
napełnienia
butli
powietrza (Status Humidity),

Rysunek 19

Okno interfejsu TFT „System
Overview” (Przegląd systemu)

Rysunek 20

Okno interfejsu TFT
„Active Devices” (Aktywne
urządzenie)

Polski

− jaka jest RZECZYWISTA/ZADANA temperatura
(Temperature),

nawilżacza

− który nośnik próbek (Sample Carrier) został
załadowany oraz
− czy dostępne jest połączenie komputera
z oprogramowaniem sterującym ZEN (PC
Connection).
Jeżeli system został całkowicie zrestartowany przez
naciśnięcie przełącznika zasilania, nie załadowano
żadnej próbki i nie nawiązano połączenia
z Celldiscoverer 7 za pośrednictwem stacji roboczej
i oprogramowania sterującego ZEN, niektóre
z powyższych komponentów nie będą zawierały
żadnych informacji.
W
dolnej
części
okna
interfejsu
TFT
System Overview (Przeglądu systemu) znajdują się
trzy przyciski: Devices (Urządzenia), Eject Tray
(Wysuń tacę) i Status (Stan) (patrz Rysunek 19):
Przycisk Devices (Urządzenia)
Jeżeli oprogramowanie sterujące ZEN nie jest aktywne, w obszarze Devices (Urządzenia) można określić,
czy komponenty urządzenia do obrazowania (Imaging) lub inkubacji (Incubation) mają pozostać włączone
czy wyłączone.
Jeżeli oprogramowanie sterujące ZEN jest aktywne, przycisk Devices (Urządzenia) jest szary, nieaktywny
(patrz Rysunek 20).
Nacisnąć OK, aby zaakceptować wprowadzone ustawienie, lub Cancel (Anuluj), aby je odrzucić i powrócić
do okna interfejsu TFT System Overview (Przegląd systemu).
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Przycisk Eject Tray / Load Sample (Wysuń tacę / Załaduj próbkę)
Za pomocą przycisku Eject Tray (Wysuń tacę) podajnik próbek może być wysuwany z obszaru roboczego
lub wprowadzany do niego za pomocą przycisku Load Sample (Załaduj próbkę) (więcej informacji, patrz
punkt 5.1.2 na stronie 39).
Przycisk „Status” (Stan)
Po naciśnięciu przycisku Status pojawia się kolejne
okno interfejsu TFT z czterema zakładkami Info
(Informacja), Display (Wyświetlacz), Errors (Błędy)
i Firmware (Oprogramowanie sprzętowe).
Zakładka Info (Informacja)
W zakładce Info (Informacja) (patrz Rysunek 21)
wyświetlane są informacje na temat dostępnych
opcji:
− źródeł światła (LED, Laser Engine),
Polski

Rysunek 21

Okno interfejsu TFT „Status”
(Stan)

− rozdzielaczy barw (Beam Splitters),
− obiektywów (Objectives),

− filtrów emisyjnych (Emission Filters),
− optycznych technik cięcia (Sectioning Devices),
− kamer w wewnętrznym i zewnętrznym porcie kamery (CCD intern, CCD extern),
− modułów inkubacyjnych (Incubation Modules),
− dezynfekcji UV (Last UV disinfection),
− stan cieczy immersyjnej (Status Immersion) i
− poziom napełnienia butli nawilżacza powietrza (Status Humidity).
Naciśnięcie przycisku strzałki umożliwia poruszanie się po liście wartości.
Zakładka Display (Wyświetlacz)
W zakładce Display (Wyświetlacz) można ustawić jasność ekranu i skalibrować ekran dotykowy. W tym
celu należy nacisnąć przycisk Calibrate (Kalibruj), a następnie naciskać krzyżyki pojawiające się na ekranie.
Zakładka Errors (Błędy)
W zakładce Errors (Błędy) wyświetlana jest lista komunikatów o błędach sprzętowych, które wystąpiły od
ostatniego uruchomienia systemu.
Zakładka Firmware (Oprogramowanie sprzętowe)
W zakładce Firmware (Oprogramowanie sprzętowe) znajduje się lista zainstalowanego oprogramowania
sprzętowego do poszczególnych komponentów sprzętowych.
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5.1.2

Przebieg pracy i informacje o interfejsie TFT

5.1.2.1

Ustanowienie połączenia pomiędzy Celldiscoverer 7, stacją roboczą, ZEN i
komponentami inkubacyjnymi

• Po uruchomieniu i zainicjowaniu programu Celldiscoverer 7 należy włączyć stację roboczą.
• Uruchomić oprogramowanie sterujące ZEN i wybrać Celldiscoverer.
• Po zainicjowaniu oprogramowania należy otworzyć zakładkę Aufnahme (Akwizycja) w programie
sterującym ZEN.
• Korzystając z zakładki Incubation (Inkubacja) w oprogramowaniu sterującym ZEN, ustawić temperaturę
i stężenie CO2 na prawym pasku narzędzi, (jeśli dostępny jest moduł temperatury i CO2).

5.1.2.2

Polski

Ustawiona wartość temperatury (jeśli jest dostępny moduł temperatury) oraz połączenie komputera PC
z ZEN są wyświetlane w oknie interfejsu TFT System Overview (Przegląd systemu).

Ładowanie próbki i rozpoczynanie eksperymentu

• Nacisnąć przycisk Eject Tray (Wysuń tacę) w oknie interfejsu TFT System Overview (Przegląd systemu),
aby wysunąć podajnik próbek z urządzenia.
• Włożyć nośnik próbek z próbką do ramy mocującej podajnika próbek, patrz również 5.2 na stronie 44 i
punkt 5.3 lub 5.4 od strony 44.
• Nacisnąć przycisk Load Sample (Załaduj próbkę), aby załadować próbkę.
Próbka zostaje teraz przeniesiona do obszaru
roboczego urządzenia i uruchamia się wykrywanie
próbki (patrz Rysunek 22).
Jeżeli opcje takie jak pomiar grubości szkiełka
nakrywkowego lub wykrywanie nośnika próbki
były ostatnio aktywowane w zakładce Sample
(Próbka) w oprogramowaniu sterującym ZEN,
zostaną one teraz uruchomione.
W przypadku pomiaru grubości szkiełka
nakrywkowego akwizycja i ocena stosu Z są
wykonywane przez dwie strefy odbijające światło
w podstawie nośnika próbki i wyświetlane na
wyświetlaczu TFT.

03/2020
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Po poprawnym wykryciu próbki na wyświetlaczu
TFT pojawi się okno interfejsu TFT Sample Loaded
(Próbka załadowana) (patrz Rysunek 23).
Jeżeli wykrycie próbki się nie powiedzie, należy
przeprowadzić
je
ręcznie
za
pomocą
oprogramowania sterującego ZEN (patrz instrukcja
obsługi oprogramowania ZEN).

Rysunek 23

Okno interfejsu TFT
„Sample Loaded” (Próbka
załadowana)

Polski

W oknie interfejsu TFT Sample Loaded (Próbka załadowana) w górnej części wyświetlane są teraz ustalone
parametry
− komory na próbkę (Sample Carrier),
− ewentualnie dostępnego kodu kreskowego (Bar Code),
− listy wyboru dla eksperymentów zapisanych w pamięci ZEN (Experiment),
− materiału dna nośnika próbki wybranego ręcznie lub zmierzonego w oprogramowaniu
ZEN (Material), jego grubości (Thickness) określonej przez urządzenie oraz współczynnik załamania
światła w materiale (Ref. Index)
.
Aby rozpocząć eksperyment, który został już zdefiniowany w programie ZEN:
• Nacisnąć przycisk wyboru

.

• Wybrać odpowiedni eksperyment i nacisnąć OK.
• Rozpocząć eksperyment, naciskając przycisk Start Experiment (Rozpocznij eksperyment).
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Po rozpoczęciu eksperymentu na ekranie pojawi się
okno
interfejsu
TFT
Experiment Running
(Eksperyment w toku) (patrz Rysunek 24).
Wyświetli się zestawienie danych:
− czas trwania (Duration),
− postęp (Progress)
− oraz temperatura (Temperature) (jeśli jest to
zdefiniowane w programie sterującym ZEN).
W zależności od ustawienia wyświetlane są również
następujące informacje:
− aktualna, względna pozycja podczas akwizycji
stosu Z (Z-Stack),

Rysunek 24

Okno interfejsu TFT
„Experiment Running”
(Eksperyment w toku)

Polski

− położenie płytki i płytki mikromiareczkowej
(Tiles, Wellplate or Position),
− aktualny czas serii czasowej (Time Series)
oraz
− tryb akwizycji w eksperymencie
wielowymiarowym (Acquisition Sequence).
• Eksperyment można przerwać lub zakończyć za pomocą przycisków Pause (Pauza) lub Stop.
• Po naciśnięciu przycisku Status (Stan) można wywołać określone informacje o urządzeniu
(patrz punkt 5.1.1 na stronie 37).
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5.1.2.3

Celldiscoverer 7

Dezynfekcja UV komory na próbki
Gdy funkcja dezynfekcji UV jest aktywna, nie spoglądać na istniejącą szczelinę. W razie
nieprzestrzegania zachodzi niebezpieczeństwo obrażeń oczu!

W zależności od wymagań komorę na próbki można czyścić przy użyciu wkładu do dezynfekcji UV.
Przed przeprowadzeniem dezynfekcji UV należy sprawdzić, czy konieczne jest przeprowadzenie czyszczenia
mechanicznego, np. w postaci wycierania, aby zapewnić skuteczność dezynfekcji UV.
Zapobiegawczo lub w razie potrzeby komorę na próbki można regularnie dezynfekować za pomocą wkładu
do dezynfekcji UV. Czas ostatniej dezynfekcji jest pokazany na wyświetlaczu TFT w obszarze Status/Info
(Stan/Informacja).
Pełen cykl dezynfekcji trwa 23 min.
Lampy UV są włączane dopiero w zamkniętym urządzeniu, nie ma więc zagrożenia dla użytkownika.

Polski

Aby możliwe było przeprowadzenie dezynfekcji UV, zaślepka „Standard” (Rysunek 25/8) musi być
umieszczona w pozycji 1 (Rysunek 25/6) ramy mocującej (Rysunek 25/5) (pozycja standardowa).
Jeżeli zaślepka „Perfusion” (Perfuzja) (Rysunek 25/9) znajduje się w pozycji 1, należy ją wymienić na
zaślepkę „Standard” (Rysunek 25/8):
• Wykręcić zaślepkę „Standard” z pozycji 2 (pozycja przechowywania) (Rysunek 25/7), a zaślepkę
„Perfusion” (Perfuzja) z pozycji 1 (Rysunek 25/6).
• Włożyć zaślepkę „Standard” (Rysunek 25/8) do pozycji 1 (Rysunek 25/6) w ramie mocującej i przykręcić
ją tak, aby prosta strona zaślepki była skierowana na zewnątrz, a zakrzywiona do wewnątrz ramy
mocującej.
• Wkręcić zaślepkę „Perfusion” (Perfuzja) w pozycji 2.

Rysunek 25

Umieszczanie wkładu do dezynfekcji UV w ramie mocującej

• Umieścić wkład do dezynfekcji UV (Rysunek 25/4) w ramie mocującej (Rysunek 25/5) tak, aby styki
(Rysunek 25/2) były zwrócone w kierunku listwy stykowej (Rysunek 25/1) ramy mocującej.
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• Zwrócić uwagę, aby napis „UP” (GÓRA) (Rysunek 25/3) na wkładzie do dezynfekcji UV był skierowany
w górę.
Posługiwanie się wkładem do dezynfekcji UV poza urządzeniem Celldiscoverer 7
Istnieje bardzo niewielkie ryzyko dla zdrowia w przypadku stłuczenia lampy. W razie stłuczenia
szkła lampy należy przewietrzyć pomieszczenie przez 30 min i usunąć stłuczone części szkła
najlepiej w rękawiczkach. Odpady szklane wyrzucić do szczelnie zamkniętego pojemnika
z tworzywa sztucznego, nie używać odkurzacza.

