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1 O tej instrukcji obsługi | 1.1 Konwencje tekstowe i rodzaje odsyłaczy ZEISS

1 O tej instrukcji obsługi
Niniejsza instrukcja obsługi jest częścią składową urządzenia LSM 980, nazywanego dalej mikro-
skopem.

Ten dokument opisuje podstawowe czynności i wskazówki bezpieczeństwa, których należy prze-
strzegać podczas obsługi i konserwacji. Dlatego też dokument musi zostać przeczytany przez ope-
ratora przed uruchomieniem i musi być zawsze dostępny w miejscu użytkowania produktu.

Ten dokument jest stałą częścią produktu i w przypadku odsprzedaży należy go przekazać wraz
z produktem nowemu właścicielowi.

1.1 Konwencje tekstowe i rodzaje odsyłaczy

Opis Przykład

Elementy obsługi oprogramowania i elementy
interfejsu użytkownika.

Kliknąć Start.

Elementy obsługi sprzętu. Nacisnąć przycisk Standby.

Klawisz na klawiaturze. Nacisnąć Enter na klawiaturze.

Nacisnąć jednocześnie kilka klawiszy na kla-
wiaturze.

Nacisnąć Ctrl + Alt + Del.

Przejść do ścieżki podanej w oprogramowa-
niu.

Wybrać Tools > Goto Control Panel > Air-
lock.

Tekst wprowadzany przez użytkownika. W tym polu wpisać example.pdf.

Wszystko, co jest wpisywane dosłownie pod-
czas programowania, na przykład kody makr
i słowa kluczowe.

W konsoli wpisać Integer.

Odniesienie do dalszych informacji w tym do-
kumencie.

Patrz: Konwencje tekstowe i rodzaje odsyła-
czy [} 6].

Odniesienie do strony internetowej. https://www.zeiss.com/corporate/int/ho-
me.html

1.2 Objaśnienia komunikatów ostrzegawczych i dodatkowych informacji

NIEBEZPIECZEŃSTWO, OSTRZEŻENIE, PRZESTROGA i NOTYFIKACJA to standardowe słowa sygna-
łowe używane do określania stopni zagrożenia i ryzyka obrażeń ciała oraz szkód materialnych. Na-
leży uwzględnić nie tylko wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia w rozdziale Bezpieczeństwo,
lecz także instrukcje bezpieczeństwa oraz ostrzeżenia w innych rozdziałach. Nieprzestrzeganie
tych instrukcji i ostrzeżeń może skutkować zarówno szkodami osobowymi, jak i materialnymi oraz
prowadzić do utraty wszelkich roszczeń odszkodowawczych.

W tym dokumencie stosowane są następujące ostrzeżenia wskazujące na niebezpieczne sytuacje
i zagrożenia.

 NIEBEZPIECZEŃSTWO

Rodzaj i źródło niebezpieczeństwa
NIEBEZPIECZEŃSTWO wskazuje bezpośrednio niebezpieczną sytuację, która skutkuje śmiercią
lub poważnymi obrażeniami ciała, jeżeli się jej nie zapobiegnie.
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 OSTRZEŻENIE

Rodzaj i źródło niebezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią
lub poważnymi obrażeniami ciała, jeżeli się jej nie zapobiegnie.

 PRZESTROGA

Rodzaj i źródło niebezpieczeństwa
PRZESTROGA wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować lekkimi lub
średnimi obrażeniami ciała, jeżeli się jej nie zapobiegnie.

NOTYFIKACJA

Rodzaj i źródło niebezpieczeństwa
NOTYFIKACJA wskazuje potencjalnie szkodliwą sytuację, która może skutkować szkodami ma-
terialnymi, jeżeli się jej nie zapobiegnie.

Informacja
Dostarcza dodatkowych informacji lub objaśnień, aby pomóc operatorowi lepiej zrozumieć
treść tego dokumentu.

1.3 Objaśnienie symboli

Oznaczenie CE (Conformité Européenne)

Etykieta CSA: produkt przetestowany przez CSA pod kątem zgodno-
ści z normami amerykańskimi i kanadyjskimi.
Numer główny zatwierdzenia CSA może być opcjonalnie podany
obok tego symbolu

Oznakowanie UKCA (ocena zgodności w Wielkiej Brytanii)

Producent

Kraj produkcji. „CC” oznacza kod kraju, np. „DE” oznacza Niemcy, a
„CN” Chiny.
Obok symbolu może znajdować się data produkcji.

Importer

Numer seryjny

Numer katalogowy

Etykieta WEEE: nie wyrzucać do odpadów zmieszanych. Przekazać
do zakładów selektywnej zbiórki odpadów w celu odzysku i recy-
klingu
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1.4 Inne obowiązujące dokumenty

Należy przestrzegać innych obowiązujących dokumentów:

Wymagania
montażowe

Szczegółowe informacje dotyczące danych technicznych można znaleźć w dokumencie „Wymaga-
nia montażowe”.

Komponenty
systemowe i
komponenty
dostawców

zewnętrznych,
akcesoria

Informacje o poszczególnych komponentach, ulepszeniach , i akcesoriach można uzyskać od part-
nera handlowego i serwisowego ZEISS. Należy również zapoznać się z dokumentacją producen-
tów zewnętrznych.

Przestrzegać wskazań dodatkowych instrukcji obsługi:

§ Definite Focus

§ Statywy (Axio Observer 7, Axio Imager.Z2 lub Axio Examiner.Z1)

§ ELYRA 7

§ Źródła światła (np. X-Cite Xylis, Colibri 5 & 7)

§ Inkubacja (np. PeCon, Ibidi)

§ Kamery (np. AxioCam)

§ Stoliki skanujące

§ Urządzenia piezoelektryczne

§ Lasery ultraszybkie z możliwością regulacji (np. Coherent, Spectra)

§ Komputer PC i monitor użytkownika

Oprogramowanie W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat korzystania z ZEN, należy zapoznać się z je-
go instrukcją (np. Pomoc online, Instrukcja oprogramowania) lub zapytać swojego partnera han-
dlowego i serwisowego ZEISS.

Karty
charakterystyki

Przestrzegać dołączonych kart charakterystyki. Należy stosować się do instrukcji i wytycznych po-
danych w odpowiednich kartach charakterystyki.

Broszury
i certyfikaty

Broszury, certyfikaty (np. ISO, CSA, SEMI) i deklaracje zgodności (np. WE, UK) można uzyskać u
partnera handlowego i serwisowego ZEISS.

1.5 Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt z lokalnym partnerem handlowym
i serwisowym ZEISS bądź jednym z poniższych adresów:

Siedziba główna

Tel.: +49 1803 33 63 34

Faks: +49 3641 64 3439

E-mail: info.microscopy.de@zeiss.com

Kursy, szkolenia i edukacja w zakresie mikroskopii

W celu uzyskania informacji na temat kursów, szkoleń i edukacji w zakresie mikroskopii prosimy o
kontakt za pośrednictwem naszej strony (https://www.zeiss.com/microscopy/int/service-support/
training-and-education.html#contact).

Portal ZEISS

Portal ZEISS (https://portal.zeiss.com/) oferuje różne usługi upraszczające codzienną pracę z syste-
mami ZEISS (urządzeniami i oprogramowaniem). Jest przez cały czas ulepszany i rozbudowywany,
aby lepiej spełniać potrzeby i wymagania naszych klientów.
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Partner handlowy i serwisowy ZEISS

Lokalnego partnera handlowego i serwisowego ZEISS można znaleźć na stronie https://www.ze-
iss.com/microscopy/int/website/forms/sales-and-service-contacts.html.

Serwis w Niemczech

Tel.: +49 7364 20 3800

Faks: +49 7364 20 3226

E-mail: service.microscopy.de@zeiss.com
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2 Bezpieczeństwo
Niniejszy rozdział zawiera ogólne wymagania dotyczące bezpiecznych metod pracy. Każda osoba
korzystająca z mikroskopu lub zajmująca się jego instalacją bądź konserwacją musi przeczytać te
ogólne wskazówki bezpieczeństwa i przestrzegać ich. Znajomość podstawowych wskazówek
i wymagań bezpieczeństwa jest warunkiem bezpiecznej i bezawaryjnej pracy. Bezpieczeństwo pra-
cy dostarczonego mikroskopu jest zapewnione tylko wtedy, gdy jest on eksploatowany zgodnie z
jego przeznaczeniem.

Wszystkie prace związane z ryzykiem resztkowym są specjalnie oznaczone w odpowiednich czę-
ściach niniejszego dokumentu. Jeżeli obsługa komponentów wymaga szczególnej ostrożności, jest
to oznaczone znakiem ostrzegawczym. Należy zawsze przestrzegać tych ostrzeżeń.

2.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie LSM 980, jak i jego opcje i akcesoria, zaprojektowano do obrazowania i manipulacji
optycznej komórkowymi lub subkomórkowymi, znakowanymi barwnikiem fluorescencyjnym
strukturami utrwalonych lub żywych komórek w namnażanych formacjach komórkowych, orga-
nach lub całych organizmach modelowych (tylko do celów badawczych, nie do diagnostyki lub te-
rapii medycznej).

Prosimy pamiętać, że LSM 980 jest wysokoprecyzyjnym urządzeniem optyczno-elektronicznym.
Niewłaściwe użycie może szybko prowadzić do pogorszenia jego funkcjonalności lub nawet
uszkodzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym
działaniem, zaniedbaniem lub nieautoryzowanymi ingerencjami, w szczególności usunięcie, mody-
fikacja lub wymiana komponentów. Bezpieczeństwo lasera nie może być zagwarantowane w ta-
kich przypadkach. Urządzenia lub komponenty stron trzecich, które nie zostały wyraźnie zatwier-
dzone przez ZEISS, nie mogą być stosowane.

2.1.1 Grupy ryzyka optycznego

Zgodnie z normą EN 62471 źródła promieniowania optycznego można sklasyfikować według
grup ryzyka w zależności od potencjalnego zagrożenia fotobiologicznego. Źródła można sklasyfi-
kować według następujących czterech grup, zależnie od stopnia zagrożenia, na podstawie limitu
emisji oraz dopuszczalnego czasu ekspozycji (narażenia) przed przekroczeniem progu zagrożenia.

Grupa ryzyka Opis

Wyłączenie Brak zagrożenia fotobiologicznego.

1 Brak zagrożenia wynikającego z normalnych ograniczeń związanych z za-
chowaniem dot. ekspozycji.

2 Brak zagrożenia wynikającego z reakcji awersyjnej na bardzo jasne źródła
światła lub niewygodę powodowaną przez wysoką temperaturę.

3 Zagrożenie występuje nawet w przypadku chwilowego narażenia.

Poniższa tabela zawiera podział dostępnych źródeł światła/podświetleń na grupy ryzyka wg wspo-
mnianej normy:

Źródło światła/Podświetlenie Grupa ryzyka

Colibri 5 & 7 3 (wysokie ryzyko)

X-Cite Xylis 3 (wysokie ryzyko)

HXP 120 V 3 (wysokie ryzyko)

HAL 100 2 (umiarkowane ryzyko)

10 Instrukcja obsługi ZEISS LSM 980 | pl | Rev. 5 | 000000-2406-380



ZEISS 2 Bezpieczeństwo | 2.2 Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa

2.1.2 Informacja o kompatybilności elektromagnetycznej

Mikroskop spełnia wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z normą
EN 55011, klasa A (użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem w środowiskach przemysłowych). W
przypadku stosowania mikroskopu w obszarach mieszkalnych i drobnej przedsiębiorczości mogą
wystąpić zaburzenia w pracy innych urządzeń wywołane przez emisje przewodowe lub radiowe.
W takim przypadku należy podjąć specjalne środki ochronne EMC. Stosowanie własnego sprzętu
IT może wpływać na kompatybilność elektromagnetyczną.

W szczególnych okolicznościach (np. w pobliżu urządzeń rentgenowskich) możliwe jest zakłócenie
procesu pozyskiwania obrazu. Takie zakłócenie nie powoduje uszkodzenia mikroskopu i nie jest
spowodowane jego wadą wewnętrzną. Pozyskiwanie obrazów można kontynuować. Zakłócenia
obrazu mogą być spowodowane przepięciem na linii zasilającej, które może wystąpić np. w wyni-
ku pośredniego uderzenia pioruna. Aby uniknąć takich zakłóceń, można zainstalować zabezpie-
czenie przepięciowe w systemie zasilania obiektu.

Poniższa informacja o kompatybilności elektromagnetycznej jest przeznaczona wyłącznie dla użyt-
kowników z Korei:

기종별 사용자안내문

A급기기(업무용방송통신기자재) 이기기는업무용(A급) 전자파적합기기로서
판매자또는사용자는이점을주의하시기바라
며, 가정외의지역에서사용하는것을목적으
로합니다.