• Na wyświetlaczu TFT nacisnąć przycisk Load
Sample (Załaduj próbkę).
Na wyświetlaczu TFT pojawi się okno interfejsu TFT
UV Disinfection
(Dezynfekcja
UV)
(patrz
Rysunek 26).
Polski

• Wybrać odpowiednie opcje:
− Double Disinfection Time (Podwójny czas
dezynfekcji)
Podwójny czas dezynfekcji w celu zwiększenia
efektu.
− Shutdown System when Complete
(Wyłączenie systemu po zakończeniu
pracy)
Automatyczne wyłączenie systemu po
dezynfekcji. Opcję tę można również włączyć
podczas procesu dezynfekcji.

Rysunek 26

Okno interfejsu TFT
„UV Disinfection” (Dezynfekcja
UV)

• Nacisnąć przycisk Start, aby rozpocząć proces dezynfekcji.
Lampy UV zostają włączone i rozpoczyna się proces
dezynfekcji.
Zmienia się widok okna interfejsu TFT i wyświetla się
upływający czas (patrz Rysunek 27).
• Nacisnąć Stop, aby przerwać proces dezynfekcji.
• Po zakończeniu dezynfekcji nacisnąć przycisk
Eject Tray (Wysuń tacę), aby wysunąć podajnik
próbek z obszaru roboczego.
• Następnie wyjąć zespół do dezynfekcji UV z ramy
mocującej (patrz Rysunek 25).
Rysunek 27
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Umieszczanie płytek mikromiareczkowych w ramie mocującej

Do ramy mocującej można włożyć wszystkie płytki mikromiareczkowe zgodne ze standardem SBS oraz
płytki wkładane Celldiscoverer (patrz sekcja 3.6, strona 21).
• Włożyć płytkę
(Rysunek 28/2)
mocującej.

mikromiareczkową
we
wgłębienie

zaczepem
w ramie

Dołek z oznaczeniem A1 (Rysunek 28/1) znajduje się
pod odniesieniem współrzędnych (Rysunek 28/3) na
ramie mocującej.

Polski

Rysunek 28

Umieszczanie płytek
mikromiareczkowych w ramie
mocującej

5.3

Umieszczanie płytek wkładanych
w ramie mocującej

W ramie mocującej można umieszczać różne płytki
wkładane.
Wszystkie płytki wkładane (Rysunek 29/1) mają na
dole po lewej stronie zaczep (Rysunek 29/2), który
zapewnia
bezproblemowe ustawienie płytki
wkładanej w ramie mocującej.
Umieścić płytki wkładane (Rysunek 29/1) w ramie
mocującej w sposób przedstawiony na rysunku.

Rysunek 29

44

Umieszczanie płytki wkładanej
w ramie mocującej
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szkiełka podstawowe i szalki Petriego nie
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Umieszczanie preparatów
w płytkach wkładanych
W przypadku dotknięcia krawędzi
cienkiej blaszki płytek wkładanych istnieje
niebezpieczeństwo skaleczenia palców.
Płytkę wkładaną należy uchwycić
w sposób pokazany na Rysunek 1.

Płytka wkładana na 6 szalek
Petriego 35

Rysunek 30

Do tej płytki wkładanej można włożyć sześć płytek
Petriego (Ø = 35 mm).

Umieszczanie preparatów
w płytce wkładanej na 6 szalek
Petriego 35

• Posługując się szalką Petriego (Rysunek 30/3), lekko przesunąć na zewnątrz drucik (Rysunek 30/1),
a następnie umieścić szalkę Petriego w gnieździe płytki wkładanej (Rysunek 30/2). Zwrócić przy tym
uwagę na właściwe osadzenie.
• Puścić szalkę Petriego (Rysunek 30/3) tak, aby się zablokowała.

5.4.2

Płytka wkładana na 1 szalkę
Petriego 35/60

Do płytki wkładanej można włożyć albo płytkę
Petriego o Ø 60 mm, albo płytkę Petriego
o Ø 35 mm, używając do tego odpowiedniego
pierścienia wkładanego.
• Położyć płytkę wkładaną (Rysunek 31/1) na
stabilną powierzchnię.
• Włożyć żądaną płytkę Petriego (Ø 60 mm) lub
pierścień wkładany (Rysunek 31/4) z płytką
Petriego
(Ø 35 mm)
(Rysunek 31/3)
do
odpowiedniego gniazda płytki wkładanej.

Rysunek 31

• Podnieść dwa dociskacze / dwie sprężyny
przytrzymujące
(Rysunek 31/2)
z płytki
wkładanej, umieścić je na brzegu lub pokrywie
szalki Petriego i nacisnąć na punkty obrotu
dociskaczy / sprężyn przytrzymujących tak, aby
szalka Petriego była stabilnie przytrzymywana.

Umieszczanie preparatów
w płytce wkładanej na 1 szalkę
Petriego 35/60

• Upewnić się, że dociskacze / sprężyny przytrzymujące są prawidłowo osadzone i nie znajdują się w oknie
przelotowym gniazda płytki wkładanej ani nie zakrywają obszarów próbki.
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5.4.3

Celldiscoverer 7

Płytka wkładana na 2 szkiełka
podstawowe/Lab-TekTM komory
57x26 mm

W płytce wkładanej można umieści dwa szkiełka
podstawowe.
• Położyć płytkę wkładaną
stabilną powierzchnię.

(Rysunek 32/1) na

• Umieścić szkiełko podstawowe (Rysunek 32/2)
w gnieździe płytki wkładanej (Rysunek 32/3) i
wsunąć równo w jeden z narożników.
Rysunek 32

Umieszczanie preparatów
w płytce wkładanej na 2 szkiełka
podstawowe/
Lab-TekTM komory 57x26 mm

• Podnieść dwa dociskacze / dwie sprężyny
przytrzymujące
(Rysunek 32/4)
z płytki
wkładanej, umieścić je na brzegu szkiełka
podstawowego i nacisnąć na punkt obrotu tak,
aby szkiełko podstawowe zostało zablokowane.

Polski

• Upewnić się, że dociskacze / sprężyny przytrzymujące są prawidłowo osadzone i nie znajdują się w oknie
przelotowym gniazda ani nie zakrywają obszarów próbki.
• Gdy jedno z gniazd na próbki nie jest używane, należy upewnić się, że nieużywane dociskacze / sprężyny
przytrzymujące są stabilnie umieszczone na płytce wkładanej lub zdjęte, tak aby nie wpadły do
urządzenia i/lub nie uszkodziły obiektywu.

5.4.4

Płytka wkładana na 2 szkiełka
podstawowe 76x26 mm

W płytce wkładanej można umieści dwa szkiełka
podstawowe.
• Położyć płytkę wkładaną (Rysunek 33/1) na
stabilną powierzchnię.
• Umieścić szkiełko podstawowe (Rysunek 33/2)
w gnieździe płytki wkładanej (Rysunek 33/3) i
wsunąć równo w jeden z narożników.
Rysunek 33

Umieszczanie preparatów
w płytce wkładanej na 2 szkiełka
podstawowe 76x26 mm

• Podnieść dwa dociskacze / dwie sprężyny
przytrzymujące
(Rysunek 33/4)
z płytki
wkładanej, umieścić je na brzegu szkiełka
podstawowego i nacisnąć na punkt obrotu tak,
aby szkiełko podstawowe zostało zablokowane.

• Upewnić się, że dociskacze / sprężyny przytrzymujące są prawidłowo osadzone i nie znajdują się w oknie
przelotowym gniazda ani nie zakrywają obszarów próbki.
• Gdy jedno z gniazd na próbki nie jest używane, należy upewnić się, że nieużywane dociskacze / sprężyny
przytrzymujące są stabilnie umieszczone na płytce wkładanej lub zdjęte, tak aby nie wpadły do
urządzenia i/lub nie uszkodziły obiektywu.
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Umieszczanie preparatów w płytkach wkładanych
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Płytka wkładana na 3 szkiełka
podstawowe / preparaty
kalibracyjne 76x26 mm

W płytce wkładanej można umieści trzy szkiełka
podstawowe lub preparaty kalibracyjne.
• Położyć płytkę wkładaną (Rysunek 34/3) na
stabilną powierzchnię.
• Umieścić szkiełko podstawowe (Rysunek 34/1)
w gnieździe płytki wkładanej (Rysunek 34/2) i
wsunąć równo w jeden z narożników.
Rysunek 34

Umieszczanie preparatów
w płytce wkładanej na 3 szkiełka
podstawowe / preparaty
kalibracyjne

• Upewnić się, że dociskacze / sprężyny przytrzymujące są prawidłowo osadzone i nie znajdują się w oknie
przelotowym gniazda ani nie zakrywają obszarów próbki.
• Gdy jedno z gniazd na próbki nie jest używane, należy upewnić się, że nieużywane dociskacze / sprężyny
przytrzymujące są stabilnie umieszczone na płytce wkładanej lub zdjęte, tak aby nie wpadły do
urządzenia i/lub nie uszkodziły obiektywu.

5.4.6

Płytka wkładana do perfuzji z
POC-R2

W płytce wkładanej do perfuzji z POC-R2 można
umieścić komorę POC-R2 do inkubacji.
• W tym celu włożyć płytkę wkładaną w ramę
mocującą i postępować dalej zgodnie z opisem
w punkcie 5.6 na stronie 49.

Rysunek 35
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• Podnieść dwa dociskacze / dwie sprężyny
przytrzymujące
(Rysunek 34/4)
z płytki
wkładanej, umieścić je na brzegu szkiełka
podstawowego i nacisnąć na punkt obrotu tak,
aby szkiełko podstawowe zostało zablokowane.

ZEISS

5.5

OBSŁUGA
Podsumowanie płytek wkładanych do szalek Petriego i szkiełek podstawowych Celldiscoverer 7

Podsumowanie płytek wkładanych do szalek Petriego i szkiełek
podstawowych
Szalki Petriego

Nazwa

Szkiełko podstawowe

Pojemność

Śred. min.
(mm)

Śred. maks.
(mm)

Szerokość
(mm)

Długość
(mm)

1–6

34

36

-

-

Płytka wkładana
na 1 szalkę Petriego 35/60

1

30/50

38/60

-

-

Płytka wkładana
na 2 szkiełka podstawowe/
Lab-TekTM komory
57x26 mm

1–2

-

-

24,5–26,5

55,5–57,5

Płytka wkładana
na 2 szkiełka podstawowe
76x26 mm

1–2

-

-

24,5–26,5 *

74,5–76,5 *

Płytka wkładana
na 3 szkiełka podstawowe/
preparaty kalibracyjne
76x26 mm

1–3

-

-

24,5–26,5 *

74,5–76,5 *
(długość)

Płytka wkładana
na 6 szalek Petriego 35

Polski

* Specyfikacja ta uwzględnia normę DIN ISO 8037/1, która przewiduje wymiary 26-1 mm szerokości i 76-1 mm
długości.

Stabilna inkubacja jest możliwa tylko w przypadku pełnego załadunku. Płytka wkładana na 2
szkiełka podstawowe 76x26 mm nie nadaje się do inkubacji.
Zasada dotycząca wszystkich szalek Petriego i szkiełek podstawowych:
− W obszarze powierzchni podporowych nie należy umieszczać żadnych naklejek (ani kombinacji
naklejek).
Zasada dodatkowa dotycząca szczególnie szkiełek podstawowych:
− Nie używać uszkodzonych szkiełek podstawowych.
− Podczas przygotowywania szkiełka nakrywkowego należy zwrócić uwagę, aby w miarę możliwości
żadna część szkiełka nakrywkowego nie wystawała poza szkiełko podstawowe.
− Powierzchnie podporowe szkiełek podstawowych nie powinny być zakryte szkiełkami nakrywkowymi.
Jeżeli nie jest to możliwe, np. w przypadku dużych szkiełek nakrywkowych lub szkiełek komorowych,
należy upewnić się, że szkiełko nakrywkowe jest nałożone symetrycznie, tak aby przylegało do
wszystkich powierzchni podporowych, co zapobiegnie przekrzywieniu próbki i zaburzeniu inkubacji.
− Należy stosować tylko takie preparaty, w których środek do zatapiania preparatu jest całkowicie
utwardzony i nie zakrywa powierzchni podporowych.
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Płytka wkładana do perfuzji
z POC-R2 do inkubacji

Płytka wkładana do perfuzji jest przeznaczona do umieszczania i inkubacji systemu hodowli komórkowej
POC-R2 i zawiera płytkę podstawową z otworem d = 42 mm.
Do celów związanych z perfuzją rama mocująca urządzenia Celldiscoverer 7 jest wyposażona w:
− dostęp do przewodów perfuzyjnych
− otwory wylotowe do mieszaniny gazów

• Przy użyciu klucza imbusowego rozm. 2.0 wykręcić zaślepkę „Standard” (Rysunek 36/5) z pozycji 1
(Rysunek 36/3), a zaślepkę „Perfusion” (Perfuzja) (Rysunek 36/6) z pozycji 2 (pozycja przechowywania)
(Rysunek 36/4) ramy mocującej (Rysunek 36/2).
• Włożyć zaślepkę „Perfusion” (Rysunek 36/6) do pozycji 1 (Rysunek 36/3) w ramie mocującej i przykręcić
ją tak, aby prosta strona zaślepki była skierowana na zewnątrz, a zakrzywiona do wewnątrz ramy
mocującej.
• Wkręcić zaślepkę „Standard” w pozycji 2 (pozycja przechowywania).

Rysunek 36

03/2020

Zmiana ramy mocującej na opcję perfuzji i umieszczanie ramy wkładanej do perfuzji
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W celu umieszczenia płytki wkładanej do perfuzji w ramie mocującej konieczne jest przestawienie ramy na
opcję perfuzji. W tym celu należy postępować w następujący sposób:

OBSŁUGA
Płytka wkładana do perfuzji z POC-R2 do inkubacji

ZEISS

Celldiscoverer 7

Podczas ustawiania urządzenia perfuzyjnego należy postępować w następujący sposób:
• Najpierw należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi systemu POC-R2.
• Uruchomić oprogramowanie sterujące ZEN.
• Wprowadzić pustą płytkę wkładaną do perfuzji
(Rysunek 36/1) (tzn. bez komory POC-R2) do
ramy mocującej (Rysunek 36/2).
• Ustawić ramę mocującą w pozycji roboczej,
naciskając przycisk Load Sample (Załaduj
próbkę)
na
wyświetlaczu
TFT
lub
w oprogramowaniu sterującym ZEN.
• Zdjąć osłonę komory na próbki przed światłem
przechodzącym, patrz punkt 5.7, strona 51.
• Zdjąć osłonę końcową komory na próbki, patrz
punkt 5.7, strona 51.
Polski

Rysunek 37

Umieszczanie płytki wkładanej
do perfuzji z POC-R2 w ramie
mocującej

• Włożyć komorę perfuzyjną POC-R2 do gniazda
płytki wkładanej do perfuzji (Rysunek 37/2). W
tym celu przesunąć drucik (Rysunek 37/1) na
zewnątrz, posługując się komorą perfuzyjną.
Zwrócić przy tym uwagę na właściwe osadzenie.
• Odkręcić i wyjąć zaślepkę „Perfusion” (Perfuzja)
(Rysunek 37/4), aby otworzyć przepust węża
(Rysunek 37/3).

• Wyprowadzić węże przez wylot węża z ramy mocującej i z obudowy urządzenia. Upewnić się, że węże
są prawidłowo osadzone w prowadnicach węży.
• Zwrócić przy tym uwagę, aby ułożone węże nie były naprężone. Należy zachować ok. 2 cm wolnego
miejsca na ruch.
• Zamknąć przepust węża, wkręcając zaślepkę „Perfusion” (Perfuzja) w ramę mocującą. Zwrócić przy tym
uwagę, aby zaślepka perfuzyjna była prawidłowo ukierunkowana – z zagiętą stroną skierowaną do
wnętrza ramy mocującej.
• Zamontować osłonę komory na próbki przed światłem przechodzącym (patrz 5.7 na stronie 51) i
zamknąć pokrywę obudowy.
• Do końcówek węży można teraz podłączyć inne elementy niezbędne do perfuzji.
• W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi stosowanego urządzenia do perfuzji.
Demontaż przebiega odpowiednio w odwrotnej kolejności.
Komorę perfuzyjną razem z wężami perfuzyjnymi należy wyjąć z systemu przed wysunięciem ramy
mocującej z urządzenia.
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Montaż/demontaż osłony przed światłem przechodzącym

Osłona przed światłem przechodzącym do urządzenia Celldiscoverer 7 jest dostarczana w dwóch
wariantach:
− bez inkubacji
− z inkubacją (LCI)

5.7.1

Demontaż osłony przed światłem przechodzącym bez inkubacji

• Otworzyć klapę pokrywy (Rysunek 38/1).
• Odkręcić trzy śruby radełkowane (Rysunek 38/2).

Podczas wyjmowania obrócić osłonę przed światłem przechodzącym podczas tak, aby uderzała
ona o obudowę urządzenia.
• Wyjąć zaślepkę końcową komory na próbki (Rysunek 38/5).

Rysunek 38
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• Unieść osłonę przed światłem przechodzącym (Rysunek 38/3) za oba uchwyty (Rysunek 38/4), lekko
obrócić i wyjąć z obudowy.

ZEISS

OBSŁUGA
Montaż/demontaż osłony przed światłem przechodzącym

5.7.2

Celldiscoverer 7

Demontaż osłony przed światłem
przechodzącym z inkubacją (LCI)

• Odłączyć węże chłodzące (Rysunek 39/3) przez
ściśnięcie szybkozłącza (Rysunek 39/2).
• Wyjąć osłonę przed światłem przechodzącym
(Rysunek 39/1) zgodnie z opisem w
punkcie 5.7.1 na stronie 51.
Podczas wyjmowania obrócić osłonę
przed światłem przechodzącym podczas
tak, aby uderzała ona o obudowę
urządzenia.

Rysunek 39

Demontaż osłony przed światłem
przechodzącym z inkubacją (LCI)

Polski

5.7.3

Demontaż osłony przed światłem
przechodzącym w Celldiscoverer 7
z LSM 900

• Otworzyć klapę pokrywy (Rysunek 40/1).
• Odłączyć węże chłodzące (Rysunek 40/2) przez
ściśnięcie szybkozłącza (Rysunek 40/3).
• Aby uzyskać lepszy dostęp od przodu, zdjąć
zaślepkę
końcową
komory
na
próbki
(Rysunek 40/5).
• Zdjąć osłonę komory na próbki przed światłem
przechodzącym (Rysunek 40/4), patrz
punkt 5.7.1 na stronie 51.

Rysunek 40
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Montaż osłony przed światłem przechodzącym bez inkubacji

• Otworzyć klapę pokrywy (Rysunek 41/1).
• Włożyć zaślepkę końcową komory na próbki (Rysunek 41/2).

Polski

• Chwycić osłonę przed światłem przechodzącym (Rysunek 41/3) za oba uchwyty (Rysunek 41/4) i lekko
obracając, włożyć do urządzenia.

Rysunek 41

Montaż osłony przed światłem przechodzącym bez inkubacji

Podczas umieszczania obrócić osłonę przed światłem przechodzącym podczas tak, aby nie
uderzała ona o obudowę urządzenia.
• Wyrównać osłonę przed światłem przechodzącym (Rysunek 41/3) i włożyć trzpieniami do otworów
mocowania (Rysunek 41/5).
• Dokręcić trzy śruby radełkowane (Rysunek 41/6).
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Celldiscoverer 7

Montaż osłony przed światłem
przechodzącym z inkubacją (LCI)

• Włożyć osłonę przed światłem przechodzącym
(Rysunek 42/1) zgodnie z opisem w
punkcie 5.7.4 na stronie 53.
Podczas umieszczania obrócić osłonę
przed światłem przechodzącym podczas
tak, aby nie uderzała ona o obudowę
urządzenia.
• Podłączyć oba węże chłodzące (Rysunek 42/3):

Rysunek 42
Polski

Montaż osłony przed światłem
przechodzącym z inkubacją (LCI)

− Ścisnąć szybkozłącze (Rysunek 42/2) i
przytrzymać,
− włożyć węże i
− puścić szybkozłącze.
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Pipetowanie próbki

Można stosować następujące pipety:
− Eppendorf Reference ® 2, 20 – 200 µl
− Gilson Pipetman ® L, 20 – 200 µl
W zależności od zastosowanej pipety należy włożyć
odpowiednią
końcówkę
do
pipet
(patrz
Rysunek 44). Sposób postępowania:
• Otworzyć dużą klapę pokrywy (Rysunek 43/1).
• W otwór (Rysunek 44/3) włożyć odpowiednią
końcówkę do pipet:
− Okrągła końcówka do
Eppendorf Reference ® 2 (Rysunek 44/1)

Końcówki są utrzymywane w otworze przez
magnesy i można je wyjąć poprzez delikatne
pociągnięcie palcem.

Polski

− Owalna końcówka do Gilson Pipetman ® L
(Rysunek 44/2)
Rysunek 43

Ustawianie wysokości
pipetowania

Rysunek 44

Montaż końcówek do pipet
Eppendorf Reference ® 2 (lewa) i
Gilson Pipetman ® L (prawa)

W przypadku stosowania końcówki
owalnej
do
Gilson
Pipetman ® L
(Rysunek 44/2) należy koniecznie zwrócić
uwagę na prawidłowe ukierunkowanie
otworu.

• Pokrętłem radełkowanym (Rysunek 43/3) ustawić
żądaną
wysokość,
korzystając
ze
skali
(Rysunek 43/2).
Ustawiana wysokość zależy od wysokości
naczynia z próbką i żądanej wysokości
pipetowania nad dnem próbki.

Przy wysokości pipetowania 0 końcówka pipety
znajduje się ok. 3 mm powyżej pozycji zerowej
ogniska.
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Przykładowe obliczenie:
Komórki są umieszczone w płytce mikromiareczkowej w odległości z mm (pozycja ogniska z odczytana
w oprogramowaniu sterującym ZEN). Jeżeli pipetowanie ma być wykonane y mm powyżej tej pozycji,
wysokość pipetowania należy ustawić na wartość
z + y - 3 mm
(przesunięcie pozycji zerowej końcówki pipety).
Wzór ten można stosować tylko do końcówek do pipet Eppendorf Reference ® 2 oraz Gilson Pipetman ® L.
W przypadku innych końcówek wartości wysokości mogą być odmienne.
• Zamknąć klapę pokrywy.
Podczas
pipetowania
w następujący sposób:

próbki

postępować

Polski

• Otworzyć i podnieść klapę komory pipetowania
(Rysunek 45/1
lub
Rysunek 8/3
w Celldiscoverer 7 z LSM 900).
Na wyświetlaczu TFT pojawi się komunikat:
„Dispenser cover is open” (Pokrywa dozownika jest
otwarta).
• W otwór (Rysunek 45/3) włożyć pipetę.
Lusterko (Rysunek 45/2) na wewnętrznej stronie
klapy ułatwia orientację.
Na wyświetlaczu TFT pojawi się komunikat:
„Dispenser inserted” (Dozownik włożony).
• W celu wykonania pipetowania całą pipetę
należy docisnąć ręką do oporu.
Rysunek 45

Pipetowanie próbki

Na wyświetlaczu TFT pojawi się komunikat:
„Dispenser in working position” (Dozownik jest
w pozycji roboczej).
• Następnie w celu wykonania pipetowania
nacisnąć przycisk (Rysunek 45/4) pipety.
• Następnie z powrotem lekko pociągnąć pipetę
do góry i naciskając przycisk Next Position
(Następna pozycja) (Rysunek 46) na wyświetlaczu
TFT, przejść do następnej pozycji.