2.2 Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Niniejszy dokument należy przeczytać przed uruchomieniem, aby zapewnić bezpieczne i sprawne
użytkowanie. Szczególną uwagę należy zwrócić na wszystkie podane wskazówki dotyczące bez-
pieczeństwa. Należy upewnić się, że:

§ personel obsługujący urządzenie przeczytał i zrozumiał niniejszą instrukcję obsługi, dokumenty
powiązane, w szczególności wszystkie przepisy i instrukcje bezpieczeństwa, oraz stosuje się
do nich;

§ przestrzegane są lokalne i krajowe przepisy BHP, a także przepisy obowiązujące w danym kra-
ju;

§ niniejszy dokument jest zawsze dostępny w miejscu użytkowania mikroskopu;

§ mikroskop jest zawsze w sprawnym stanie;

§ mikroskop jest zawsze zabezpieczony przed dostępem nieupoważnionych osób;

§ prace konserwacyjne i naprawcze, doposażanie, usuwanie lub wymiana komponentów, jak
również inne interwencje przeprowadzane na mikroskopie, nieopisane w niniejszym doku-
mencie, mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta – firmę ZEISS – lub osoby wyraź-
nie autoryzowane przez firmę ZEISS.

Szczególnie jeżeli chodzi o użytkowanie LSM 980 upewnić się, że

§ mikroskop obsługują wyłącznie osoby poinstruowane w kwestii bezpieczeństwa laserowego,

§ w razie potrzeby lub zgodnie z obowiązującymi przepisami przed uruchomieniem poinformo-
wano inspektora ds. bezpieczeństwa laserowego.
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2.2.1 Wymagania wobec operatorów

Mikroskop, jego części składowe i akcesoria mogą być eksploatowane i konserwowane wyłącznie
przez autoryzowany i przeszkolony personel. Mikroskop może być eksploatowany wyłącznie zgod-
nie z tym dokumentem. Jeżeli mikroskop będzie stosowany w sposób inny niż opisany, bezpie-
czeństwo użytkownika może być zagrożone, a mikroskop może ulec uszkodzeniu.

Wszelka nieautoryzowana interwencja lub użycie niezgodne z przeznaczeniem spowoduje utratę
wszelkich praw do roszczeń gwarancyjnych. Podczas wszystkich prac na i przy mikroskopie należy
zawsze przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących ochrony zdrowia i zapobiegania wypad-
kom.

Szkolenie Autoryzowany personel ZEISS przeprowadzi podstawowe szkolenie z obsługi mikroskopu i przeka-
że informacje na temat bezpieczeństwa sprzętu i prac konserwacyjnych, które mogą być wykony-
wane przez operatora. Szkolenie będzie udokumentowane przez firmę ZEISS, a jego ukończenie
potwierdzone przez operatora.

Specjalne szkolenie aplikacyjne jest oferowane odpłatnie. Aktualne terminy szkoleń, informacje
dodatkowe oraz formularz rejestracyjny znajduje się na stronie https://www.zeiss.com/microsco-
py/int/service-support/training-and-education.html.

2.2.2 Bezpieczne warunki pracy

Jeśli wystąpią okoliczności, które obniżają bezpieczeństwo i powodują zmiany w zachowaniu ro-
boczym, należy natychmiast wyłączyć mikroskop i powiadomić serwisanta firmy ZEISS.

Mikroskop może być obsługiwany tylko po prawidłowym zainstalowaniu przez serwisanta firmy
ZEISS i jeżeli przestrzegane są warunki eksploatacji.

§ Nie użytkować mikroskopu bez uprzedniego przeczytania i zrozumienia całej dokumentacji.

§ Należy upewnić się, że wszystkie osłony ochronne i znaki ostrzegawcze są zainstalowane
i czytelne.

§ Należy zapewnić odpowiednie warunki i podjąć środki zapobiegające gromadzeniu się ładun-
ków elektrostatycznych na stanowisku pracy.

Stosowanie urządzeń lub procesów operacyjnych i kalibracyjnych innych niż urządzenia i procesy,
o których mowa w niniejszej instrukcji, może spowodować zagrożenia spowodowane promienio-
waniem optycznym (laserowym) z [lasera] Coherent.

2.2.3 Bezpieczne stosowanie urządzeń laserowych

LSM 980 jest klasyfikowany jako laser klasy 3B, jeśli nie jest używany laser ultraszybki [} 81] (la-
ser klasy 4). Użytkownik urządzenia laserowego jest odpowiedzialny za przestrzeganie środków
ochronnych oraz wymogów bezpieczeństwa. Stosowanie systemów laserowych klasy 3R, 3B i 4
należy zgłosić właściwemu organowi.

W celu bezpiecznego użytkowania urządzeń laserowych należy zawsze przestrzegać następują-
cych przepisów i wytycznych:

§ Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w sprawie przepisów dotyczących ochrony
zdrowia i bezpieczeństwa podczas obsługi systemów laserowych.

§ Jeśli jest to wymagane (zgodnie z prawem), przed uruchomieniem należy poinformować in-
spektora bezpieczeństwa lasera.

§ Mikroskop jest obsługiwany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa
laserowego oraz oddziaływania promieniowania laserowego.

§ Mikroskop jest wyposażony np. w wyłącznik główny i przełącznik kluczykowy. Klucze ochrony
laserowej muszą być przechowywane w miejscu, do którego nie mają dostępu osoby nieupo-
ważnione do obsługi lasera.

§ Nigdy nie patrzeć ani nie sięgać bezpośrednio w wiązkę laserową. Dotyczy to również prób
sprawdzenia próbki przy użyciu przyrządów optycznych lub bez nich.
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§ Nigdy nie wkładać w strumień wiązki obiektów odbijających światło, które nie są przeznaczo-
ne do obserwacji za pomocą mikroskopu. Aby zapobiec niebezpiecznym odbiciom, narzędzia,
akcesoria i przyrządy kalibracyjne stosowane w obszarze lasera nie powinny mieć żadnych sil-
nie odbijających powierzchni.

§ Nigdy nie zdejmować osłon ani pokryw ochronnych podczas pracy.

§ Zawsze zakrywać niewykorzystane pozycje, np. porty/przyłącza lub pozycje w rewolwerze
obiektywów.

§ Jeżeli na próbce w wyniku promieniowania laserowego mogą tworzyć się szkodliwe gazy, pyły
lub opary, promieniowanie wtórne lub substancje wybuchowe, wymagane są odpowiednie
środki bezpieczeństwa. Użytkownik urządzenia laserowego jest odpowiedzialny za przestrze-
ganie środków ochronnych.

§ Obszar lasera musi być wolny od materiałów palnych i powstawania atmosfery wybuchowej.
Jeśli takie materiały są wymagane do konkretnego zastosowania lasera, w obszarze działania
lasera mogą znajdować się tylko wymagane ilości minimalne. Należy podjąć środki zapobiega-
jące zapłonowi tych materiałów.

§ Personel obsługujący urządzenie przeczytał i zrozumiał niniejszą instrukcję obsługi, dokumenty
powiązane dotyczące laserów zewnętrznych, w szczególności wszystkie przepisy i instrukcje
bezpieczeństwa, oraz stosuje się do nich.

2.2.4 Zamawianie i stosowanie części zamiennych

Stosowanie części zamiennych niepochodzących od firmy ZEISS może być niebezpieczne lub pro-
wadzić do szkód materialnych.

§ O ile firma ZEISS nie udzieli stosownego zezwolenia, wszystkie części zamienne powinny być
montowane przez serwisanta firmy ZEISS.

§ W sprawie zamawiania części zamiennych prosimy skontaktować się z lokalnym serwisantem
firmy ZEISS.

§ Do serwisowania mikroskopu należy stosować tylko oryginalne części zamienne dostarczone
przez firmę ZEISS.

2.3 Zapobieganie zagrożeniom

Sekcja ta opisuje potencjalne zagrożenia i zalecane środki bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie
wskazówek i instrukcji bezpieczeństwa może spowodować obrażenia ciała i szkody materialne.

2.3.1 Zagrożenia mechaniczne

Niebezpieczeństwo
zgniecenia przez

komponenty
napędzane

silnikiem

Mikroskop zawiera komponenty mechaniczne. Ryzyko wciągnięcia palców. Nie wolno sięgać do
obszaru roboczego pracujących komponentów napędzanych silnikiem.

2.3.2 Zagrożenia elektryczne

Niebezpieczne
napięcie

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym w przypadku kontaktu z elementami pod na-
pięciem.

Mikroskop należy podłączyć do prawidłowo zainstalowanego gniazda elektrycznego ze stykiem
ochronnym za pomocą dostarczonego przewodu zasilającego. Stosowanie przedłużaczy nie może
pogarszać działania uziemienia ochronnego.

Odłączalnych przewodów zasilających nie wolno zastępować przewodami o niewłaściwych para-
metrach. Zawsze stosować przewody zasilające dostarczane przez ZEISS. W przypadku zastosowa-
nia nieodpowiedniego przewodu zasilającego firma ZEISS nie gwarantuje bezpieczeństwa elek-
trycznego i prawidłowego działania mikroskopu.

§ Wyłączyć mikroskop, gdy nie jest używany.

§ Przed czyszczeniem należy odłączyć zasilanie.
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2.3.3 Niebezpieczeństwa cieplne

Niebezpieczeństwo
akumulacji ciepła

Zakrycie otworów wentylacyjnych może prowadzić do akumulacji ciepła i uszkodzenia mikrosko-
pu, a w skrajnych przypadkach pożaru.

§ Otwory wentylacyjne muszą być zawsze drożne.

§ Nie utrudniać wentylacji.

§ Przestrzegać zaleceń dotyczących minimalnej odległości od ścian.

§ Nie zakrywać urządzeń ani otworów wydzielających ciepło płachtą chroniącą przed światłem
ani żadnymi podobnymi materiałami.

Aby materiał był sklasyfikowany jako materiał „ognioodporny”, płachta ochronna nie może
być prana.

Niebezpieczeństwo
oparzenia

Gorące powierzchnie, promieniowanie i/lub agresywne chemikalia mogą spowodować oparzenia.

§ W razie potrzeby użyć odpowiedniego sprzętu ochronnego / odzieży ochronnej.

§ Zawsze poczekać do przestygnięcia gorących powierzchni.

2.3.4 Niebezpieczeństwa związane z promieniowaniem

Zagrożenia dot.
napromieniowania

Istnieje wiele rodzajów zagrożeń dot. promieniowania, które stanowią ryzyko dla ludzi i środowi-
ska. Zasadniczo, do każdego rodzaju zagrożenia są stosowane następujące instrukcje:

§ Unikać ekspozycji oczu i skóry na promieniowanie.

§ Nie wprowadzać obiektów odblaskowych w wiązkę lasera.

§ Nigdy nie zdejmować osłon ani pokryw ochronnych podczas pracy.

§ Nie wyłączać ani nie usuwać żadnych elementów blokad.

§ W razie potrzeby należy użyć odpowiedniego sprzętu ochronnego / odzieży ochronnej (np.
okularów chroniących przed promieniowaniem laserowym).

Zagrożenia
związane z

promieniowaniem
emitowanym przez

laser klasy 4

Lasery o fali dłuższej niż 780 nm nie są widzialne dla ludzkiego oka. Ten typ należy do laserów o
dużej mocy, które w razie stosowania niezgodnego z przeznaczeniem mogą stanowić znaczne za-
grożenie dla ludzi i środowiska. Promieniowanie laserowe emitowane przez urządzenia laserowe
klasy 4 jest tak silne, że należy założyć, iż jakakolwiek ekspozycja oczu lub skóry spowoduje uszko-
dzenia. Promieniowanie laserowe może spowodować zagrożenie pożarowe i wybuch.

§ Użycie laserowych okularów ochronnych może być wymagane w celu ochrony przed bezpo-
średnią, odbitą lub rozproszoną wiązką lasera. Należy unikać patrzenia bezpośrednio w wiąz-
kę lasera, nawet w okularach ochronnych. Odpowiedni rodzaj okularów ochronnych do dane-
go mikroskopu z laserem klasy 4 można zamówić u serwisanta firmy ZEISS.

§ Należy zastosować odpowiednie środki ochrony przed pożarem i wybuchem.

§ Przed poddaniem materiału intensywnemu promieniowaniu laserowemu należy sprawdzić,
czy procesy takie jak parowanie, spalanie lub reakcje chemiczne mogą emitować niebezpiecz-
ne stężenia gazów, oparów, pyłów, mgły lub mieszanin wybuchowych. Lasery klasy 4 mogą
spowodować zapłon materiałów palnych, takich jak tkaniny lub papier. Nigdy nie wprowa-
dzać takich materiałów w wiązkę lasera.

§ Nigdy nie sięgać do wiązki laserowej w komorze próbek.

§ Nigdy nie demontować elementów obudowy połączenia do przechodzenia wiązki swobodnej
sprzężenia między laserem ultraszybkim a modułem skanowania. W przeciwnym razie wystąpi
emisja promieniowania lasera klasy 4.

§ Przestrzegać Bezpieczne stosowanie urządzeń laserowych [} 12].

Zagrożenia dot.
promieniowania

emitowanego
przez laser klasy

3B

Lasery klasy 3B mogą spowodować poważne uszkodzenia ludzkiego oka w przypadku bezpośred-
niego patrzenia w wiązkę. Skóra nie zostanie uszkodzona w wyniku krótkotrwałej ekspozycji.

§ Należy unikać patrzenia bezpośrednio w wiązkę lasera, nawet w okularach ochronnych.

§ Podczas pracy z mikroskopem należy stosować odpowiedni sprzęt ochronny.

§ Unikać bezpośredniej ekspozycji skóry na światło.
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Zagrożenia
związane z

promieniowaniem
optycznym

Światła wyładowcze gazowe, diody LED i inne źródła światła białego emitują silne promieniowanie
optyczne (np. ultrafioletowe, widzialne, podczerwone). Promieniowanie optyczne może spowodo-
wać uszkodzenie skóry i oczu. Stopień uszkodzenia zależy od takich parametrów jak długość fali,
czas ekspozycji oraz tryb pracy (ciągły lub impulsowy).

2.3.5 Niebezpieczeństwa powodowane przez materiały i substancje

Zagrożenia
związane

z materiałami
eksploatacyjnymi

Nieprawidłowe obchodzenie się z materiałami eksploatacyjnymi oraz środkami czyszczącymi może
prowadzić do szkód materialnych i urazów oczu. Materiały eksploatacyjne niezatwierdzone przez
ZEISS mogą prowadzić do szkód rzeczowych. Skontaktować się z partnerem handlowym i serwi-
sowym ZEISS, aby dowiedzieć się, jakie materiały eksploatacyjne można zamówić i jak z nimi po-
stępować.

Substancje
niebezpieczne

Mikroskop i inne komponenty mogą mieć kontakt z różnymi próbkami i substancjami szkodliwymi
dla ludzi i środowiska.

§ Upewnić się, że mikroskop nie zetknął się z substancjami niebezpiecznymi (sprawdzić w dzien-
niku laboratoryjnym); w przeciwnym razie mikroskop trzeba mikroskop koniecznie oczyścić,
odkazić lub zdezynfekować.

§ Sprawdzić również komponenty. W razie potrzeby jak najdokładniej oczyścić komponenty.
Oznaczyć skażone lub zakażone komponenty, których nie można właściwie oczyścić.

§ Skażonych części nie należy zwracać do żadnego działu firmy ZEISS. Odkażone części można
odesłać do firmy ZEISS wraz z podpisanym „Oświadczeniem klienta o dekontaminacji”.

§ Nosić rękawice.

Niebezpieczeństwo
infekcji

Bezpośredni kontakt z okularami może być potencjalną drogą przenoszenia infekcji bakteryjnych
i wirusowych.

§ Ryzyko można zmniejszyć poprzez użycie osobistych okularów lub muszli ocznych. Jeśli okula-
ry muszą być dezynfekowane regularnie, firma ZEISS zaleca stosowanie okularów bez muszli
ocznych.

§ Aby uniknąć infekcji, zaleca się stosowanie środków ochrony indywidualnej (ŚOI), np. rękawi-
czek, do obsługi, czyszczenia i odkażania. Rękawiczki jednorazowe mogą być w razie potrzeby
odkażane na przykład alkoholem lub powinny być często zmieniane, aby zminimalizować ryzy-
ko zakażenia.

Palne
rozpuszczalniki i

próbki

Palne rozpuszczalniki i próbki mogą uszkodzić mikroskop ze względu na silne promieniowanie
wiązki lasera, a w skrajnych przypadkach spowodować pożary lub wybuchy.

§ Palnych rozpuszczalników i próbek nie należy przechowywać w pobliżu mikroskopu.

§ Nie używać palnych rozpuszczalników i próbek.

§ Nie używać rozpuszczalników i próbek, które mogłyby spowodować wybuch podczas prze-
twarzania z użyciem wysokiej energii.

§ Nie używać rozpuszczalników i próbek, które mogłyby generować wybuchowe lub łatwopalne
pyły albo gazy.

§ Prowadzić dziennik przetwarzanych materiałów.

2.3.6 Zagrożenia ergonomiczne

Zapobieganie
chorobom układu

mięśniowo-
szkieletowego

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego dotyczą mięśni, nerwów, naczyń krwionośnych, więza-
deł i ścięgien. Pracownicy w wielu różnych branżach i zawodach mogą być narażeni na czynniki
ryzyka podczas pracy, takie jak podnoszenie ciężkich przedmiotów, schylanie się, sięganie ponad
głowę, pchanie i ciągnięcie ciężkich ładunków, praca w niewygodnych pozycjach ciała oraz po-
wtarzalne wykonywanie tych samych lub podobnych czynności. Pracodawcy są odpowiedzialni za
stworzenie bezpiecznego i przyjaznego dla zdrowia miejsca pracy dla swoich pracowników.
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2.3.7 Zagrożenia spowodowane środowiskiem eksploatacji

Brud, pył i wilgoć Brud, pył i wilgoć mogą pogorszyć funkcjonowanie mikroskopu.

§ Wyłączyć mikroskop, gdy nie jest używany, i zakryć go osłoną przeciwpyłową.

§ Zawsze zakrywać nieużywane otwory i przyłącza.

§ Regularnie przeprowadzać konserwację i czyszczenie zgodnie z instrukcjami zawartymi w ni-
niejszej instrukcji.

§ Upewnić się, że do wnętrza mikroskopu nie dostanie się płyn czyszczący ani wilgoć.

§ Upewnić się, że elementy elektryczne nigdy nie wejdą w kontakt z wilgocią.

§ Nie wystawiać mikroskopu na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych (wysoka
wilgotność i temperatura).

2.4 Etykiety i lampki kontrolne

W tym rozdziale opisano etykiety i, w stosownych przypadkach, lampki kontrolne.

Wszystkie części, które mogą stwarzać szczególne zagrożenia, są oznaczone etykietami ostrze-
gawczymi.

Zawsze przestrzegać informacji zawartych na wszystkich etykietach ostrzegawczych!

§ Upewnić się, że wszystkie etykiety ostrzegawcze są dostępne i czytelne.

§ Natychmiast wymieniać uszkodzone lub nieczytelne etykiety ostrzegawcze.

W przypadku braku etykiety prosimy o kontakt z serwisantem firmy ZEISS w sprawie bezpłatnej
wymiany.

2.4.1 Etykiety na statywach

Poniższe etykiety wskazują zagrożenia i ostrzegają np. przed zagrożeniami związanymi z promie-
niowaniem laserowym, gorącymi powierzchniami lub urazem rąk na statywie.

2.4.1.1 Etykiety na Axio Examiner Z.1

1

4

1

1 3

4

1

Widok ogólny Widok z przodu
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2

1

1
1

4

1

Widok z lewej Widok z prawej

Poz. Symbol Opis

1 Promieniowanie laserowe!

Unikać ekspozycji na promieniowanie.

2
DANGER 

VISIBLE AND INVISIBLE
LASER RADIATION
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE

TO DIRECT OR SCATTERED
RADIATION

CLASS 4 LASER PRODUCT

INFORMACJA: Tylko w USA.

VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT 

OR SCATTERED RADIATION
350 - 1300 nm, max. 3 W

CLASS IV LASER PRODUCT

NIEBEZPIECZEŃSTWO — widzialne i niewi-
dzialne promieniowanie lasera klasy 4!

Unikać ekspozycji oczu lub skóry na bezpo-
średnie lub rozproszone promieniowanie.

3

ATTENTION!
Switch off laser
before changing

the lamp.

UWAGA!

Unikać bezpośredniego napromieniowania
oczu przy otwartej pokrywie. Przed wymianą
lampy wyłączyć lasery!

4 Apertura lasera
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2.4.1.2 Etykiety na Axio Imager Z.2

1

4

4

4

1

3

Widok ogólny Widok z przodu

1

2

1

1

1

1

Widok z lewej Widok z prawej

Poz. Symbol Opis

1 Promieniowanie laserowe!

Unikać ekspozycji na promieniowanie.

2
DANGER 

VISIBLE AND INVISIBLE
LASER RADIATION
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE

TO DIRECT OR SCATTERED
RADIATION

CLASS 4 LASER PRODUCT

INFORMACJA: Tylko w USA.

VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT 

OR SCATTERED RADIATION
350 - 1300 nm, max. 3 W

CLASS IV LASER PRODUCT

NIEBEZPIECZEŃSTWO — widzialne i niewi-
dzialne promieniowanie lasera klasy 4!

Unikać ekspozycji oczu lub skóry na bezpo-
średnie lub rozproszone promieniowanie.
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Poz. Symbol Opis

3

ATTENTION!
Switch off laser
before changing

the lamp.

UWAGA!

Unikać bezpośredniego napromieniowania
oczu przy otwartej pokrywie. Przed wymianą
lampy wyłączyć lasery!

4 Apertura lasera

2.4.1.3 Etykiety na Axio Observer 7

1

2

1
4

5

2 4

1

5

2

Widok ogólny Widok z przodu

3

1

1
1

2

2

1

1

Widok z lewej Widok z prawej
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Poz. Symbol Opis

1 Promieniowanie laserowe!

Unikać ekspozycji na promieniowanie.

2 Przestrzegać wskazówek zawartych w in-
strukcji obsługi oraz dostarczonych dokumen-
tach.

3
DANGER 

VISIBLE AND INVISIBLE
LASER RADIATION
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE

TO DIRECT OR SCATTERED
RADIATION

CLASS 4 LASER PRODUCT

INFORMACJA: Tylko w USA.

VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT 

OR SCATTERED RADIATION
350 - 1300 nm, max. 3 W

CLASS IV LASER PRODUCT

NIEBEZPIECZEŃSTWO — widzialne i niewi-
dzialne promieniowanie lasera klasy 4!

Unikać ekspozycji oczu lub skóry na bezpo-
średnie lub rozproszone promieniowanie.

4

ATTENTION!
Switch off laser
before changing

the lamp.

UWAGA!

Unikać bezpośredniego napromieniowania
oczu przy otwartej pokrywie. Przed wymianą
lampy wyłączyć lasery!

5

LASER APERTURE

INFORMACJA: Tylko w USA.

AVOID EXPOSURE -
Laser radiation is emitted from

this aperture

Apertura lasera
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2.4.2 Etykiety i diody na zespole laserowo-zasilającym

Zespół laserowo-zasilający zaopatruje w energię poszczególne moduły i przetwarza ich sygnały
bezpieczeństwa.

LM1
LM2
LM3
LM4
STAND
TUBE
SW-MIRROR
SAFETY EXT.

VP5V
VP15V
VN7V
VP7V
VN24V
VP24V

LED's ON/OFF

4

1

3

2

Przód Tył

Poz. Etykiety lub lampka kontrolna Objaśnienie

1 Wysokie napięcie!

Może być otwierane tylko przez wykwalifiko-
wanego elektryka.

2 Przestrzegać wskazówek zawartych w in-
strukcji obsługi oraz dostarczonych dokumen-
tach.

3 Przed otwarciem wyciągnąć wtyczkę zasila-
nia.

4
WARNING

VISIBLE AND INVISIBLE
LASER RADIATION

AVOID EXPOSURE TO BEAM
CLASS 3B LASER PRODUCT
AS PER EN 60825-1:2014

400 - 740 nm, max. 500 mW

INFORMACJA: Tylko w USA.

VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION

400 - 740 nm, max. 500 mW

AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM

CLASS IIIb LASER PRODUCT

OSTRZEŻENIE — widzialne i niewidzialne pro-
mieniowanie lasera klasy 3B!

Unikać ekspozycji na wiązkę lasera.
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Z przodu znajdują się diody LED sygnałów bezpieczeństwa.

§ LM 1: Bezpieczeństwo lasera modułu skanowania LSM

§ LM 2: Bezpieczeństwo lasera skrzynki AOM 2 NLO (tylko z opcją NLO)

§ LM 3: Bezpieczeństwo lasera modułu ELYRA 7 (tylko z opcją ELYRA 7)

§ LM 4: Bezpieczeństwo lasera modułu laserowego HR (tylko z opcją ELYRA 7)

§ STATYW: Bezpieczeństwo lasera statywu mikroskopu

§ TUBUS: Bezpieczeństwo lasera lampy LSM z napędem silnikowym (opcja)

§ SW-MIRROR: Bezpieczeństwo lasera zwierciadła przełączającego (przełącznik między lampą
HAL a opcjonalnym detektorem T-PMT)

§ SAFETY EXT.: Definiowany przez operatora sygnał bezpieczeństwa lasera, np. styki drzwiowe
na przyłączu zewnętrznego urządzenia zabezpieczającego.

Sygnał Znaczenie

LED świeci stale Dostępne komponenty są włączone, przeprowadzono
inicjalizację i pracują w stanie bezpieczeństwa lasera.

LED nie świeci § Komponent nie jest włączony.

§ Komponent niedostępny.

§ Uszkodzona dioda LED lub usterka w zasilaniu.

Skontaktować się z serwisantem firmy ZEISS.

LED miga Podłączony komponent nie jest zabezpieczony i bez-
pieczna praca nie jest możliwa.

Jeśli poszczególne diody LED ciągle migają nawet po
aktywowaniu LSM w oprogramowaniu, sprawdzić
komponent i w razie potrzeby wezwać serwisanta fir-
my ZEISS.