Rysunek 46

56

Okno interfejsu TFT „Dispenser
Status” (Stan dozownika)

• Po zakończeniu pipetowania wyjąć pipetę i
zamknąć
pokrywę
komory
pipetowania
(Rysunek 45/1).
• Rozpocząć lub kontynuować eksperyment na
wyświetlaczu TFT (patrz również Rysunek 23 lub
Rysunek 24).
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Uruchamianie oprogramowania sterującego ZEN i logowanie

ZEISS

OPROGRAMOWANIE STERUJĄCE ZEN

W tym punkcie przedstawione są tylko podstawowe zasady, aby zilustrować różne tryby pracy.
Szczegółowy opis oprogramowania sterującego ZEN można znaleźć w pomocy online programu ZEN do
urządzenia Celldiscoverer.
Poniższy opis dotyczy wersji ZEN (blue edition (edycja niebieska)). Ze względu na dalszy rozwój
oprogramowania zrzuty ekranu przedstawione w tym punkcie mogą się nieznacznie różnić od tych ze
stosowanej wersji.

6.1

Uruchamianie oprogramowania sterującego ZEN i logowanie

Przed uruchomieniem oprogramowania sterującego ZEN urządzenie Celldiscoverer 7 musi być gotowe do
pracy. Jego inicjalizacja musi być całkowicie zakończona (pasek oczekiwania na wyświetlaczu TFT).
• Uruchomić oprogramowanie sterujące ZEN, klikając dwukrotnie ikonę ZEN blue.
Użytkowników można podzielić na różne grupy, które definiują opcje użytkowania
oprogramowania sterującego ZEN dla danej grupy użytkowników. Dzieje się tak w przypadku,
gdy funkcja User Management (Zarządzanie użytkownikami) jest włączona.
Jeżeli podczas uruchamiania oprogramowania sterującego ZEN nie pojawi się żądanie podania
informacji do zalogowania, oznacza to, że funkcja zarządzania użytkownikami jest wyłączona.
• Jeżeli funkcja User Management (Zarządzanie użytkownikami) jest aktywna, zalogować się, podając
nazwę i hasło (Rysunek 47).
Dane do logowania są nadawane przez administratora.

Rysunek 47

Okno dialogowe „User Login” (Logowanie
użytkownika)

• W razie potrzeby należy uruchomić aplikację ZEN celldiscoverer, klikając przycisk ZEN celldiscoverer
(Rysunek 48).
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Polski

• System uruchamia się (patrz punkt 4.3, strona 34).

OPROGRAMOWANIE STERUJĄCE ZEN
Cyfryzacja próbek

ZEISS

Celldiscoverer 7

Polski

Rysunek 48

Uruchamianie aplikacji

• Zaznaczyć pole wyboru Don´t show this dialog at system start (Nie pokazuj tego okna dialogowego
podczas uruchamiania systemu), aby w przyszłości oprogramowanie ZEN uruchamiało się bez
wyświetlania okna dialogowego logowania.
• Anulować zaznaczenie pola wyboru Don´t show this dialog at system start (Nie pokazuj tego okna
dialogowego podczas uruchamiania systemu), aby przywrócić wyświetlanie okna dialogowego
logowania.

6.2

Cyfryzacja próbek

• Włożyć ramę wkładaną (patrz punkt 5.3, strona 44) i załadować.
• Rozpoczęcie cyfryzacji, patrz instrukcja oprogramowania ZEN.
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OPROGRAMOWANIE STERUJĄCE ZEN
Wykrywanie powierzchni i ustawianie ostrości próbki

6.3

Wykrywanie powierzchni i ustawianie ostrości próbki

6.3.1

Określanie grubości dna/materiału

ZEISS

Prawidłowe określenie grubości dna/materiału gleby jest możliwe tylko wtedy, gdy pojemnik jest
wypełniony roztworem wodnym lub pożywką.
W przypadku preparatów zatopionych nie jest możliwe wiarygodne określenie grubości
dna/materiału, ponieważ ze względu na podobne współczynniki załamania światła pomiędzy
środkiem do zatapiania preparatu a materiałem dna występuje jedynie słabe odbicie światła.

6.3.2

Ustawianie ostrości próbki

Celldiscoverer 7 posiada sprzętowy system ustawiania ostrości, który można dodatkowo stosować do
znajdowania powierzchni próbki.

6.4

Polski

Szczegóły dotyczące działania systemu ustawiania ostrości są opisane w instrukcji oprogramowania.

Wskazówki dotyczące
eksperymentów z immersją
wodną

− Do immersji należy używać wyłącznie wysokiej
jakości wody destylowanej, aby uniknąć
pozostałości na układach optycznych i
w systemie.
− Stosowanie okrągłych szkiełek nakrywkowych
może mieć negatywny wpływ na immersję.
− Nie
należy
używać
okrągłych
szkiełek
nakrywkowych do zastosowań z obiektywem
50x.

Rysunek 49

Okno dialogowe „Immersion”
(Immersja)

− Prędkość i przyspieszenie stolika są ustawione
w oprogramowaniu
sterującym
ZEN
odpowiednio na 3% i 10% wartości
maksymalnej podczas przesuwania stolika XY
w trakcie eksperymentów z immersją (np. obrazowanie wielopozycyjne). Zapobiega to zerwaniu
immersji.
− Poziom napełnienia cieczą immersyjną w dowolnej chwili sprawdzić w programie sterującym ZEN (patrz
Rysunek 49) oraz na wyświetlaczu -TFT.
− Butelki na wodę stanowiącą ciecz immersyjną mają małe otwory w pokrywie, aby umożliwić
wyrównanie ciśnienia z otoczeniem.
− Butelki należy przenosić i transportować w pozycji w miarę możliwości pionowej, aby zapobiec
wyciekom.
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7

Celldiscoverer 7

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA
W celu przeprowadzenia czyszczenia należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka
sieciowego.
Nie dopuścić do przedostania się wody lub płynu czyszczącego do systemu.

7.1

Pielęgnacja

7.1.1

Celldiscoverer 7

• Czynności pielęgnacyjne dotyczące urządzenia Celldiscoverer 7 ograniczają się do prac wymienionych
poniżej:
Polski

• Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu, należy je wyłączyć.
• Zabrudzenia na obudowie zetrzeć wilgotną szmatką. Do wody można również dodać łagodny środek
czyszczący.
• W przypadku używania Celldiscoverer 7 w ciepłym i wilgotnym klimacie należy upewnić się, że
urządzenie jest ustawione w jasnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach; wilgotność
powietrza < 75%.

7.1.2

Rama mocująca i płytka wkładana

Ramy mocujące i płytki wkładane (patrz punkt 3.4 na stronie 18 i następne) są odporne na działanie
rozpuszczalników.
• Ramy mocujące i płytki wkładane czyścić zwykłymi środkami czyszczącymi.
• W razie potrzeby zastosować ksylen (synonimy: dimetylobenzen, ksylol) lub toluen (synonimy: toluol,
metylobenzen, fenylometan, metylobenzen).
Toluen jest substancją łatwopalną i szkodliwą dla zdrowia.

Ksylen jest szkodliwy dla zdrowia.

• W razie potrzeby wyczyścić płytki wkładane w autoklawie.
• Regularnie sprawdzać ramy mocujące i płytki wkładane pod kątem czystości i działania (zwłaszcza
powierzchnie podporowe do naczyń na próbki i szkiełek podstawowych).
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Pielęgnacja

ZEISS

Czyszczenie komory na próbki

Podczas normalnej pracy nie występuje zanieczyszczenie komory na próbki pyłem, cieczami lub podobnymi
substancjami.
W rzadkich przypadkach zanieczyszczenia spowodowanego usterką techniczną (np. usterką
immersji wodnej) należy skontaktować się z serwisem firmy ZEISS w celu usunięcia przyczyny
usterki.
Nieprawidłowe użycie urządzenia do pipetowania lub perfuzji może prowadzić do zanieczyszczenia komory
na próbki materiałem próbki i/lub medium (np. medium do hodowli komórkowej).
Z tego powodu komora na próbki jest wyposażona w funkcję Aquastop, która wychwytuje zwykłe robocze
ilości cieczy (np. zawartość butelki z wodą do immersji lub zawartość płytki mikromiareczkowej).
To gwarantuje, że podczas normalnej pracy do urządzenia nie dostaną się żadne ciecze.
W przypadku zanieczyszczenia należy postępować w następujący sposób:
• Zdjąć osłonę przed światłem przechodzącym, patrz punkt 5.7, strona 51.
Polski

• Wyczyścić komorę na próbki przy użyciu środków czyszczących wymienionych powyżej.
Komora próbki jest odporna na działanie rozpuszczalników.
• Z powrotem założyć osłonę przed światłem przechodzącym, patrz punkt 5.7, strona 51.
• Następnie przeprowadzić dezynfekcję UV, patrz punkt 5.1.2.3 na stronie 42.
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7.1.4

Celldiscoverer 7

Płukanie węży inkubacyjnych

• W razie potrzeby metodą płukania wyczyścić węże inkubacyjne.
• W tym celu należy użyć dołączonego zestawu do czyszczenia i wykonać następujące czynności:
Płukanie węży inkubacyjnych między
modułem sterującym a butelką nawilżacza
powietrza
• Wyjąć butelkę nawilżacza powietrza do
inkubacji z uchwytu (patrz punkt 7.2.2 na
stronie 65) i opróżnić ją.
• Nałożyć nakrętkę (patrz Rysunek 56/5) i
pozostawić ją lekko otwartą, aby umożliwić
ujście powietrza z butelki.

Polski

• Wyciągnąć
niebieski
wąż
inkubacyjny
z przyłącza „Gas Mixture Output” (Wyjście
mieszaniny gazów) z tyłu modułu CO2 S1 (patrz
instrukcja obsługi firmy PeCon GmbH).

Rysunek 50

Strzykawka z zestawu do
czyszczenia

• Zdjąć
niebieską
nasadkę
strzykawki
(Rysunek 50/1)
czyszczenia.