Wszystkie diody LED migają Mikroskop nie może pracować w sposób bezpieczny.

Skontaktować się z serwisantem firmy ZEISS.

Tab. 1: Znaczenie diod LED z przodu zespołu laserowo-zasilającego
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2.4.3 Etykiety i diody na module skanowania LSM

Podczas emisji promieniowania laserowego i skanowania świecą diody LED stanu I  na module
skanowania LSM.

2

3

II

I

3

1

I Dioda LED stanu II Informacje o producencie i produkcie

Poz. Etykiety lub lampka kontrolna Objaśnienie

1 Promieniowanie laserowe!

Unikać ekspozycji na promieniowanie.

Dostępne tylko, gdy BiG.2, NIR i/lub Airyscan
2 podłączono do przyłącza DC-Out.

2 Przestrzegać wskazówek zawartych w in-
strukcji obsługi oraz dostarczonych dokumen-
tach.

3 DANGER - CLASS 4 VISIBLE AND INVISIBLE LASER
RADIATION WHEN OPEN. AVOID EYE OR SKIN

EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION

INFORMACJA: Tylko w USA.

DANGER - visible and invisible laser radiation 
when open. AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE 

TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION.

Dotyczy serwisanta firmy ZEISS. Nie otwierać
pokryw.

NIEBEZPIECZEŃSTWO — widzialne i niewi-
dzialne promieniowanie lasera klasy 4 przy
otwartej pokrywie!

Unikać ekspozycji oczu lub skóry na bezpo-
średnie lub rozproszone promieniowanie.
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2.4.4 Etykiety na adapterze DC-Out

1

Poz. Etykiety lub lampka kontrolna Objaśnienie

1 Promieniowanie laserowe!

Unikać ekspozycji na promieniowanie.

2.4.5 Etykiety na zestawach bezpieczeństwa laserowego

1

Rys. 1: Naklejka ostrzegawcza dot. bezpieczeństwa laserowego na adapterze portu światłowo-
dowego modułu podświetlenia światłem odbitym

1
Rys. 2: Naklejka ostrzegawcza dot. bezpieczeństwa laserowego po obu stronach adaptera źródła
światła Xylis
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1

Rys. 3: Naklejka ostrzegawcza na pierścieniu blokującym HXP

Poz. Etykiety lub lampka kontrolna Objaśnienie

1 Promieniowanie laserowe!

Unikać ekspozycji na promieniowanie.

2.4.6 Etykiety na zwierciadle przełączającym

1

Poz. Etykiety lub lampka kontrolna Objaśnienie

1 Promieniowanie laserowe!

Unikać ekspozycji na promieniowanie.

2.5 Urządzenia zabezpieczające i blokady

Aby zapobiec obrażeniom ciała i szkodom materialnym, mikroskop jest wyposażony w różne urzą-
dzenia zabezpieczające i blokady. W przypadku uszkodzenia lub usterki mikroskop należy natych-
miast wycofać z eksploatacji i zabezpieczyć przed niezamierzonym użyciem.

Aby zweryfikować bezpieczeństwo mikroskopu, prosimy skontaktować się z serwisantem firmy
ZEISS i prowadzić dzienniki serwisowe i rejestry.
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2.5.1 Aktywne blokady bezpieczeństwa

Aktywne blokady bezpieczeństwa zapobiegają niezamierzonej emisji światła lub promieniowania
laserowego. W przypadku, gdy czujniki blokady wykryją niezabezpieczone otwarcie pokryw obu-
dowy, przesłona bezpieczeństwa w module skanowania LSM pozostanie zamknięta. Blokady bez-
pieczeństwa są odporne na uszkodzenia zgodnie z IEC 61508.

Blokada bezpieczeństwa jest aktywowana w przypadku następujących działań:

§ Ramię dla światła przechodzącego Axio Observer 7 odchylone do tyłu.

§ Tor wiązki lasera przełączony na okular (VIS) lub kamerę (TV).

§ Dostęp do rewolweru reflektorów Axio Imager.Z2, Axio Observer 7 i Axio Examiner.Z1 jest
otwarty.

§ Puste miejsce w rewolwerze reflektorów Axio Imager.Z2, Axio Observer 7 (tylko przyłącze
boczne) i Axio Examiner.Z1.

§ Zaślepki [} 26] zdjęte lub przyłącze nie jest wyposażone w zaślepki.

§ Zewnętrzna blokada bezpieczeństwa [} 27] nie jest aktywna.

§ Wkład filtrowy wyjęty z BiG.2/NIR.

2.5.2 Zaślepki

Cel Zaślepki zapobiegają niezamierzonej emisji światła lub promieniowania laserowego.

Pozycja Przyłącza niewyposażone w zaślepki, jak np. porty do BiG.2, NIR, T-PMT/T-PMT 2 lub HAL 100
oraz otwory do bezpośredniego podłączania oświetlenia, muszą być zamknięte za pomocą zaśle-
pek.

Rys. 4: Zaślepka do interfejsów optomechanicznych z czujnikami bezpieczeństwa

Rys. 5: Zaślepka NDD do interfejsu optomechanicznego ze stykami bezpieczeństwa

Funkcja Blokada z zaślepkami za pomocą interfejsu optomechanicznego zadziała, gdy czujniki w porcie zo-
staną wciśnięte przez styki zaślepki. Blokada za pomocą zaślepek NDD zadziała, gdy styki bezpie-
czeństwa są zamknięte. Laser mikroskopu jest w stanie bezpiecznym i może zostać uruchomiony
tylko wtedy, gdy zaślepki są zamknięte.
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2.5.3 Styki czujników i połączeń

Cel Styki czujników i połączeń zapobiegają niezamierzonej emisji światła lub promieniowania lasero-
wego.

Pozycja Komponenty, np. diody lub detektory bezpośrednio sprzężone ze statywem lub napędzanym me-
chanicznie zwierciadłem przełączającym (niepołączonym światłowodem), są wyposażone w czujni-
ki / pierścienie czujnikowe i dodatkowo w pierścienie stykowe.

1

2

Rys. 6: Czujniki na zwierciadle przełączającym i pierścień połączeniowy ze stykami

Funkcja Blokada zadziała, gdy czujniki 1  zostaną wciśnięte przez styki 2  pierścienia stykowego. Sty-
ki muszą być zamknięte, aby umożliwić bezpieczne działanie lasera. W przeciwnym razie laser mi-
kroskopu nie jest w stanie bezpiecznym i jego obsługa nie jest możliwa.

2.5.4 Przyłącze zewnętrznego urządzenia zabezpieczającego

Aby podłączyć mikroskop do zewnętrznych urządzeń zabezpieczających laser, należy go połączyć
z przyłączem Blokada bezpieczeństwa. Przyłącze znajduje się z tyłu zespołu laserowo-zasilające-
go za listwą zasilającą. Przyłącze blokady bezpieczeństwa musi być podłączone przewodem do
wtyczki zaślepiającej lub zewnętrznego urządzenia zabezpieczającego, ponieważ w przeciwnym
razie blokada uniemożliwi pracę mikroskopu z laserami.

Rys. 7: Blokada bezpieczeństwa z tyłu zespołu laserowo-zasilającego
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2.5.4.1 Podłączanie blokady bezpieczeństwa (Safety Interlock)

Procedura 1. Odłączyć złącze blokady bezpieczeństwa od ze-
społu laserowo-zasilającego.

2. Zdjąć pokrywę złącza.

3. Zdjąć przewody zworki.
4. Podłączyć przewody blokady zewnętrznej.
5. Zamknąć pokrywę.
6. Połączyć złącze blokady bezpieczeństwa z zespołem laserowo-zasilającym.

2.5.5 Zestawy bezpieczeństwa laserowego

Zestawy bezpieczeństwa laserowego zapobiegają niezamierzonej emisji światła lub promieniowa-
nia laserowego. Zestawy te stanowią wyposażenie bezpieczeństwa laserowego (np. adaptery por-
tów lub pierścienie blokujące), których absolutnie nie wolno usuwać ani zmieniać, ponieważ w
przeciwnym razie nie można zapewnić bezpieczeństwa laserowego.
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3 Opis produktu i działania
Laserowe mikroskopy skaningowe konfokalne skanują próbki sekwencyjnie punktowo i liniowo w
celu wygenerowania obrazu. Informacje o pikselach są łączone w celu utworzenia obrazu. Odcinki
optyczne próbki są skanowane z wysokim kontrastem i wysoką rozdzielczością w kierunku X, Y i
Z.

LSM 980 jest dostępny w różnych konfiguracjach i z różnymi laserami.

Informacja
Dodatkowe informacje i szczegółowe opisy znaleźć można w powiązanych dokumentach bądź
można je uzyskać od partnera handlowego i serwisowego ZEISS.

3.1 Główne komponenty LSM 980

LSM 980 składa się z następujących głównych komponentów:

2

3

4

5

6

7

8

1

Rys. 8: Główne komponenty LSM

1 Źródło światła HAL 100 [} 79] 2 Monitor TFT

3 Komputer PC użytkownika i elektronika
działająca w czasie rzeczywistym

4 Stół systemowy

5 Moduł skanowania LSM 6 Jednostka chłodząca

7 Statyw mikroskopu

§ Axio Examiner.Z1

§ Axio Imager.Z2

§ Axio Observer 7

8 Zespół laserowo-zasilający
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3.1.1 Wyłącznik główny i przełącznik kluczykowy

Cel Wyłączniki główne zasilają prądem mikroskop i wszystkie podłączone komponenty. Jest on odłącz-
nikiem wszystkich komponentów podłączonych do elektrycznej jednostki przyłączeniowej (ECU).

Przełącznik kluczykowy włącza i wyłącza wiązkę lasera. Zespół laserowo-zasilający musi być usta-
wiony w taki sposób, aby przełączniki były łatwo dostępne.

Pozycja Przełączniki są umieszczone na przednim panelu zespołu laserowo-zasilającego.

Laser

OFF

Main Switch

2

1

ON

OFF

Rys. 9: Wyłącznik główny i przełącznik kluczykowy na przednim panelu zespołu laserowo-zasila-
jącego

1 Wyłącznik główny 2 Przełącznik kluczykowy

Funkcja Jeśli wyłącznik główny 1  jest ustawiony w pozycji ON, podłączone komponenty są zasilane
prądem.

Jeżeli przełącznik kluczykowy 2  jest ustawiony w pozycji ON, lasery w zespole laserowo-zasila-
jącym są aktywne. Nie są aktywne żadne (zewnętrzne) lasery, które mogą pracować z mikrosko-
pem. Jeżeli mikroskop nie jest używany przez dłuższy okres, klucz ochrony laserowej należy prze-
chowywać w miejscu, do którego nie mają dostępu osoby nieupoważnione do obsługi lasera.

3.1.2 Remote Power Control Switch

Cel Remote Power Control Switch służy do włączania i wyłączania komponentów elektronicznych
(z wyjątkiem komputera systemowego i monitora).

Pozycja Zwykle znajduje się obok statywu mikroskopu. Przełącznik jest podłączony do jednostki ECU.

Rys. 10: Remote Power Control Switch

Funkcja Podzespoły elektroniczne są zasilane prądem i inicjalizowane w zależności od pozycji przełącznika.
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3.1.3 Jednostka chłodzenia cieczą

Cel Jednostka chłodzenia cieczą chłodzi chłodziwo w obiegu chłodzącym.

1

2

4

3

Rys. 11: Jednostka chłodzenia cieczą

1 Port napełniania/uzupełniania 2 Zawór odpowietrzający

3 Przewód powrotny 4 Przewód zasilający

3.2 Opis oprogramowania

Mikroskop jest dostarczany ze sprawdzoną i aktualną wersją oprogramowania ZEN (blue edition).
Oprogramowanie jest wydawane ze specjalną wersją Windows i poprawką. Wersję oprogramo-
wania można zaktualizować, ale nie można zmieniać jej na starszą. Nie wolno zmieniać zainstalo-
wanej wersji systemu operacyjnego Windows, jeśli nie została zatwierdzona i nie jest obsługiwana
przez firmę ZEISS.

Informacja
Dodatkowe informacje na temat oprogramowania i jego działania dostępne są w pomocy onli-
ne oprogramowania.
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3.2.1 Interfejs użytkownika

Interfejs użytkownika oprogramowania podzielono na trzy główne obszary.

1 2 3

Rys. 12: Interfejs użytkownika

1 Lewy obszar narzędzi
Dzięki zakładkom użytkownik może uzyskać dostęp do wszystkich głównych narzędzi do
obsługi mikroskopu (zakładka Locate), pozyskiwania (zakładka Acquisition), przetwarza-
nia obrazu (zakładka Processing), analizy obrazu (zakładka Analysis) oraz aplikacji (zakład-
ka Applications).

2 Środkowy obszar ekranu
Ten obszar służy do wyświetlania obrazów użytkownika i zapewnia dostęp do kilku wido-
ków obrazu.

3 Prawy obszar narzędzi
Tutaj znajduje się narzędzie obrazów i dokumentów (Images and Documents), wybór
obiektywu (Objective Selection) oraz elementy sterowania stolikiem i ogniskową (Stage
and Focus). Dodatkowo można tutaj uzyskać dostęp do konkretnych narzędzi systemo-
wych (np. elementów sterowania Definite Focus i ZEN Connect).

3.3 Elementy sterowania i wskaźniki na statywie

Opis elementów sterowania i wskaźników na statywie dostępny jest w dołączonej instrukcji obsłu-
gi.
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4 Montaż
Instalacja i uruchomienie są przeprowadzane przez autoryzowanego serwisanta firmy ZEISS. Nale-
ży przestrzegać wymagań montażowych.

Po instalacji lub doposażeniu należy dokładnie sprawdzić, czy mikroskop i jego komponenty znaj-
dują się w bezpiecznym stanie roboczym, upewniając się w szczególności, że zamontowane są
wszystkie osłony ochronne (np. osłona przed promieniowaniem laserowym).
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5 Praca
W niniejszym rozdziale opisano włączanie i wyłączanie oraz czynności związane z obsługą mikro-
skopu.

Informacja
Dodatkowe informacje i szczegółowe opisy znaleźć można w powiązanych dokumentach bądź
można je uzyskać od partnera handlowego i serwisowego ZEISS.

Informacja
Dodatkowe informacje na temat oprogramowania i jego działania dostępne są w pomocy onli-
ne oprogramowania.

5.1 Warunki wstępne do pracy

Do uruchomienia i pracy konieczne są następujące podstawowe warunki wstępne:

§ Niniejszy dokument został przeczytany przed uruchomieniem lub eksploatacją i zachowany do
dalszego wykorzystania.

§ Rozdział Bezpieczeństwo został przeczytany i zrozumiany.

§ Operator jest zaznajomiony z ogólnymi programami opartymi na systemie Windows®.

§ W razie potrzeby: odbył podstawowe szkolenie i otrzymał instrukcje bezpieczeństwa.

Szczególnie jeżeli chodzi o użytkowanie LSM 980 upewnić się, że

§ przed uruchomieniem poinformowano inspektora ds. bezpieczeństwa laserowego.

§ LSM 980 nie może być eksploatowany bez sprawnie działającej jednostki chłodzącej.

5.2 Włączanie LSM 980

Procedura 1. Przestawić wyłącznik główny 1  na ON.

2. Przestawić przełącznik kluczykowy Laser 2
na ON.

Laser

OFF

Main Switch

2

1

ON

OFF

3. Włączyć komputer i monitor.
4. Wpisać nazwę użytkownika i hasło, aby się zalogować.
5. Kliknąć OK.

à Komputer jest sprawny i gotowy do pracy niezależnie od mikroskopu.
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6. Ustawić Remote Power Control Switch 3  na ON.
à Dioda LED Laser ON na module skanowania

LSM świeci się przez ok. jedną minutę po ini-
cjalizacji. Podzespoły elektroniczne są inicjali-
zowane i gotowe do pracy.

3

7. Sprawdzić, czy wszystkie oddzielnie sterowane podzespoły elektroniczne są włączone.
8. Uruchomić oprogramowanie [} 35].

5.3 Uruchamianie oprogramowania ZEN

Warunek wstępny ü Mikroskop jest włączony.

ü Komponenty gotowe do pracy po pomyślnej inicjalizacji.

Procedura

1. Kliknąć dwukrotnie ikonę ZEN  na pulpicie.
à Oprogramowanie jest uruchamiane. Po chwili zostanie wyświetlone okno dialogowe

Start Application.
2. Kliknąć ZEN system.

à Sprzęt jest automatycznie inicjalizowany podczas uruchamiania programu i jest wyświe-
tlany interfejs programu ZEN.

5.4 Pozyskiwanie obrazu konfokalnego (współogniskowego)

Obraz może być pozyskiwany w różnych trybach:

§ Live (obrazu nie można zapisać. Tryb akwizycji do optymalizacji parametrów pozyskiwania ob-
razu.)

§ Continuous (ciągłe skanowanie obrazu. Możliwa optymalizacja parametrów akwizycji.)

§ Snap (wykonywanie pojedynczego obrazu.)

§ Start experiment (akwizycja w trybie wielomodowym, np. do szeregów czasowych i stosów
Z.)

W celu uzyskania obrazów konfokalnych należy najpierw ustawić parametry akwizycji, a ekspery-
ment musi być skonfigurowany. Zalecamy korzystanie z funkcji Smart Setup, ponieważ zapewnia
ona automatycznie pewne sugestie dotyczące konfiguracji eksperymentu, takie jak akwizycja Airy-
scan lub akwizycja za pomocą kamery.

Informacja
Poniższe instrukcje dotyczą korzystania z funkcji Smart Setup i pozyskiwania wstępnego obra-
zu konfokalnego w trybie ciągłym continuous. Ze względu na dużą liczbę próbek (i odpowied-
nich konfiguracji eksperymentu) niniejsza instrukcja obejmuje tylko wymagane informacje pod-
stawowe. Szczegółowe informacje – patrz pomoc online.
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5.4.1 Wybór metody barwienia i kontrastowania

Najprostszym sposobem na dodanie markerów fluorescencyjnych do barwienia próbek jest funk-
cja Smart Setup. Barwienie może być dodane z biblioteki baz danych, która zawiera prawie
wszystkie powszechnie stosowane markery fluorescencyjne. Tabela konfiguracji kolorów może za-
wierać maks. cztery kolory.

Warunek wstępny ü Mikroskop jest włączony i gotowy do pracy.

ü Oprogramowanie uruchomione.

Procedura 1. Przejść do zakładki Acquisition w lewym ob-
szarze narzędzi.

2. Kliknąć Smart Setup.
à Zostanie otwarte okno dialogowe Smart Setup.

3. Kliknąć Add.
à Zostanie otwarte okno dialogowe Add color

or contrasting method.

4. Wybrać metodę barwienia i kontrastowania.
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5. Kliknąć Add.
à Okno dialogowe zostanie zamknięte.

6. Kliknąć OK.

à Okno dialogowe Smart Setup zostanie zamknięte.
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5.4.2 Pozyskiwanie i zapis obrazu

Warunek wstępny ü Wybrano obiektyw.

ü Zastosowano odpowiednie medium zanurzeniowe dla używanego obiektywu.

ü Próbka została umieszczona i ustawiono ostrość.

ü Ustawiono metodę barwienia i kontrastowania.

Procedura 1. Przejść do zakładki Acquisition w lewym ob-
szarze narzędzi.

2. Kliknąć Continuous.
3. Wyregulować poziom obiektu.
4. Wybrać dokładny punkt na próbce.
5. Dwukrotnie kliknąć w centralnym obszarze monitora, aby wycentrować punkt na obrazie. 

 Informacja  Jeżeli nie jest używany elektryczny stolik skanujący, opcje te nie są
dostępne w oprogramowaniu. W takim przypadku próbka jest ustawiana przy
użyciu ręcznego napędu stolika obiektów.

6. Kliknąć Stop.

7. Kliknąć Set Exposure.
à Optymalizuje ustawienia wzmocnienia i przesunięcia (offset) (w kamerach ustawiany jest

tylko czas ekspozycji) wszystkich aktywnych kanałów i torów, niezależnie od ustawionej
mocy lasera.

8. Otworzyć narzędzie Channels.
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9. Zwiększyć lub zmniejszyć moc lasera za pomo-
cą suwaka laser power odpowiedniego kanału
fluorescencji.

10. W razie potrzeby wyregulować intensywność lasera podczas skanowania ciągłego.
11. Kliknąć Snap.
12. Przejść do menu File.
13. Kliknąć Save.

5.5 Zamykanie oprogramowania ZEN

Warunek wstępny ü  Plik zapisany lub odrzucony.

Procedura 1. Przejść do menu File.
2. Kliknąć Exit.

5.6 Wyłączanie LSM 980

Warunek wstępny ü Oprogramowanie zamknięte.

Procedura 1. Wyłączyć komputer użytkownika i monitor.  Informacja  Jeżeli użytkownik chce nadal
korzystać z komputera, należy upewnić się, że usługa ZEN Service została za-
mknięta lub nie wyłączać komponentów w ciągu 1 minuty od zamknięcia opro-
gramowania.

2. Ustawić Remote Power Control Switch 1
na OFF.

1
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3. Przestawić przełącznik kluczykowy laser 2
na OFF.

Laser

OFF

Main Switch

3

2
ON

4. Przestawić wyłącznik główny (Main Switch) 3  na OFF.
à Jeżeli stosuje się układ NLO: Ponadto przestawić przełączniki kluczykowe zewnętrznych

laserów ultraszybkich na OFF.
5. Przykryć statyw pokrowcem przeciwpyłowym po schłodzeniu.
6. Zabezpieczyć mikroskop przed nieautoryzowanym dostępem.
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6 Czyszczenie i konserwacja
Aby zapewnić optymalną wydajność mikroskopu, należy przeprowadzać regularną konserwację.
Prosimy prowadzić dzienniki serwisowe mikroskopu.

Aby utrzymać bezpieczeństwo pracy i niezawodność mikroskopu, zalecamy zawarcie umowy ser-
wisowej ZEISS Protect.

Informacja
Dodatkowe informacje i szczegółowe opisy znaleźć można w powiązanych dokumentach bądź
można je uzyskać od partnera handlowego i serwisowego ZEISS.

6.1 Bezpieczeństwo podczas czyszczenia i konserwacji

Należy przeprowadzać wyłącznie czynności prewencyjne opisane tutaj. Wszystkie nieopisane tu
czynności związane z konserwacją i czyszczeniem mogą być wykonywane tylko przez autoryzowa-
nego serwisanta firmy ZEISS.

Wszelkie nieautoryzowane ingerencje w urządzenie bądź jakiekolwiek jego użycie niezgodne z
przeznaczeniem może prowadzić do obrażeń ciała i szkód materialnych, a także powoduje utratę
wszelkich praw do roszczeń gwarancyjnych. Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamien-
ne ZEISS.

 NIEBEZPIECZEŃSTWO

Porażenie prądem elektrycznym przez elementy będące pod napięciem
Jeśli mikroskop jest nadał włączony, kontakt z elementami pod napięciem może spowodować
porażenie prądem elektrycznym lub oparzenie.

4 Przed otwarciem lub czyszczeniem najpierw wyłączyć mikroskop.

4 Odłączyć części pod napięciem od zasilania.

NOTYFIKACJA

Pogorszenie działania wskutek zanieczyszczenia i wilgoci
Brud, pył i wilgoć mogą pogorszyć funkcjonowanie mikroskop oraz prowadzić do zwarcia.

4 Jeżeli mikroskop nie jest używany, założyć osłonę przeciwpyłową.

4 Otwory wentylacyjne muszą być zawsze odkryte.

4 Przeprowadzać regularną konserwację i czyszczenie zgodnie z instrukcjami zawartymi
w niniejszym dokumencie i informacjami w powiązanych dokumentach.

4 Upewnić się, że do wnętrza mikroskopu nie dostanie się płyn czyszczący ani wilgoć.

4 W przypadku uszkodzenia wadliwe części mikroskopu należy wycofać z eksploatacji.
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6.2 Harmonogram konserwacji

Zalecana częstotliwość konserwacji zależy od całkowitego okresu eksploatacji mikroskopu.

Częstotli-
wość

Część/komponent Czynność

2–3 mie-
siące

Jednostka chłodząca § Napełnianie wody destylowanej [} 43].

Jeśli woda destylowana musi być uzupełniana
częściej, skontaktować się z serwisantem fir-
my ZEISS.

1 rok Jednostka chłodząca § Badanie wartości pH [} 43].

2 lata Jednostka chłodząca § Wymiana chłodziwa [} 44].

W razie
potrzeby

Czyszczenie § Usunąć kurz i luźne cząstki z widocznych
powierzchni za pomocą szczotki, pędzla,
dmuchawy, płatków bawełnianych,
szmatki do czyszczenia optyki lub baweł-
nianej tkaniny.

§ Oczyścić powierzchnie w przypadku silne-
go zanieczyszczenia. Patrz: Czyszczenie i
dezynfekcja powierzchni [} 50].

W razie
potrzeby

Skażenie § Usuwać wszelkie zanieczyszczenia zgod-
nie z przepisami BHP. Patrz: Dekontami-
nacja [} 58].

w razie po-
trzeby*

Skaner Skalibrować skaner w module skanowania
LSM, jeśli często stosowane są wysokie pręd-
kości (13 i więcej) lub jeśli system jest ogólnie
intensywnie eksploatowany.

§ Kalibracja skanera [} 46].

W razie
potrzeby

Kalibracja Pinhole to MBS § Kalibracja Pinhole do MBS [} 45].

W razie
potrzeby

Bezpiecznik § Wymiana bezpieczników:
– Wymiana bezpieczników w jednostce

ECU [} 48].
– Wymiana bezpieczników T 5,0 A/H /

250 V modułu lasera [} 49].
– Wymiana bezpieczników T 10 A/H

250 V listwy zasilającej [} 47].

Jeśli bezpieczniki często się przepalają, przed
wymianą bezpieczników należy znaleźć przy-
czynę i prawidłowo usunąć ewentualną uster-
kę techniczną.