(Rysunek 50/2)
z zestawu
do

• Zassać 70% alkohol etylowy do strzykawki.
• Nakręcić adapter (Rysunek 50/3) zestawu do czyszczenia na strzykawkę.
• Wprowadzić niebieskie wąż inkubacyjny do złącza adaptera (Rysunek 50/3).
• Aby przepłukać, należy powoli nacisnąć tłok strzykawki, obserwując jednocześnie etanol przepływający
w przezroczystych wężach nad butelką nawilżacza powietrza.
• Wstrzyknięty etanol pozostawić w wężach na 10 min do zadziałania.
• Następnie spłukać wodą destylowaną lub demineralizowaną.
• W kolejnym kroku zassać powietrze do strzykawki i przepłukać system powietrzem, aby usunąć większe
ilości cieczy z węży.
• Odłączyć niebieski wąż inkubacyjny od adaptera (Rysunek 50/3) i podłączyć go do złącza „Gas Mixture
Output” (Wyjście mieszaniny gazów) znajdującego się z tyłu modułu CO2 S1.
• Usunąć mieszaninę etanolu i wody z butelki nawilżacza powietrza i napełnić go wodą destylowaną lub
demineralizowaną (patrz punkt 7.2.2).
• Zakręcić nakrętkę butelki nawilżacza powietrza i z powrotem włożyć butelkę do uchwytu.
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Płukanie węży inkubacyjnych między butelką
nawilżacza powietrza a komorą na próbki:
• Wyjąć butelkę nawilżacza powietrza do inkubacji
z uchwytu (patrz punkt 7.2.2) i opróżnić ją.
• Nałożyć nakrętkę (patrz Rysunek 56/5) i
pozostawić ją lekko otwartą, aby umożliwić
ujście powietrza z butelki. W przeciwnym razie
istnieje ryzyko przedostania się cieczy do węża
inkubacyjnego do modułu CO2.

Rysunek 51

Zdejmowanie pokrywy

Rysunek 52

Podłączanie adaptera

Polski

• Odkręcić osiem śrub (Rysunek 51/1) pokrywy na
ramie mocującej i zdjąć pokrywę (Rysunek 51/2).

• Wyjąć płytę (Rysunek 52/2) do góry i odłożyć ją
na bok.
• Wkręcić mosiężne złącze adaptera (Rysunek 50/4
lub Rysunek 52/3) w gwint ramy mocującej
(Rysunek 52/1).
• Zassać 70% alkohol etylowy do strzykawki.
• Nakręcić adapter (Rysunek 52/3) na strzykawkę.
• Aby przepłukać, należy powoli nacisnąć tłok
strzykawki, obserwując jednocześnie etanol
przepływający w przezroczystych wężach nad
butelką nawilżacza powietrza.
• Wstrzyknięty etanol pozostawić w wężach na 10
min do zadziałania.
• Dokładnie wytrzeć kanały ramy mocującej
alkoholem etylowym. Do tego celu można użyć
odpowiedniego wacika.
• Następnie spłukać wodą destylowaną lub demineralizowaną.
• W kolejnym kroku zassać powietrze do strzykawki i przepłukać system powietrzem, aby usunąć większe
ilości cieczy z węży.
• Odkręcić adapter (Rysunek 52/3) od strzykawki i od gwintu (Rysunek 52/1) na ramie mocującej.
• Z powrotem włożyć płytkę (Rysunek 52/2).
• Założyć pokrywę (Rysunek 51/2) i przykręcić ją ośmioma śrubami (Rysunek 51/1).
• Usunąć mieszaninę etanolu i wody z butelki nawilżacza powietrza i napełnić go wodą destylowaną lub
demineralizowaną (patrz punkt 7.2.2).
• Zakręcić nakrętkę butelki nawilżacza powietrza i z powrotem włożyć butelkę do uchwytu.
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7.2

Celldiscoverer 7

Konserwacja

W zależności od wyposażenia poziom cieczy
w butelce nawilżacza powietrza i butelkach z wodą
do immersji jest wyświetlany na wyświetlaczu TFT i
w oprogramowaniu sterującym ZEN.

7.2.1

Rysunek 53

Otwieranie klapy urządzenia

Napełnianie i opróżnianie butelki
doprowadzającej i odprowadzającej
wodę immersyjną – na potrzeby
obiektywu wykorzystującego wodę
jako ciecz immersyjną

Napełnianie butelki doprowadzającej ciecz:

Polski

• Otworzyć klapę obudowy (Rysunek 53/2),
naciskając przycisk zwalniający (Rysunek 53/1)
z przodu urządzenia.
• Wyjąć butelkę (Rysunek 54/1) z uchwytu.
• Ścisnąć szybkozłącze (Rysunek 54/2) i wyciągnąć
wąż (Rysunek 54/3).
• Odkręcić nakrętkę (Rysunek 54/4).
• Napełnić butelkę wodą destylowaną lub
demineralizowaną.
Zwrócić uwagę na minimalny i maksymalny
poziom napełnienia (oznaczenie min. i maks. na
butelce).
• Z powrotem nakręcić zakrętkę (Rysunek 54/4).
• Ścisnąć szybkozłącze (Rysunek 54/2) i włożyć
wąż (Rysunek 54/3).
• Włożyć butelkę (Rysunek 54/1) do uchwytu.
• Z powrotem zamknąć boczną klapę urządzenia
(Rysunek 53/2).
Rysunek 54
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Opróżnianie butelki odprowadzającej ciecz:
• Otworzyć klapę obudowy (Rysunek 53/2) z boku
urządzenia.
• Wyjąć butelkę (Rysunek 55/1) z uchwytu.
• Ścisnąć szybkozłącze (Rysunek 55/2) i wyciągnąć
wąż (Rysunek 55/3).
• Odkręcić nakrętkę (Rysunek 55/4) i opróżnić
butelkę (Rysunek 55/1).
• Z powrotem nakręcić zakrętkę (Rysunek 55/4).
• Ścisnąć szybkozłącze (Rysunek 55/2) i włożyć
wąż (Rysunek 55/3).
• Z powrotem zamknąć boczną klapę urządzenia
(Rysunek 53/2).

7.2.2

Rysunek 55

Opróżnianie butelki
odprowadzającej ciecz

Rysunek 56

Napełnianie butelki nawilżacza
powietrza

Polski

• Włożyć butelkę (Rysunek 55/1) do uchwytu.

Napełnianie butelki nawilżacza
powietrza do inkubacji

• Otworzyć klapę obudowy (Rysunek 53/2) z boku
urządzenia.
• Otworzyć metalową klapę (Rysunek 56/1) na
zewnątrz i wyjąć butelkę nawilżacza powietrza
(Rysunek 56/2) z uchwytu.
• Ścisnąć szybkozłącze (Rysunek 56/3) i wyciągnąć
wąż (Rysunek 56/4).
• Odkręcić nakrętkę (Rysunek 56/5).
• Napełnić
wodą
destylowaną
lub
demineralizowaną.
Zwrócić uwagę na minimalny i maksymalny
poziom napełnienia (oznaczenie min. i maks. na
butelce).
• Z powrotem nakręcić zakrętkę (Rysunek 56/5).
• Ścisnąć szybkozłącze (Rysunek 56/3) i włożyć wąż (Rysunek 56/4).
• Włożyć butelkę nawilżacza powietrza (Rysunek 56/2) w uchwyt i zamknąć metalową klapę
(Rysunek 56/1).
• Z powrotem zamknąć boczną klapę urządzenia (Rysunek 53/2).
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USUWANIE USTEREK I SERWIS

8.1

Usuwanie usterek

Celldiscoverer 7

Problem

Przyczyna

Usuwanie usterek

Celldiscoverer 7 nie działa.

Przerwane zasilanie, komputer sterujący (stacja
robocza) nie jest włączony.

Urządzenie Celldiscoverer 7 nie jest włączone
– włączyć je za pomocą przełącznika zasilania
lub przycisku stanu gotowości.
Włączyć komputer sterujący (stację roboczą).
Sprawdzić połączenia kablowe.

Nieudane określanie grubości
dna.

Polski

Preparat ma zbyt dużą strukturę lub
zarysowania na materiale dna.

W preparacie należy poszukać miejsca, które
ma jak najmniej zarysowań w materiale dna i
mało struktury.

Współczynnik załamania światła środka do
zatapiania preparatu jest zbyt podobny do
współczynnika załamania światła dna, tzn.
urządzenie nie może znaleźć żadnego odbicia
światła na spodzie.

Zastosować środek do zatapiania preparatu,
którego współczynnik załamania światła
w miarę możliwości najbardziej odpowiada
współczynnikowi załamania światła wody.

Preparat ma zbyt dużą strukturę lub
zarysowania na materiale dna.

W preparacie należy poszukać miejsca, które
ma jak najmniej zarysowań w materiale dna i
mało struktury.

Współczynnik załamania światła środka do
zatapiania preparatu jest zbyt podobny do
współczynnika załamania światła dna, tzn.
urządzenie nie może znaleźć żadnego odbicia
światła na spodzie.

Zastosować środek do zatapiania preparatu,
którego współczynnik załamania światła
w miarę możliwości najbardziej odpowiada
współczynnikowi załamania światła wody.

Nośnik próbek nie został
rozpoznany.

Jeśli wieczka płytek mikromiareczkowych są
zaparowane/oklejone, rozpoznawanie próbki
może się nie udać, ponieważ struktura naczynia
z próbką nie jest prawidłowo rozpoznawana.

Wyczyścić wieczko i/lub usunąć naklejkę.

Pozycja ogniska dołka w płytce
mikromiareczkowej nie została
znaleziona lub pozycja ogniska
znacznie odbiega od dołka
znajdującego się obok.

Pozycja ogniska dołka jest niezgodna z pozycją
zdefiniowaną.

Dostosować wstępnie zdefiniowaną pozycję.

Określenie pozycji ogniska
w przypadku den z tworzywa
sztucznego jest mniej dokładne
niż w przypadku dołków z dnem
szklanym.

Dno z tworzywa sztucznego może się znacznie
wyginać.

Stosować naczynia na próbki z dnem
szklanym.

Na obrazie widoczna jest siatka.

Jest to siatka zespołu ogniskującego. W pozycji
roboczej znajduje się błędny filtr emisyjny lub
też brak filtra emisyjnego.

Zastosować filtr emisyjny odpowiedni do
wybranego rozdzielacza barw.

Nie można odczytać kodu
kreskowego.

Ten typ kodu kreskowego nie jest obsługiwany.

Należy zastosować obsługiwany typ kodu
kreskowego.

Słaba jakość druku kodów kreskowych.

Sprawdzić kody kreskowe i ewentualnie
wydrukować z mniejszą rozdzielczością, tzn.
większe.

Nieudane określanie materiału
dna.

Kody kreskowe muszą być nadrukowane na
jasnym tle i należy zachować jasny, pusty
margines o szerokości 10 mm z lewej i
prawej strony.
Immersja wodna jest
niestabilna, gdy stół
przemieszcza próbkę.
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Prędkość stołu jest za duża.
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Zmniejszyć prędkość stołu
w oprogramowaniu sterującym ZEN do
wartości poniżej 25% wartości maksymalnej.
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ZEISS

Transport urządzenia Celldiscoverer 7
Ewentualne występy na urządzeniu Celldiscoverer 7 nie mogą być wykorzystywane do
podnoszenia lub transportu urządzenia.
Do podnoszenia lub transportu urządzenia Celldiscoverer 7 bez obudowy rozszerzenia należy
używać uchwytów transportowych.
Urządzenie Celldiscoverer 7 bez obudowy rozszerzenia może być transportowane na większe
odległości wyłącznie przez serwis firmy ZEISS.
Urządzenie Celldiscoverer 7 z obudową rozszerzenia i urządzenie Celldiscoverer 7 z LSM 900
może być transportowane na mniejsze i większe odległości wyłącznie przez serwis firmy ZEISS.

Transport na większe odległości

Polski

8.2.1

Urządzenie Celldiscoverer 7 może być transportowane tylko przez cztery osoby za dwa
zamontowane uchwyty transportowe.
Podczas transportu Celldiscoverer 7 należy podnieść – pod żadnym pozorem nie należy pchać go
ani ciągnąć po podłożu w celu przemieszczenia do innej pozycji, aby nie uszkodzić nóżek
tłumiących drgania.