* Skaner wymaga ponownej kalibracji, jeśli uzyskane obrazy wyglądają na skrzywione lub niewy-
raźne. Jest to lepiej widoczne, gdy patrzy się na struktury geometryczne, takie jak siatka.

Informacja
Części zamienne są dostępne u serwisanta firmy ZEISS.
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6.3 Prace konserwacyjne

6.3.1 Serwisowanie jednostki chłodzącej

Podane niżej prace konserwacyjne należy wykonywać podczas bieżącej eksploatacji. W przypadku
wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w komponentach mechanicznych lub nietypowych
odgłosów należy natychmiast wyłączyć jednostkę chłodzącą i powiadomić serwisanta firmy ZEISS.
Mikroskop nie może być eksploatowany bez sprawnie działającej jednostki chłodzącej.

Jeżeli zawarto umowę serwisową ZEISS Protect (ZEISS Protect Service Agreement), serwisant firmy
ZEISS zajmie się kontrolą w ramach prowadzonych prac konserwacyjnych.

6.3.1.1 Badanie wartości pH

Po dłuższych okresach eksploatacji może dojść do zużycia środków ochrony antykorozyjnej, co
prowadzi do malejącej wartości pH.

Części i narzędzia  Klucz imbusowy, 8,0 mm

 Zestaw testowy do chłodziwa

Warunek wstępny ü Mikroskop jest wyłączony.

ü Jednostka chłodząca odłączona od zasilania elektrycznego.

Procedura 1. Zamknąć zawór odpowietrzający 1 .
2

1

2. Otworzyć przyłącze napełniania 2 .
3. Pobrać próbkę za pomocą pipety.
4. Nanieść płyn na pasek testowy.

à Wartość pH powinna wynosić od 8 do 9.
à Jeżeli wartość pH jest niższa niż 7,7: Wymiana chłodziwa [} 44].

5. Zamknąć przyłącze napełniania.
6. Otworzyć zawór odpowietrzający.

6.3.1.2 Napełnianie wody destylowanej

Woda destylowana nie powinna być uzupełniana częściej niż co dwa do trzech miesięcy.

Części i narzędzia  Klucz imbusowy, 8,0 mm

 Woda destylowana

Warunek wstępny ü Mikroskop jest wyłączony.

ü Jednostka chłodząca odłączona od zasilania elektrycznego.

ü Wartość pH przetestowana i wynosi powyżej 7,7.
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Procedura 1. Zamknąć zawór odpowietrzający 1 .
2

1

2. Otworzyć przyłącze napełniania 2 .
3. Napełnić wodę destylowaną.
4. Zamknąć przyłącze napełniania.
5. Otworzyć zawór odpowietrzający.

6.3.1.3 Wymiana chłodziwa

Jeśli w układzie występuje flokulacja i osady, oznacza to, że obieg chłodzenia został zanieczyszczo-
ny lub że okres użytkowania chłodziwa został znacznie przekroczony (zwykle towarzyszy temu
wartość pH około 7). Wymagane jest całkowite opróżnienie układu i zaleca się przepłukanie obie-
gu chłodzenia wodą demineralizowaną. Płukanie powinno być wykonywane natychmiast po
opróżnieniu. Jeśli chłodziwo wymaga wymiany częściej, niż podano, konieczna jest konsultacja z
serwisantem firmy ZEISS.

 PRZESTROGA

Zagrożenia związane z chłodziwem
Chłodziwo może działać drażniąco na skórę i błony śluzowe. W obecności otwartego ognia lub
gorących powierzchni chłodziwo może się wydostać i uwolnić toksyczne produkty rozkładu.
Oddzielna karta charakterystyki zawiera dodatkowe informacje.

4 Przestrzegać ogólnych środków bezpieczeństwa przy stosowaniu chemikaliów.

4 Nie połykać chłodziwa.

4 Unikać wdychania oparów/aerozolu.

4 Nosić rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów (EN374).

Części i narzędzia  Klucz imbusowy, 8,0 mm

 Wąż spustowy

 Chłodziwo Innovatek Protect IP — 1 litr — 35%

Warunek wstępny ü Mikroskop jest wyłączony.

ü Jednostka chłodząca odłączona od zasilania elektrycznego.
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Procedura 1. Zamknąć zawór odpowietrzający 1 .

2. Odłączyć obieg zasilania 3  i powrotu 4
od jednostki chłodzącej.

2

3

4

1

3. Podłączyć wąż spustowy.
4. Umieścić końcówkę węża w pojemniku.

5. Otworzyć przyłącze napełniania 2 .
à Chłodziwo wypływa z jednostki chłodzącej przez wąż spustowy.

6. Zdjąć wąż spustowy, gdy chłodziwo przestanie wypływać.
7. Uzupełnić chłodziwo przez przyłącze napełniania.
8. Podłączyć obieg zasilania i powrotu do jednostki chłodzącej.
9. Napełnić chłodziwo do momentu osiągnięcia maksymalnego poziomu wody i utrzymania

go na stałym poziomie.
10. Zamknąć przyłącze napełniania.
11. Otworzyć zawór odpowietrzający.

6.3.2 Kalibracja

6.3.2.1 Kalibracja Pinhole do MBS

Procedura 1. Przejść do menu Tools.
2. Kliknąć System Maintenance and Calibration....

à Zostanie otwarte okno dialogowe System
maintenance and calibration.

3. Kliknąć Continue >>.

à Okno dialogowe System maintenance and calibration wskazuje dostępne procedury
kalibracji.
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4. Kliknąć Pinhole to MBS Calibration >>.
à Zostanie otwarty asystent kalibracji.

5. Postępować zgodnie z instrukcjami asystenta kalibracji.

6.3.2.2 Kalibracja skanera

Procedura 1. Przejść do menu Tools.
2. Kliknąć System Maintenance and Calibration....

à Zostanie otwarte okno dialogowe System
Maintenance and Calibration.

3. Wybrać żądaną grupę użytkowników.
4. Kliknąć Continue >>.

à Okno dialogowe System Maintenance and Calibration wskazuje dostępne procedury
kalibracji.

5. Kliknąć Scanner Calibration >>.
à Zostanie otwarty asystent kalibracji.

6. Postępować zgodnie z instrukcjami asystenta kalibracji.

46 Instrukcja obsługi ZEISS LSM 980 | pl | Rev. 5 | 000000-2406-380



ZEISS 6 Czyszczenie i konserwacja | 6.3 Prace konserwacyjne

6.3.3 Wymiana bezpieczników

 OSTRZEŻENIE

Zagrożenie pożarowe w wyniku zastosowania nieprawidłowych bezpieczni-
ków
Bezpieczniki o błędnych parametrach mogą spowodować dymienie lub pożar.

4 Stosować wyłącznie bezpieczniki zgodne ze specyfikacją.

4 Przed czyszczeniem lub wymianą bezpieczników należy odłączyć zasilanie.

6.3.3.1 Wymiana bezpieczników T 10 A/H 250 V listwy zasilającej

Bezpieczniki listwy zasilającej są umieszczone na tylnym panelu zespołu laserowo-zasilającego.
Bezpieczniki znajdują się z boku listew zasilających w miejscu podłączenia odpowiedniego kabla.

Części i narzędzia  2 x bezpiecznik typu 10 A/H/250 V

Warunek wstępny ü Mikroskop odłączony od zasilania elektrycznego.

Procedura 1. Wyciągnąć uchwyt bezpiecznika z listwy zasila-
jącej
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2. Wyjąć bezpieczniki 1  z uchwytu 2 .

1

2

3. Włożyć nowe bezpieczniki.
4. Wcisnąć uchwyt bezpiecznika z powrotem do komory bezpieczników aż do zablokowania.
5. Ponowne wprowadzenie mikroskopu do eksploatacji.

6.3.3.2 Wymiana bezpieczników w jednostce ECU

Bezpieczniki jednostki ECU są umieszczone na tylnym panelu zespołu laserowo-zasilającego za li-
stwami zasilającymi.

Części i narzędzia  1 x bezpiecznik typu T5,0 A/H/250 V (F4)

 3 x bezpiecznik typu T12,5 A/H/250 V (F2, F3, F5)

 1 x bezpiecznik typu T6,3 A/H/250 V (F1)  NOTYFIKACJA  Ze względów bezpieczeństwa
bezpiecznik ten należy nabyć bezpośrednio od firmy ZEISS!

 Wkrętak, płaski

Warunek wstępny ü Mikroskop odłączony od zasilania elektrycznego.

Procedura 1. Otworzyć wkrętakiem uchwyt bezpiecznikowy
(F1–F5).

2. Wyjąć uchwyt bezpiecznikowy.
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3. Wyjąć bezpieczniki z uchwytu.

4. Włożyć nowy bezpiecznik.
5. Wkręcić maksymalnie uchwyt bezpiecznikowy z powrotem do komory bezpieczników.
6. Ponowne wprowadzenie mikroskopu do eksploatacji.

6.3.3.3 Wymiana bezpieczników T 5,0 A/H / 250 V modułu lasera

Części i narzędzia  2 x bezpiecznik typu T5 A/H

Warunek wstępny ü Mikroskop odłączony od zasilania elektrycznego.

Procedura 1. Wyjąć uchwyt bezpiecznikowy z tylnego panelu
modułu laserowego.

2. Wyjąć bezpieczniki 1  z uchwytu 2 .

1

2

3. Włożyć nowe bezpieczniki.
4. Wcisnąć uchwyt bezpiecznika z powrotem do komory bezpieczników aż do zablokowania.
5. Ponowne wprowadzenie mikroskopu do eksploatacji.
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6.3.4 Czyszczenie i dezynfekcja powierzchni

Rodzaj zanieczyszczonej powierzchni i jej stan ma wpływ na proces dezynfekcji:

§ łatwiej dezynfekować powierzchnie gładkie i nieporowate

§ powierzchnie szorstkie, zarysowane i uszkodzone mogą zatrzymywać czynniki biologiczne,
dlatego wymagają dłuższego czasu zetknięcia lub wyższego stężenia środka dezynfekującego.

Powierzchnia Sposób czyszczenia i dezynfekcji

Obudowa zewnętrzna i
zewnętrzne powierzchnie
mechaniczne

§ Usuwanie zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie [} 52].

§ Przetrzeć czystą szmatką zwilżoną środkiem dezynfekującym.
Patrz Dezynfekcja powierzchni [} 52].

Komponenty wewnętrzne
i powierzchnie optyczne

Komponenty wewnętrzne mikroskopu mogą być czyszczone tyl-
ko przez serwisantów firmy ZEISS posiadających odpowiednią
wiedzę specjalistyczną.

Okulary § Czyszczenie powierzchni optycznych [} 51].

§ Podczas obsługi mikroskopu zaleca się korzystanie z osobi-
stych okularów mikroskopowych i stosowanie okularów
ochronnych. W celu dezynfekcji przetrzeć środkiem dezynfe-
kującym tylko powierzchnię zewnętrzną okularu. Częsta de-
zynfekcja może powodować pogorszenie jakości powłoki
optycznej soczewki okularu i wpływać niekorzystnie na części
gumowe (np. muszle oczne). Jeżeli częsta dezynfekcja jest
konieczna, zaleca się omijanie muszli ocznych.

 NOTYFIKACJA  Nie wolno zanurzać (zagłębiać) całego
okularu w środku dezynfekującym. Spowoduje to
trwałe uszkodzenie okularu i uniemożliwi jego użytko-
wanie.
Środek dezynfekujący pozostawia resztki substancji chemicz-
nej na powierzchni. Aby usunąć ten osad, należy oczyścić po-
wierzchnię optyczną.

Przednia soczewka obiek-
tywu

§ Delikatnie przetrzeć przednią soczewkę papierem zamoczo-
nym w roztworze do czyszczenia optyki L firmy ZEISS. Częste
czyszczenie może spowodować pogorszenie jakości powłoki
soczewki przedniej.

§ Patrz Czyszczenie powierzchni optycznych [} 51] i broszura
firmy ZEISS pt. The Clean Microscope.
 NOTYFIKACJA  Materiał przedniej soczewki obiekty-
wu jest wrażliwy na działanie chemikaliów. Nie uży-
wać środka dezynfekującego do czyszczenia soczewki
przedniej.

Miękkie części plastikowe

Powierzchnie gumowe

§ Usuwanie zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie [} 52].

§ Dezynfekcja powierzchni [} 52].

Pod wpływem częstego stosowania alkoholu lub innych
środków dezynfekujących do czyszczenia powierzchni gumo-
wej lub miękkich części plastikowych może wystąpić przebar-
wienie. Jeśli do kontaktu z daną powierzchnią dochodzi czę-
sto, w ramach działań prewencyjnych warto zakładać ręka-
wiczki na czas obsługi mikroskopu.
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Powierzchnia Sposób czyszczenia i dezynfekcji

Sprzęt IT W sprawie dezynfekcji sprzętu IT prosimy o kontakt z producen-
tem.  NOTYFIKACJA  Stosowanie własnego sprzętu IT lub
akcesoriów może wpływać na kompatybilność elektroma-
gnetyczną.

TFT § Usuwanie zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie [} 52].