• Wyłączyć Celldiscoverer 7 (patrz punkt 4.4 na stronie36).
• Odłączyć urządzenie od napięcia sieciowego. W tym celu należy odłączyć kabel sieciowy (Rysunek 16/2)
od przyłącza sieciowego w urządzeniu Celldiscoverer 7 (Rysunek 16/1).
• Do transportu urządzenia Celldiscoverer 7 należy zamontować uchwyty transportowe (Rysunek 57/2) na
urządzeniu Celldiscoverer 7.
Przełożyć osiem śrub (Rysunek 57/3) przez uchwyty transportowe w sposób przedstawiony na rysunku i
wkręcić je w gwinty (Rysunek 57/1) na urządzeniu Celldiscoverer 7.
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1
2
3

Otwór gwintowany w cokole urządzenia
Uchwyt transportowy (2x)
Śruby (8x)

Rysunek 57
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Montaż uchwytów transportowych
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8.2.2

ZEISS

Instalacja
Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu grzejników lub w bezpośrednim świetle słonecznym.
Unikać dużych wahań temperatury i wstrząsów.

Wtyczki sieciowe można podłączać wyłącznie do gniazdek ze stykami ochronnymi. Działanie
ochronne nie może zostać zniwelowane przez przedłużacze bez przewodu ochronnego.

Odłączanych przewodów zasilających nie należy zastępować przewodami o nieodpowiednich
parametrach. Stosować wyłącznie wymagane przewody sieciowe.

Otwieranie urządzenia jest dozwolone tylko przez przeszkolony personel wykwalifikowany lub
serwis firmy ZEISS. Eksploatacja urządzenia Celldiscoverer 7 jest dozwolona wyłącznie
w pomieszczeniach zamkniętych.

Przed otwarciem urządzenia należy odłączyć wtyczkę sieciową.

Nie wolno podłączać przenośnych listew zasilających z wieloma gniazdami. Przewody systemu
należy tak ułożyć, aby nie można było się o nie potknąć – w razie potrzeby należy je zakryć.

Nigdy nie odłączać przewodu zasilającego podczas pracy urządzenia. Do wyłączenia urządzenia
należy użyć przełącznik zasilania.

Aby zapewnić prawidłowe działanie, urządzenie Celldiscoverer 7 należy poddawać corocznej
kontroli bezpieczeństwa technicznego. Kontrole bezpieczeństwa technicznego są
przeprowadzane przez technika serwisu upoważnionego przez firmę ZEISS. Należy uwzględnić
kontrole bezpieczeństwa specyficzne dla danego kraju.
Zablokowanie lub zasłonięcie szczelin lub kratek wentylacyjnych może spowodować
nagromadzenie się ciepła i uszkodzenie urządzenia, a w skrajnym przypadku – pożar. Należy
zawsze utrzymywać drożność szczelin wentylacyjnych; nie wkładać do nich żadnych przedmiotów
i zadbać, aby żadne przedmioty do nich nie wpadały.
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Przed podłączeniem przewodów sieciowych należy sprawdzić, czy dostępne napięcie sieciowe jest
zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej Celldiscoverer 7.

ZEISS
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Brud i kurz mogą zakłócić poprawne działanie urządzeń. Dlatego urządzenia należy dobrze
chronić przed takimi czynnikami.

Urządzenia wchodzące w zakres dostawy nie mogą być eksploatowane w obszarach
zagrożonych wybuchem, w obecności lotnych środków znieczulających lub łatwopalnych
rozpuszczalników, takich jak alkohol, benzyna itp.

Urządzenia nie posiadają żadnych specjalnych urządzeń do ochrony przed próbkami
żrącymi, potencjalnie zakaźnymi, toksycznymi, radioaktywnymi lub innymi szkodliwymi dla
zdrowia. Podczas posługiwania się takimi próbkami należy przestrzegać wszystkich
wymogów prawnych, w szczególności krajowych przepisów o zapobieganiu wypadkom.

Polski

Tworząc odpowiednie otoczenie stanowiska pracy, należy uniemożliwić powstawanie ładunków
elektrostatycznych, aby urządzenie nie uległo uszkodzeniu.

Po zakończeniu transportu należy zmontować urządzenie w następujący sposób:
• Zdemontować uchwyty transportowe (Rysunek 57/2) z Celldiscoverer 7.
• Ponownie podłączyć wszystkie kable.
• Podłączyć urządzenie do sieci zasilającej. W tym celu kabel sieciowy (Rysunek 16/2) należy włożyć do
gniazda zasilania sieciowego w Celldiscoverer 7 (Rysunek 16/1).
• Włączyć Celldiscoverer 7 (patrz rozdział 4.3 na stronie 34).
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Wymiana filtrów emisyjnych
Filtry emisyjne muszą odpowiadać spektralnie co najmniej jednemu filtrowi wzbudzającemu i
rozdzielaczowi wiązki w systemie. Przed zamontowaniem filtra emisyjnego zalecamy
skontaktowanie się z serwisem klienta ZEISS w celu ustalenia przydatności danego filtra.

8.3.1

Demontaż lub montaż koła filtrów emisyjnych

• Przed zdjęciem koła filtrów emisyjnych należy całkowicie wyłączyć system mikroskopowy zgodnie
z punktem 4.4 (strona 36).
• Chwycić przesuwną pokrywę obudowy rozszerzenia (Rysunek 58/1) za wgłębiony uchwyt (Rysunek 58/2)
i przesunąć ją w lewo.

Polski

• Zdjąć pokrywę przesuwną (Rysunek 58/1) z obudowy rozszerzenia do przodu.

Rysunek 58

Zdejmowanie pokrywy przesuwnej

• Zdjąć pokrywę (Rysunek 59/1) koła filtrów emisyjnych, poluzowując dwie śruby imbusowe
(Rysunek 59/2).
• Odkręcić dwie śruby radełkowane (Rysunek 59/4).
• Pociągnąć za uchwyt (Rysunek 59/3) lub śruby radełkowane (Rysunek 59/4), zdjąć koło filtrów
emisyjnych i odłożyć je w odpowiedni sposób.
• Zapełnianie koła filtrowego lub wymiana filtra (patrz punkt 8.3.2 na stronie 73).
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• Koło filtrów emisyjnych umieścić z powrotem w prowadnicy o profilu trapezowym.
• Dokręcić śruby radełkowane (Rysunek 59/4).
• Założyć z powrotem pokrywę (Rysunek 59/1) i dokręcić dwie śruby imbusowe (Rysunek 59/2).
• Umieścić pokrywę przesuwną (Rysunek 58/1) i zamknąć, przesuwając ją w prawo.

Polski

Rysunek 59

Demontaż lub montaż koła filtrów emisyjnych

• Na koniec, przy włączonym urządzeniu Celldiscoverer 7, skonfigurować filtry emisyjne w MTB i zapisać
ustawienia, patrz punkt 8.4.
W przypadku Celldiscoverer 7 z LSM 900 koło filtrów emisyjnych w celu wymiany filtrów
emisyjnych może zostać zdemontowane lub zamontowane wyłącznie przez serwis.
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Wymiana filtra emisyjnego
Można stosować wyłącznie filtry
emisyjne o wolnej aperturze  22 mm
(średnica = 25 mm).
Koło filtrów emisyjnych znajduje się
w pozycji montażowej na górze.
7 pozycji koła jest oznaczonych
odpowiednimi numerami.

• Koło filtrowe obracać tak długo, aż dostępna
będzie żądana pozycja (Rysunek 60/4).
• Przytrzymać koło filtrowe jednym palcem, aby
zapobiec jego przekręceniu.
• Wykręcić gwintowany pierścień (Rysunek 60/2)
za pomocą płytki montażowej (Rysunek 60/1).

• Włożyć nowy filtr (Rysunek 60/3) przy użyciu
podnośnika do filtrów do pozycji w kole
filtrowym (Rysunek 60/4).Upewnić się, że filtr jest
dokładnie umieszczony w uchwycie i nie jest
przechylony.W przeciwnym razie gwintowanego
pierścienia nie będzie można całkowicie wkręcić.

Polski

• W razie potrzeby zassać i wyjąć filtr za pomocą
podnośnika do filtrów (np. Handi-Vac® firmy
Edmund Optics) (Rysunek 60/5).

Rysunek 60

Wymiana filtra emisyjnego

• Przykręcić solidnie gwintowany pierścień z płytą montażową. Upewnić się, że górna strona
gwintowanego pierścienia nie wystaje poza mocowanie. Jeśli nie można go wystarczająco mocno
wkręcić, oznacza to, że filtr nie jest dokładnie ustawiony.
• Należy zanotować przyporządkowanie poszczególnych pozycji filtrów.
• Wpisać dane filtrów na etykietach i nakleić etykiety w przewidzianych miejscach dla danej pozycji.
Filtr blokujący może być oznaczony na obwodzie zarówno za pomocą oznaczenia, jak i strzałki. Strzałka
wskazuje kierunek montażu danego filtra w kole filtrowym i musi być zawsze skierowana do wewnątrz.
Jeżeli zachodzi konieczność zamontowania filtrów, które nie posiadają oznaczeń kierunkowych (strzałki),
zalecamy następujący sposób postępowania.
Filtry z odbijającymi światło warstwami dielektrycznymi muszą być zainstalowane w taki sposób, aby
warstwa odbijająca światło w przypadku filtra blokującego była skierowana do wewnątrz.
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Konfiguracja filtrów emisyjnych

W MicroToolBox (MTB) domyślnie dostępne są wszystkie filtry, które można nabyć w firmie ZEISS.
Jeśli oprócz tej listy wymagane są filtry specjalne, można je określić i wprowadzić do MicroToolBox (patrz
punkt 8.4.2), aby były dostępne podczas konfigurowania filtrów.

8.4.1

Przyporządkowanie filtrów fluorescencyjnych w kole filtrów emisyjnych
W MicroToolBox można zmieniać tylko rekordy koła filtrów emisyjnych.
Zmiana innych rekordów może prowadzić do pogorszenia funkcjonalności lub nawet do
uszkodzenia urządzenia.

Polski

Ponieważ koło filtrów emisyjnych stanowi część konfiguracji urządzenia, jest ono
wprowadzane do bazy danych konfiguracji wraz z filtrami zamontowanymi w kole
filtrów.
Następuje to w MicroToolBox:
• Kliknąć dwukrotnie ikonę programu MTB2011 Configuration (Konfiguracja
MTB2011) na pulpicie.
• Alternatywne uruchomienie programu:
Start / Wszystkie programy / Carl Zeiss Microscopy / MTB 2011 – 2.x.x.x / Konfiguracja
TB2011
• W oknie, które pojawi się teraz w Celldiscoverer 7 (patrz Rysunek 61), wybrać pozycję
7x Motorized Emission Filterwheel (7x zmotoryzowane koło filtrów emisyjnych), klikając ją
dwukrotnie, tak aby widoczne było 7 rekordów dla pozycji filtrów.
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MicroToolBox – 7x Motorized Emission Filterwheel (7x zmotoryzowane koło filtrów
emisyjnych)

• W pozycji Name (Nazwa) (patrz Rysunek 62) w polu wyboru można teraz wybrać filtr emisji.
• Alternatywnie w polu Filter (Filtr) można wprowadzić ciąg znaków do wyszukiwania w polu wyboru.
Następnie w oknie wyboru wyświetlane będą tylko filtry emisji zawierające ten ciąg znaków.
• Aby móc korzystać z funkcji filtrowania, pole wyboru Filter (Filtr) musi być aktywowane – w przeciwnym
razie zostanie wyświetlona cała lista wyboru filtrów emisji.