Przetrzeć czystą szmatką lekko zwilżoną środkiem dezynfeku-
jącym.

Powierzchnie wymienione powyżej przetestowano pod kątem oddziaływania substancji opisanych
w niniejszym dokumencie. Należy pamiętać, że nie wszystkie komponenty i materiały mikroskopu
są odporne na działanie substancji chemicznych. Na przykład niektóre środki dezynfekujące mogą
niekorzystnie oddziaływać na gumy, kleje, komponenty plastikowe lub powłoki na elementach
optycznych.

6.3.4.1 Czyszczenie powierzchni optycznych

NOTYFIKACJA

Uszkodzenie powierzchni optycznych poprzez niewłaściwe czyszczenie
4 Pył z powierzchni optycznych należy usuwać powoli i ostrożnie.

4 Pył z powierzchni optycznych należy usuwać za pomocą szczotki z naturalnego włosia lub
zdmuchnąć go za pomocą gumowego mieszka.

4 Nie dotykać powierzchni optycznych palcami.

Części i narzędzia  Szmatka do czyszczenia

 Wacik bawełniany

 Roztwór do czyszczenia optyki (85% n-heksanu i 15% obj. izopropanolu (IPA))

 Niestrzępiąca się szmatka

Procedura 1. W razie potrzeby zwilżyć roztworem do czyszczenia optyki bawełniany wacik lub szmatkę
do czyszczenia.

2. Lekko naciskając, przetrzeć powierzchnie
optyczne ruchami okrężnymi w kierunku kra-
wędzi układu optycznego.

NIEPRAWIDŁOWO PRAWIDŁOWO

3. Przetrzeć do sucha niestrzępiącą się szmatką.
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6.3.4.2 Usuwanie zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie

Części i narzędzia  Szmatka do czyszczenia

 Niestrzępiąca się szmatka

Procedura 1. Zwilżyć wodą szmatkę do czyszczenia.
à Do wody można dodać łagodny detergent (nie dotyczy rozpuszczalników!).

2. Przetrzeć powierzchnię szmatką.
3. Przetrzeć do sucha niestrzępiącą się szmatką.

6.3.4.3 Dezynfekcja powierzchni

NOTYFIKACJA

Zarysowanie powierzchni w wyniku użycia związków ściernych
Związki o właściwościach ściernych mogą zarysować powierzchnie, a zatem niekorzystnie dzia-
łać na powłoki ochronne.

4 Nie wolno używać ściernych związków ani środków czyszczących.

Części i narzędzia  Środek dezynfekujący

 Szmatka do czyszczenia

Warunek wstępny ü Przed użyciem środka dezynfekującego zawsze przeczytać etykietę, karty charakterystyki sub-
stancji oraz informacje o produkcie.

ü Przed rozpoczęciem dezynfekcji sprawdzać powierzchnie pod kątem odporności na składnik
aktywny roztworu.

ü Przed dezynfekcją powierzchni upewnić się, że jest czysta. W razie konieczności przed dezyn-
fekcją oczyścić powierzchnię ciepłą wodą z mydłem.

ü Nie upłynął okres przydatności środka dezynfekującego.

ü Nałożyć odpowiednie środki ochrony indywidualnej (np. rękawice, ochronę dróg oddecho-
wych) niezbędne do bezpiecznej pracy z zanieczyszczeniami i środkiem dezynfekującym.

ü Mikroskop jest wyłączony, a wszystkie komponenty ostygły.

Procedura 1. Zwilżyć czystą szmatkę do czyszczenia środkiem dezynfekującym. Nie stosować nadmier-
nych ilości płynów dezynfekujących.

2. Delikatnie przetrzeć powierzchnie tak, aby zwilżyć je w całości składnikiem aktywnym roz-
tworu.

3. Pozostawić środek dezynfekujący na powierzchni przez wymagany czas.
 NOTYFIKACJA  Niektóre produkty do dezynfekcji mogą wyparować przed upły-
wem tego czasu. W takim przypadku może być konieczne ponowne nałożenie
środka dezynfekującego na powierzchnię i pozostawienie go do upływu wyzna-
czonego czasu, aby zapewnić zgodność z instrukcjami.

4. Pozostawić powierzchnię do wyschnięcia.
à Nie wolno wycierać powierzchni do sucha.

5. Jeśli środek do dezynfekcji pozostawia resztki substancji chemicznych, które mogłyby uszko-
dzić skórę, czyszczoną powierzchnię lub utrudnić prawidłową pracę mikroskopu, pozostało-
ści te należy usunąć.

6. Wszystkie materiały użyte do dezynfekcji należy zutylizować zgodnie z miejscowymi przepi-
sami BHP.

7. Po każdej dezynfekcji myć ręce.
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6.3.4.4 Czyszczenie płachty chroniącej przed światłem

Części i narzędzia  Szmatka do czyszczenia

Procedura 1. Ostrożnie oczyścić szczotką płachtę chroniącą przed światłem.

W przypadku silnych zanieczyszczeń:

Procedura 1. Nawilżyć czystą szmatkę do czyszczenia.
2. Ostrożnie przetrzeć płachtę chroniącą przed światłem.

Płachty chroniącej przed światłem nie wolno prać, aby materiał zachował klasyfikację jako „ognio-
odporny”. Zapasową płachtę można zamówić u partnera handlowego i serwisowego ZEISS.
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7 Usuwanie usterek
Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące rozwiązywania typowych problemów.

Informacja
Jeżeli nie można rozwiązać problemu lub w razie wątpliwości technicznych skontaktować się
z lokalnym serwisantem firmy ZEISS.

Objaw Przyczyna Działanie

Sygnał akustyczny w jed-
nostce chłodzącej

Za niski poziom napełniania
chłodziwa.

Napełnić wodą destylowaną
[} 43].

Komunikat o błędzie pod-
czas uruchamiania opro-
gramowania ZEN (blue
edition)

Remote Power Control Switch
ustawiony na OFF.

Przestawić Remote Power
Control Switch na ON.

Podzespół elektroniczny nie-
włączony.

Sprawdzić, czy wszystkie pod-
zespoły elektroniczne są inicja-
lizowane i gotowe do pracy.

Nie można pozyskać ob-
razu podczas pracy lasera

Przełącznik kluczykowy jest
ustawiony na OFF.

Przestawić przełącznik kluczy-
kowy na ON.

Aktywna blokada bezpieczeń-
stwa.

Sprawdzić blokady bezpie-
czeństwa [} 26] i w razie po-
trzeby naprawić.

Pozyskiwanie obrazu za-
kłócone

Zakłócenia obrazu są możliwe
z powodu przepięć na linii za-
silającej, które mogą wystąpić
np. w wyniku pośredniego
uderzenia pioruna.

W szczególnych okoliczno-
ściach (np. w przypadku prze-
pięcia w linii zasilającej) możli-
we jest zakłócenie procesu po-
zyskiwania obrazu. Takie za-
kłócenie nie powoduje uszko-
dzenia mikroskopu i nie jest
spowodowane jego wadą we-
wnętrzną. Pozyskiwanie obra-
zów można kontynuować.

Aby uniknąć takich zakłóceń,
można zainstalować zabezpie-
czenie przepięciowe w syste-
mie zasilania obiektu.

Mikroskop nie reaguje Urządzenie jest wyłączone. Włączyć mikroskop [} 34].

Brak zasilania napięciem. Sprawdzić, czy mikroskop jest
podłączony do sieci.

Uszkodzony bezpiecznik. Sprawdzić, czy bezpiecznik nie
jest uszkodzony i w razie po-
trzeby wymienić.

Nie można ponownie
uruchomić mikroskopu
po zaniku zasilania w cza-
sie użytkowania

Zanik zasilania spowodował
uszkodzenie mikroskopu.

Skontaktować się z serwisan-
tem firmy ZEISS.
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Objaw Przyczyna Działanie

Awaria sprzętu Wyłączenie sprzętu, podczas
gdy ZEN (blue edition) lub
usługa ZEN Service wciąż ko-
munikują się z nim, może
wprowadzić sprzęt w nieznany
stan, co z kolei może spowo-
dować poważne problemy
przy kolejnym uruchomieniu
systemu, a nawet awarię
sprzętu.

Usługa ZEN Service działa
przez cały czas, gdy na pasku
narzędzi znajduje się ikona mi-

kroskopu. 

1. Zamknąć oprogramowa-
nie [} 39].

2. Poczekać na zamknięcie
usługi ZEN Service.

3. Ustawić Remote Power
Control Switch na OFF.

4. Włączyć mikroskop i uru-
chomić oprogramowanie
[} 34].

Zamrożenie oprogramo-
wania lub awaria opro-
gramowania

np. przeciążenie systemu. Uruchomić ponownie oprogra-
mowanie:

1. Zamknąć oprogramowa-
nie [} 39], jeśli jeszcze nie
zostało zamknięte.

2. Odczekać ok. 1 minutę.

3. Uruchomić oprogramowa-
nie [} 35].
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8 Wycofanie z eksploatacji i utylizacja
Rozdział ten zawiera informacje o wycofaniu z eksploatacji i utylizacji mikroskopu oraz akceso-
riach lub komponentach rozszerzających.

8.1 Wycofanie z eksploatacji

Jeżeli mikroskop i jego podzespoły nie są używane przez dłuższy czas, np. kilka miesięcy, należy
całkowicie wyłączyć urządzenie i zabezpieczyć je przed nieautoryzowanym dostępem.

Całkowite wycofanie z eksploatacji mikroskopu i jego komponentów powinien przeprowadzić lo-
kalny serwisant firmy ZEISS.

 NIEBEZPIECZEŃSTWO

Porażenie prądem elektrycznym przez elementy będące pod napięciem
Jeśli mikroskop jest nadał włączony, kontakt z elementami pod napięciem może spowodować
porażenie prądem elektrycznym lub oparzenie.

4 Przed otwarciem lub czyszczeniem najpierw wyłączyć mikroskop.

4 Odłączyć części pod napięciem od zasilania.

Procedura 1. Wyłączyć mikroskop. [} 39]
2. Wyciągnąć wtyczkę sieciową.
3. Wyjąć klucz ochrony laserowej.

8.2 Transport i przechowywanie

Przed i podczas transportu należy przestrzegać następujących zasad:

§ Użyć urządzeń (np. uchwytów, wózków widłowych lub ręcznych wózków paletowych), aby
bezpiecznie przetransportować mikroskop do pomieszczenia, w którym ma być zainstalowa-
ny. Ta kontrola to niezbędny wymóg w przypadku pomieszczeń czystych. Mikroskop może
być transportowany tylko w pojazdach z zawieszeniem pneumatycznym. Urządzenia do trans-
portu mikroskopu muszą być dostosowane do jego wagi i wymiarów.

§ Ruchome części muszą być zabezpieczone podczas transportu przed ześlizgnięciem lub wy-
wróceniem.

§ Unikać kołysania skrzyń transportowych.

§ Uwzględnić informacje o wadze na opakowaniu i w dokumentacji przewozowej.

§ W miarę możliwości do wysyłki lub transportu należy używać oryginalnego opakowania.

Informacja
Szczegółowe informacje dotyczące transportu i przechowywania można uzyskać od lokalnego
partnera handlowego i serwisowego ZEISS.

Wózek widłowy i
ręczny wózek

paletowy

Do transportu i rozładunku w placówce konieczne są wózek widłowy i/lub ręczny wózek paleto-
wy.

§ Wszystkie korytarze i narożniki muszą mieć szerokość dostosowaną do przejazdu.

§ Sprawdzić, czy przy wejściu do budynku i w miejscu docelowym znajdują się odpowiednie
rampy i zgodne z przepisami windy, które mają odpowiedni udźwig do transportowania mi-
kroskopu.

§ Niektóre komponenty, takie jak stoły, są duże, ciężkie i masywne, dlatego mogą wymagać do-
datkowej pomocy przy przenoszeniu do wyznaczonego miejsca.
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Maksymalna
odporność na

wstrząsy

§ Nie upuszczać ani nie uderzać skrzynek podczas przenoszenia lub przechowywania. Wszelkie
przyspieszenia muszą wynosić < 10 g.

§ W momencie dostawy i po transporcie sprawdzić czujniki wstrząsu i pochylenia na opakowa-
niu.

Dozwolona
temperatura

Dozwolone temperatury podczas transportu do placówki lub między placówkami:

§ Między -20°C a 55°C, maksymalnie przez 16 godzin

§ Względna wilgotność powietrza poniżej 65%

Dozwolone temperatury podczas przechowywania w placówce:

§ Między 10°C a 30°C

§ Względna wilgotność powietrza poniżej 65%

Informacja
Na 24 godziny przed instalacją mikroskopu wymagane jest, aby skrzynki miały zalecaną
temperaturę pokojową, aby uniknąć wnikania wilgoci, która jest bardzo szkodliwa dla ścieżek
optycznych, oraz aby zapewnić stabilność mikroskopu podczas instalacji i testowania.

8.2.1 Masy i wymiary transportowanych towarów

W sprawie masy i wymiarów skrzyń transportowych indywidualnie skonfigurowanego systemu
prosimy o kontakt z lokalnym partnerem handlowym i serwisowym ZEISS.