Rysunek 62
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• Po znalezieniu i zaznaczeniu odpowiedniego filtra emisyjnego zostaje on zastosowany w wybranej
pozycji w kole filtrów poprzez kliknięcie przycisku <<. Alternatywnie można również zastosować filtr
emisyjny poprzez jego dwukrotne kliknięcie.
Właściwości spektralne tego filtra zostaną następnie wyświetlone w dolnym obszarze prawego okna
częściowego.
• Proces ten można teraz powtórzyć dla pozostałych filtrów emisyjnych.
• Po kliknięciu przycisku Apply (Zastosuj) rekordy są zapisywane na dysku twardym.
• Aby zapisać zmiany także w urządzeniu, należy przejść do rekordu podstawowego (tutaj:
Celldiscoverer) i kliknąć przycisk Write Configuration to Hardware (Zapisz konfigurację
w urządzeniu).
• Następnie można zamknąć MTB.

8.4.2

Definiowanie filtrów fluorescencyjnych w MicroToolBox

Polski

Kliknąć dwukrotnie ikonę programu MTB2011 Configuration (Konfiguracja MTB2011) na pulpicie.
• Alternatywne uruchomienie programu:
Start / Wszystkie programy / Carl Zeiss Microscopy / MTB 2011 – 2.x.x.x / Konfiguracja
TB2011
• W wyświetlonym oknie w pozycji Options (Opcje) wybrać rekord Custom Excitation and Emission
Filter Specification (Niestandardowa specyfikacja filtra wzbudzającego i emisyjnego).
• Następnie w pozycji Filter Type (Typ filtra) wybrać rekord Emission Filter (Filtr emisyjny).
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Rysunek 63

MicroToolBox – Custom Excitation and Emission Filter Specification (Niestandardowa
specyfikacja filtra wzbudzającego i emisyjnego)

• Kliknąć myszą przycisk New (Nowy) (patrz Rysunek 63).
• W polu Name (Nazwa) wprowadzić nazwę filtra.
Filtr będzie później wyświetlany pod tą nazwą w oprogramowaniu sterującym ZEN.
• W pozycji Area 1 (Obszar 1) można teraz wprowadzić właściwości spektralne filtra emisyjnego.
• Jeśli jako filtr emisyjny stosowany jest filtr długoprzepustowy, należy uaktywnić pole wyboru Long Pass
(Długoprzepustowy).
• Po kliknięciu myszą przycisku OK rekord zostaje zastosowany i jest dostępny do celów konfiguracji kół
filtrów.

8.5

Kalibracja

Przed dostawą urządzenie jest poddawane kalibracji fabrycznej.
Podczas instalacji na miejscu ta kalibracja jest wykonywana ponownie przez serwis firmy ZEISS, aby
zapewnić optymalne działanie systemu w lokalnych warunkach eksploatacji. Kalibracja jest również
rutynowo sprawdzana/wykonywana po interwencjach serwisowych.
Dlatego podczas normalnej pracy nie jest wymagana kalibracja przez użytkownika.
Aby uzyskać optymalne działanie w trybie mieszanym z LSM 900 (np. przy zmianie temperatury otoczenia),
może być konieczna kalibracja nakładki obrazu. Kalibrację tę może wykonać użytkownik (patrz
punkt 8.5.1.2 na stronie 79).
Wyjątkiem jest instalacja kamery w zewnętrznym porcie kamery. Instalację może zawsze przeprowadzić
użytkownik. Po zakończeniu instalacji należy przeprowadzić pełną kalibrację systemu dla tej kamery.
Informacje na ten temat, patrz punkt 8.5.2 na stronie 82.

03/2020

430039-7011-120

77

USUWANIE USTEREK I SERWIS
Kalibracja

ZEISS

8.5.1

Celldiscoverer 7

Preparaty kalibracyjne

Zestaw kalibracyjny wchodzi w zakres dostawy systemu. Składa się z następujących elementów:
− dwa preparaty kalibracyjne (geometria, natężenie fluorescencji)
− płytka wkładana do zamocowania tych preparatów kalibracyjnych oraz
− preparat kalibracyjny do ustawiania ostrości.
Wszystkie kalibracje systemu są wykonywane przy użyciu tych preparatów.
Upewnić się, że preparaty kalibracyjne są prawidłowo umieszczone i wyrównane w płytce
wkładanej.
Zapełnianie płytki wkładanej na 3 preparaty kalibracyjne 76x26 mm, patrz punkt 5.4.5 na
stronie 47.
Prawidłowe ustawienie pokazane jest na rysunku
obok (Rysunek 64):
Polski

− Preparat kalibracyjny LSM (Rysunek 64/1) włożyć
etykietą do góry, logo Zeiss musi być skierowane
do przedniej krawędzi (Rysunek 64/4)
− Preparat kalibracyjny – geometria (Rysunek 64/2)
włożyć etykietą do góry, etykieta musi być
skierowane
do
przedniej
krawędzi
(Rysunek 64/5)

1
2
3
4
5

Preparat kalibracyjny LSM
Preparat kalibracyjny – geometria
Preparat kalibracyjny – natężenie fluorescencji
Pozycja logo ZEISS
Pozycja etykiety

Rysunek 64
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− Preparat kalibracyjny – natężenie fluorescencji
(Rysunek 64/3) włożyć etykietą i stopniem do
dołu

Płytka wkładana z preparatami
kalibracyjnymi
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Preparat kalibracyjny LSM

Preparat kalibracyjny LSM do Celldiscoverer 7 (Rysunek 64/1) jest dostępny opcjonalnie i wymagany tylko
do systemów z LSM 900. Jest stosowany z następującymi asystentami kalibracji:
− Kalibracja skanera
− Test pola skanowania
− Korekta przesunięcia LSM/kamery
Kalibracja skanera służy do optymalizacji parametrów regulacji skanerem oraz sterowania skanerem.
Jeśli test pola skanowania zakończy się niepowodzeniem, należy przeprowadzić kalibrację skanera.
Preparat kalibracyjny LSM jest również wykorzystywany do określania przesunięcia LSM/kamery.

Preparat składa się z chromowej struktury siatkowej pokrytej warstwą fluorescencyjną. Próbka jest
przyklejona do anodowanej na czarno ramy mocującej. Ma ona wymiary standardowego szkiełka
podstawowego (76x26 mm). Preparat jest wyposażony w szkiełko nakrywkowe, dzięki czemu można go
czyścić jak zwykły preparat.

8.5.1.2

Preparat kalibracyjny – geometria

Przy użyciu tego preparatu kalibracyjnego (Rysunek 64/2) wykonuje się wszystkie kalibracje geometryczne
systemu.
Ponadto za pomocą tej próbki jest wykonywana kalibracja ogniska utrzymywanego i automatycznego dla
szkiełek nakrywkowych.
Kalibracja jest wykonywana przez asystenta wspomaganego przez oprogramowanie, który prowadzi przez
procedurę kalibracji (należy przestrzegać instrukcji podczas procedury).
Kalibracja geometryczna obejmuje np. parfokalność, parcentryczność, skalowanie, mapę rozbieżności,
przesunięcie rozdzielacza wiązki, przesłonę i wyrównanie kamery.
Kalibracja mapy rozbieżności jest potrzebna do wygenerowania nakładania piksel po pikselu obrazu
z kamery i LSM w trybie mieszanym.
Oba preparaty na szkiełku podstawowym są wyposażone w szkiełko nakrywkowe, dzięki czemu można je
czyścić jak zwykły preparat.
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Wszystkie kalibracje i testy są wykonywane przez asystentów (asystentów kalibracji) wspomaganych przez
oprogramowanie, którzy prowadzą przez procedurę kalibracji (należy przestrzegać instrukcji podczas
procedury).
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Preparat kalibracyjny – natężenie fluorescencji

Ten preparat kalibracyjny (Rysunek 64/3) jest używany do określania odniesienia natężenia fluorescencji
przy wskazanych długościach fal.
Kalibracja natężenia wzbudzenia jest wykonywana przez asystenta (asystenta kalibracji) wspomaganego
przez oprogramowanie, który prowadzi przez procedurę kalibracji (należy przestrzegać instrukcji podczas
procedury).
Preparat kalibracyjny składa się z fluorescencyjnej płytki szklanej przytwierdzonej do strukturalnego szkiełka
nakrywkowego wysokiej klasy. Szklana płytka jest przyklejona do anodowanej na czarno ramy mocującej.
Ma ona wymiary standardowego szkiełka podstawowego (76x26 mm). Preparat jest wyposażony
w szkiełko nakrywkowe, dzięki czemu można go czyścić jak zwykły preparat.

8.5.1.4

Preparat kalibracyjny do ustawiania
ostrości

Polski

Ten preparat kalibracyjny (patrz Rysunek 65) służy
do kalibracji ostrości preparatów z podstawą
polistyrenową.
Kalibracja jest wykonywana przez asystenta
wspomaganego przez oprogramowanie, który
prowadzi przez procedurę kalibracji (należy
przestrzegać instrukcji podczas procedury).

1
2

Zmodyfikowana płytka mikromiareczkowa
Szalka Petriego

Rysunek 65

Preparat kalibracyjny do
ustawiania ostrości

Zmodyfikowana płytka mikromiareczkowa (patrz
Rysunek 65/1) ma cienkie dno z polistyrenu,
którego zmierzona grubość odczytywana jest
z etykiety obok pięciu otwartych komór i
przenoszona do asystenta kalibracji.
Dodatkowo wklejona jest szalka Petriego (patrz
Rysunek 65/2) wykonana z polistyrenu. Szalka
Petriego ma cienkie dno z polistyrenu, którego
zmierzona grubość odczytywana jest z etykiety
obok szalki i przenoszona do asystenta kalibracji.

Na powierzchni pięciu otwartych komór płytki mikromiareczkowej i szalki Petriego znajduje się stała
warstwa z fluorescencyjnymi kuleczkami. Kuleczki mają dwie różne średnice – 6 µm i 1 µm.
Aby przeprowadzić kalibrację ogniska, pięć otwartych komór i szalka Petriego muszą być wypełnione wodą
destylowaną. Wysokość napełnienia powinna wynosić co najmniej 5 mm.
Po zakończeniu kalibracji należy wylać wodę. Powierzchni nie należy czyścić – w przeciwnym
razie kuleczki mogłyby oderwać się od powierzchni.
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Zestaw preparatów kalibracyjnych Delta Vision Slide

Ten zestaw preparatów kalibracyjnych jest wymagany tylko w przypadku systemów z LSM 900 i służy do
kalibracji MBS.
Kalibracja polega na regulacji położenia silnika kompensatora przesunięcia wiązki (BSC) w kierunku x i y,
aby ustawić światło dokładnie w centralnym położeniu otworu.
Zestaw składa się z następujących części:
− DeltaVision Slide pomarańczowy (Ex 488 nm, Em 519 nm)
− DeltaVision Slide czerwony (Ex 590 nm, Em 650 nm)

Polski

Kalibracja jest wykonywana przez asystenta wspomaganego przez oprogramowanie, który prowadzi przez
procedurę kalibracji (należy przestrzegać instrukcji podczas procedury).
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Wykonanie kalibracji (procedura kalibracji)

Kalibracja jest wykonywana przez asystenta (asystenta kalibracji) wspomaganego przez oprogramowanie,
który prowadzi przez procedurę kalibracji. Należy przestrzegać instrukcji wyświetlanych przez
oprogramowanie podczas procedury.
Preparaty muszą być czyste, tzn. pozbawione odcisków palców, kurzu i innych cząstek, które
mogłyby obniżyć jakość obrazu. Należy to sprawdzić przed użyciem.
Nieprawidłowo przeprowadzony proces kalibracji może spowodować niedostateczną jakość
obrazu lub niedokładność ponownego pozycjonowania. Z tego powodu proces kalibracji lub
procedury powinny być stosowane z najwyższą ostrożnością.
Aby uzyskać najlepsze wyniki, kalibracje powinny być wykonywane dopiero po 5 godzinach od
włączenia urządzenia, tak aby system osiągnął stabilność termiczną.

Polski

• Włożyć odpowiedni preparat kalibracyjny do płytki wkładanej na 3 preparaty kalibracyjne (patrz
punkt 5.4.5 na stronie 47).
• Włożyć płytkę wkładaną do ramy mocującej (patrz 5.3 na stronie 44).
• Uruchomić asystenta kalibracji dla procedur kalibracji w oprogramowaniu sterującym ZEN:
ZEN Celldiscoverer → Dodatki → Konserwacja systemu i kalibracja → asystenci kalibracji.
Uruchomiony zostanie asystent kalibracji. Prowadzi on użytkownika przez proces kalibracji.
• Należy przestrzegać wskazówek i instrukcji podanych podczas tego procesu lub je wykonać.
Szczegółowe informacje na temat asystenta kalibracji można znaleźć w instrukcji obsługi i pomocy online
oprogramowania ZEN.
Jeśli po przeprowadzeniu kalibracji jakość obrazu lub ponowne pozycjonowanie nie są
zadowalające, należy skontaktować się z serwisem firmy ZEISS.
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Postępowanie w przypadku awarii zasilania

Jeśli nastąpi awaria zasilania, a system, stacja robocza i monitor są odłączone od napięcia, należy wykonać
następujące czynności:
• Odłączyć urządzenie Celldiscoverer 7 od obwodu zasilania za pomocą wyłącznika zasilania
(Rysunek 14/1) i nie używać go dalej, dopóki zasilanie nie będzie ponownie dostępne.
• Jeśli dostępne jest zasilanie, włączyć stację roboczą i włączyć Celldiscoverer 7 (patrz punkt 4.3,
Rysunek 16 na stronie 34).
• Jeśli podczas inicjalizacji nie zostanie osiągnięty tryb pracy i nie pojawi się okno interfejsu TFT System
Overview (Przegląd systemu) (Rysunek 19), należy wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie.
Jeżeli kolejna inicjalizacja również zakończy się niepowodzeniem, należy skontaktować się
z serwisem ZEISS.

Polski

• Po prawidłowej inicjalizacji należy uruchomić oprogramowanie sterujące ZEN. Należy postępować
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez oprogramowanie sterujące ZEN.

Dostęp do próbek podczas awarii zasilania
Jeżeli konieczne jest uzyskanie dostępu do próbek w urządzeniu Celldiscoverer 7 podczas awarii zasilania
(np. w celu ich ręcznego wyjęcia lub oględzin), należy wykonać następujące czynności:
• Odłączyć urządzenie Celldiscoverer 7 od obwodu zasilania za pomocą wyłącznika zasilania
(Rysunek 14/1) i nie używać go dalej.
Upewnić się, że cały system (Celldiscoverer 7) pozostaje odłączony od obwodu elektrycznego
podczas ingerencji w urządzenie.
• Otworzyć komorę na próbki i zdemontować osłonę przed światłem przechodzącym (patrz punkt 5.7 na
stronie 51).
Próbka jest teraz dostępna.
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Jeżeli urządzenie Celldiscoverer 7 jest w trakcie
Prescan (Skanowanie wstępne), ramę mocującą
należy ostrożnie przeciągnąć do obszaru wymiany
próbek:
• Drzwi załadunkowe (Rysunek 66/1) ostrożnie
przesunąć palcami do góry do oporu.

Rysunek 66

Otwieranie drzwi załadunkowych

Polski

• Klapę (Rysunek 67 /1) nacisnąć do wewnątrz,
palcami uchwycić wgłębienie ramy mocującej
(Rysunek 67 /2) i powoli wciągnąć ramę
mocującą do obszaru wymiany próbek.

Rysunek 67
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Wyjmowanie ramy mocującej
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Zamawianie serwisu

Wszelkie interwencje w części mechaniczne, optyczne lub elektroniczne wewnątrz urządzenia jak również
prace w zakresie elektryki urządzenia, z wyjątkiem prac wymienionych w instrukcji obsługi, mogą być
wykonywane wyłącznie przez serwis firmy ZEISS lub specjalnie upoważniony wyspecjalizowany personel.
Aby posiadane przez Państwa urządzenie Celldiscoverer 7 było optymalnie wyregulowane i działało
bezawaryjnie przez dłuższy czas, zalecamy zawarcie umowy serwisowej/konserwacyjnej z firmą ZEISS.
W przypadku dodatkowych zamówień lub gdy wymagany jest serwis, prosimy o kontakt z właściwym
przedstawicielem firmy ZEISS.
Dalsze informacje można również znaleźć w internecie pod adresem:

Polski

www.zeiss.com/microscopy
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9.1

Kompatybilne kody kreskowe

Celldiscoverer 7

System jest wyposażony we wbudowany czytnik kodów kreskowych. Funkcję tę można opcjonalnie
aktywować w oprogramowaniu sterującym ZEN / Celldiscoverer 7.
Czytnik kodów kreskowych jest kompatybilny z wieloma różnymi typami kodów kreskowych.
System zasadniczo rozpoznaje następujące typy kodów kreskowych 1D:
− Code 39 (3of9 i W/MOD43)
− Code128 Auto, Code128 A, Code128 B, Code128 C
− Interleaved 2of5
− UPC A i UPC E
− EAN 8 i EAN 13
Polski

− Codebar
− UCC/EAN 128
Dodatkowo na szkiełkach podstawowych rozpoznawane są następujące typy kodów kreskowych 2D:
− DataMatrix
− Kod QR
Aby zapewnić bezawaryjną pracę czytnika kodów kreskowych, należy przestrzegać poniższych wskazówek:
− Kody kreskowe można przyklejać tylko na prawej i lewej przedniej stronie płytek
mikromiareczkowych.
− Po lewej i prawej stronie krawędzi należy zachować jasny, niezadrukowany margines o
szerokości 10 mm.
− Kody kreskowe muszą być nadrukowane na jasnym tle.
− Kody kreskowe 2D (QR i DataMatrix) są również rozpoznawane na srebrnym tle.
− Kody kreskowe Chrome nie są wykrywane w sposób niezawodny.
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Wykaz skrótów

CCD
CSA
D
d
DIN
Śred.
WE
EN
IEC
IP
ISO
IvD
Maks.
Min.
MTB
PC
RoHS

Charge-Coupled Device
Canadian Standards Association (Kanadyjski Urząd Normalizacyjny i Kontrolny)
Grubość szkiełka nakrywkowego
Średnica (np. filtra)
Niemiecki Instytut Normalizacyjny
Średnica
Wspólnota Europejska
Norma europejska
International Electrotechnical Commission (Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna)
International Protection (stopień ochrony zapewniany przez obudowę)
International Organization for Standardization (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
Diagnoza in vitro
Maksymalnie
Minimalnie
MicroToolBox
Personal Computer (Workstation) (komputer osobisty, stacja robocza)
Restriction of Hazardous Substances (dyrektywa UE w sprawie ograniczenia stosowania
niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym)
Bezpiecznik zwłoczny (typ bezpiecznika)
Thin-film transistor (tranzystor cienkowarstwowy)
Underwriter Laboratories (Urząd kontrolny w USA)
Universal Serial Bus (uniwersalna magistrala szeregowa)
Ultrafiolet
Waste Electrical and Electronic Equipment (dyrektywa UE w sprawie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego)

T
TFT
UL
USB
UV
WEEE
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Wykaz haseł

A
Awaria zasilania ........................................................................................................................................83
B
Bezpieczeństwo ..........................................................................................................................................6
Bezpieczeństwo urządzenia .........................................................................................................................6
Butelka nawilżacza powietrza do inkubacji ................................................................................................65
Butelka odprowadzająca ciecz ...................................................................................................................65
C
Części zamienne ........................................................................................................................................21
Czyszczenie ...............................................................................................................................................61
D
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Dane techniczne .......................................................................................................................................24
Dezynfekcja ..............................................................................................................................................42
Dezynfekcja UV .........................................................................................................................................42
E
Eksperyment .............................................................................................................................................39
Elementy obsługi .................................................................................................................................30, 33
F
Filtr fluorescencyjny.............................................................................................................................74, 76
Filtry emisyjne ............................................................................................................................... 71, 73, 74
G
Gwarancja ................................................................................................................................................12
I
Immersja wodna .......................................................................................................................................59
Inkubacja ..................................................................................................................................................49
Instalacja...................................................................................................................................................69
Interfejs TFT ........................................................................................................................................37, 39
K
Kalibracja ..................................................................................................................................................77
Kamery .....................................................................................................................................................20
Kody kreskowe .........................................................................................................................................86
Koło filtrów emisyjnych .......................................................................................................................71, 74
Komora na próbki .....................................................................................................................................61
Konfiguracja .............................................................................................................................................74
Konserwacja .......................................................................................................................................60, 64
L
Logowanie ................................................................................................................................................57
LSM 900 ...................................................................................................................................................16
M
MicroToolBox............................................................................................................................................74
Monitor ....................................................................................................................................................33
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N
Napełnianie butelki doprowadzającej ciecz ............................................................................................... 64
O
Obiektywy ................................................................................................................................................ 20
Obsługa .................................................................................................................................................... 37
Określanie grubości dna............................................................................................................................ 59
Określanie grubości materiału ................................................................................................................... 59
Opis urządzenia ........................................................................................................................................ 13
Oprogramowanie ..................................................................................................................................... 57
Osłona przed światłem przechodzącym ..................................................................................................... 51
Perfuzja .............................................................................................................................................. 47, 49
Pielęgnacja ............................................................................................................................................... 60
Pipetowanie ............................................................................................................................................. 55
Płytka mikromiareczkowa ......................................................................................................................... 44
Płytka wkładana ........................................................................................................... 9, 44, 45, 46, 48, 60
Płytka wkładana do perfuzji ...................................................................................................................... 47
Preparat kalibracyjny........................................................................................................................... 47, 78
Próbka .......................................................................................................................................... 39, 55, 58
Przebieg pracy .......................................................................................................................................... 39
Przegląd systemu ...................................................................................................................................... 18
Przyłącza urządzenia ................................................................................................................................. 30
R
Rama mocująca .................................................................................................................................. 44, 60
S
Schemat okablowania .................................................................................................................. 30, 31, 32
Serwis ...................................................................................................................................................... 85
Stan gotowości................................................................................................................................... 34, 36
Szalka Petriego ................................................................................................................................... 45, 48
Szkiełko podstawowe ................................................................................................................... 46, 47, 48
T
Tabliczki informacyjne............................................................................................................................... 10
Tabliczki ostrzegawcze ............................................................................................................................. 10
Temperatura otoczenia ............................................................................................................................. 23
Transport .................................................................................................................................................. 67
U
Uruchamiania oprogramowania sterującego ............................................................................................. 57
Uruchomienie ........................................................................................................................................... 26
Urządzenie podstawowe .......................................................................................................................... 30
Ustawianie ostrości próbki ........................................................................................................................ 59
Usterki ...................................................................................................................................................... 66
W
Warunki środowiskowe ............................................................................................................................ 23
Widok ogólny ............................................................................................................................... 14, 15, 16
Włączanie ................................................................................................................................................. 34
Wskaźniki stanu .................................................................................................................................. 30, 33
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Wskazówki dotyczące ustawiania ..............................................................................................................26
Wykaz skrótów .........................................................................................................................................87
Wykrywanie powierzchni ..........................................................................................................................59
Wyłączanie................................................................................................................................................36
Wyposażenie dodatkowe ..........................................................................................................................21
Wyświetlacz TFT............................................................................................................................ 34, 36, 37
Z
Zasady bezpieczeństwa ...............................................................................................................................8
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