Poniżej opisano przykładowe skrzynie transportowe:

Skrzynia Zawartość skrzyni Dłu-
gość
(mm)

Szero-
kość
(mm)

Wyso-
kość
(mm)

Masa ok.
(kg)

Skrzynia
główna 1

Zespół laserowo-zasilają-
cy, moduł skanowania
LSM, przewody

1040 940 1440 134

Skrzynia
główna 2

Statyw mikroskopu 960 890 940 50

Mała skrzy-
nia na akce-
soria

Zawartość skrzyń zależy
od konfiguracji systemu:

§ Komputer systemowy

§ Monitor LCD TFT

§ Jednostka chłodząca
LCS

§ Akcesoria dodatko-
we, np. Definite Fo-
cus, X-Cite Xylis,
AxioCam

1080 900 820 100–300

Duża skrzy-
nia na akce-
soria

1350 900 1000

Skrzynia na
stół

Stół systemowy mały (w
zależności od konfigura-
cji)

1120 1120 1030 134

Stół systemowy średni (w
zależności od konfigura-
cji)

1720 1100 1080 219
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8.3 Utylizacja

Mikroskop i jego komponenty nie mogą być utylizowane w punktach zbiórki odpadów komunal-
nych. Należy je utylizować zgodnie z właściwymi przepisami (dyrektywa WEEE 2012/19/UE). Firma
ZEISS wdrożyła system zwrotu i recyklingu urządzeń w państwach członkowskich Unii Europej-
skiej, gwarantujący właściwy odzysk surowców wtórnych zgodnie z powyższą dyrektywą UE.
Klient odpowiada za dekontaminację.

Informacja
Szczegółowe informacje dotyczące utylizacji i recyklingu można uzyskać od lokalnego partnera
handlowego i serwisowego ZEISS.

8.4 Dekontaminacja

Przed zwrotem zużytych urządzeń do oddziału ZEISS należy złożyć oświadczenie o dekontaminacji.

Jeżeli nie jest możliwa niezawodna dekontaminacja, należy oznaczyć zagrożenie zgodnie z właści-
wymi przepisami. Generalnie należy umieścić na artykule i na zewnątrz opakowania widoczne
znaki ostrzegawcze wraz ze szczegółowymi informacjami o rodzaju skażenia.
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9 Dane techniczne i informacje o zgodności z
przepisami
Rozdział ten zawiera ważne dane techniczne oraz informacje dotyczące zgodności z dyrektywami
europejskimi.

9.1 Dane eksploatacyjne i specyfikacje

 Klient odpowiada za zgodność LSM 980 z wymaganiami montażowymi i dostępność wymaga-
nych źródeł zasilania w momencie montażu.

Podłączyć mikroskop do prawidłowo zamontowanego gniazda elektrycznego z uziemieniem za
pomocą dostarczonego przewodu zasilającego. Stosowanie przedłużaczy nie może pogarszać
działania uziemienia ochronnego.

Informacja
Lokalny partner handlowy i serwisowy ZEISS poinformuje o szczegółowych wymaganiach mon-
tażowych.

Wymagania
przestrzenne

Mikroskop może być użytkowany tylko w pomieszczeniach zamkniętych. Mikroskopu nie należy
instalować w pobliżu grzejników lub okien, przez które pada bezpośrednie światło słoneczne. Mi-
kroskop musi być bezpiecznie umieszczony na powierzchni stołu, aby się nie ześlizgnął i nie spadł.

Klient odpowiada za zgodność mikroskopu z wymaganiami montażowymi i dostępność wymaga-
nych źródeł zasilania w momencie instalacji.

Miejsce montażu Wyłącznie wewnątrz budynków i w zamknię-
tych pomieszczeniach

Zaleca się instalację mikroskopu w ciemnym
pomieszczeniu, w którym sztuczne oświetle-
nie, światło słoneczne lub inne źródła światła
nie wpływają na proces pozyskiwania obra-
zów. Mikroskop nie powinien być instalowa-
ny w pobliżu grzejników ani bezpośrednio
nasłonecznionych okien.

Wysokość n.p.m. Maks. 2000 m nad poziomem morza

Klimatyzacja
i jakość

Parametry rozdzielczości optycznej

Temperatura otoczenia 22 °C

Zakres zapewniający najlepsze parametry
optyczne

± 3°C

Działanie przy obniżonych parametrach
optycznych
(poza zakresem zapewniającym najlepsze pa-
rametry optyczne)

od 15 do 19°C i od 25 do 35°C

Temperatura otoczenia do pracy przy obniżo-
nych parametrach optycznych z elementami
do inkubacji firmy ibidi
(poza zakresem zapewniającym najlepsze pa-
rametry optyczne)

od 18 do 19 °C i od 25 do 30 °C
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Stabilność obrazu i danych

Zalecana najlepsza stabilność temperatury ± 0,5°C/godz.

Zalecana stabilność długoterminowa ± 2°C/24h

Ogólne

Względna wilgotność powietrza < 65%

Maks. rozpraszanie ciepła przez mikroskop Maks. 1500 W

Czas nagrzewania 1 godz.

Czas nagrzewania (przy wysoce precyzyjnych
i/lub długookresowych pomiarach)

≥ 3 godz.

Stopień zanieczyszczenia 2

Masa i rozmiary Poniższa tabela zawiera wybrane, przybliżone masy i rozmiary odpakowanych elementów. Masa
LSM 980 wynosi ok. 305–373 kg. Masa całkowita może być większa, w zależności od konfiguracji
i dodanych opcji.

Główne komponenty Dłu-
gość
(mm)

Szero-
kość
(mm)

Wyso-
kość
(mm)

Masa ok. (kg)

Stół systemowy: Wymiary uwzględniają narożnik.

§ mały

§ z amortyzacją pneumatyczną

§ z regulacją poziomu

§ konieczny dopływ sprężonego
powietrza

§ dłuższy i krótszy bok otwarty z
tacą

900
(1000)

750
(850)

810–
870

130

§ mały

§ z amortyzacją pneumatyczną

§ bez regulacji poziomu

§ dłuższy i krótszy bok otwarty z
tacą

900
(1000)

750
(850)

810–
870

130

§ średni

§ z amortyzacją pneumatyczną

§ z regulacją poziomu

§ konieczny dopływ sprężonego
powietrza

§ dłuższy i krótszy bok otwarty z
tacą

1200
(1300)

900
(1000)

810–
870

180

Statyw mikroskopu:

Axio Examiner.Z1 470 330 720 38

Axio Imager.Z2 500 390 720 40

Axio Observer 7 800 290 700 37–47

60 Instrukcja obsługi ZEISS LSM 980 | pl | Rev. 5 | 000000-2406-380



ZEISS 9 Dane techniczne i informacje o zgodności z przepisami | 9.1 Dane eksploatacyjne i specyfikacje

Główne komponenty Dłu-
gość
(mm)

Szero-
kość
(mm)

Wyso-
kość
(mm)

Masa ok. (kg)

Jednostka chłodząca LCS 300 170 220 6,5

Moduł skanowania LSM 550 450 220 25–30

Zespół laserowo-zasilający 600 500 650 70

Komputer systemowy 550 200 450 25

Monitor LCD TFT 730 240 610 10–14

Informacja
Stół pod komputer systemowy zapewnia klient. ZEISS zaleca stół o wymiarach 1200 x 800 x
750 mm.

Przyłącze sieciowe Podłączyć mikroskop do prawidłowo zamontowanego gniazda elektrycznego z uziemieniem za
pomocą dostarczonego przewodu zasilającego. Stosowanie przedłużaczy nie może pogarszać
działania uziemienia ochronnego.

Napięcie nominalne AC L+N+PE od 100 do 127 V AC lub 230 V AC ±
10%

Częstotliwość nominalna 50–60 Hz

Główna wtyczka sieciowa CEE niebieski, L+N+PE (200–230 V, 16 A)

NEMA L5-15, L+N+GND (100–125 V, 15 A)

Opcjonalny:
CEE czerwony, 3L+N+PE (używana tylko jed-
na faza, 200–230 V, 16 A)
CEE żółty, L+N+PE (100–130 V, 16 A)

Pobór mocy maks. 1600 VA

Maks. prąd 7 A przy 230 V

13 A przy 120 V

Klasa uziemienia IEC Klasa I wg IEC 61140

Wszystkie konstrukcje nośne podłączone do
uziemienia elektrycznego przewodem uzie-
miającym w przewodzie zasilającym.

Kategoria przepięcia II
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Dane lasera Typy laserów przeznaczone do stosowania w mikroskopie.

Laser Długość fali
lasera (nm)

Klasa Typowa
moc świa-
tłowodu Ex
(mW)

Min. do-
puszczalna
moc świa-
tłowodu Ex
(mW)*

Przewidy-
wany cykl
życia (h)

Laser diodo-
wy

405 3B 14 10 > 10 000

Laser diodo-
wy

445 3B 7,5 5 > 10 000

Laser diodo-
wy

488 3B 10 7 > 10 000

Laser diodo-
wy

514 3B 10 7 > 10 000

DPSS 543 3B 10 7,5 > 10 000

DPSS 561 3B 10 7,5 > 10 000

DPSS 594 3B 2,5 1,5 > 10 000

Laser diodo-
wy

639 3B 7,5 5 > 10 000

Laser diodo-
wy

730 3B 9,5 6,5 > 10 000

*Poziomy mocy światłowodu Ex mogą spaść w wyniku długiego zewnętrznego oddziaływania na układ mechaniczny i optyczny.

9.2 Schemat sytuacyjno-montażowy LSM 980

Urządzenia laserowe klasy 1M, 2M, 3A, 3B, 3R i 4 oraz wszystkie urządzenia na torze wiązki lase-
ra należy umieścić lub zainstalować w taki sposób, aby uniemożliwić przypadkową zmianę położe-
nia i kierunku wiązki. Pomieszczenia, w których stosowane są lasery, muszą być oznaczone znaka-
mi ostrzegawczymi. Dostęp do oznakowanych pomieszczeń jest dozwolony tylko autoryzowane-
mu personelowi, który został wcześniej poinstruowany lub przeszkolony. W pomieszczeniu robo-
czym nie wolno przechowywać żadnych materiałów palnych ani wybuchowych.
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Rys. 13: Rozmieszczenie Axio Observer 7 z LSM 980 w przyłączu bocznym
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Rys. 14: Rozmieszczenie Axio Observer 7 z LSM 980 w przyłączu tylnym (podobnie do Axio Exa-
miner.Z1 i Axio Imager.Z2)

1 Zespół laserowo-zasilający 2 Moduł skanowania LSM

3 Statyw mikroskopu 4 Komputerowe stanowisko robocze

5 Stół systemowy

Instrukcja obsługi ZEISS LSM 980 | pl | Rev. 5 | 000000-2406-380 63



9 Dane techniczne i informacje o zgodności z przepisami | 9.3 Właściwe normy i przepisy ZEISS

9.3 Właściwe normy i przepisy

Przestrzegać wszystkich krajowych przepisów bezpieczeństwa oraz właściwych regulacji prawnych
dotyczących ochrony środowiska.

Mikroskop spełnia wymagania poniższych regulacji i dyrektyw:

2011/65/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w spra-
wie ograniczenia stosowania niektórych nie-
bezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycz-
nym i elektronicznym (RoHS)

2015/863/UE Dyrektywa delegowana Komisji (UE)
2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniają-
ca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu
do wykazu substancji objętych ograniczenia-
mi (dyrektywa RoHS III)

2014/30/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w spra-
wie harmonizacji ustawodawstw państw
członkowskich odnoszących się do kompaty-
bilności elektromagnetycznej

2014/35/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w spra-
wie harmonizacji ustawodawstw państw
członkowskich odnoszących się do udostęp-
niania na rynku sprzętu elektrycznego przewi-
dzianego do stosowania w określonych gra-
nicach napięcia

KS C 9610-6-2:2019 Koreańskie normy kompatybilności elektro-
magnetycznej

Badanie odporności EMC w środowiskach
przemysłowych

KS C 9610-6-4:2017 Koreańskie normy kompatybilności elektro-
magnetycznej

Badanie emisji EMC w środowiskach przemy-
słowych

EN 60825-1:2015 Bezpieczeństwo urządzeń laserowych –
Część 1: Klasyfikacja sprzętu i wymagania

EN 61010-1:2020 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elek-
trycznych przyrządów pomiarowych, automa-
tyki i urządzeń laboratoryjnych – Część 1:
Wymagania ogólne

EN 61326-1:2013 Wyposażenie elektryczne do pomiarów, ste-
rowania i użytku w laboratoriach – Wymaga-
nia dotyczące kompatybilności elektromagne-
tycznej (EMC) – Część 1: Wymagania ogólne

EN 62471:2009 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i syste-
mów oświetlenia

Nieautoryzowane modyfikacje mikroskopu skutkują unieważnieniem tej deklaracji.
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Zgodnie z dyrektywą UE 2011/65/UE (RoHS) mikroskop i jego akcesoria zostały sklasyfikowane ja-
ko przyrządy kategorii 9 (przyrządy do nadzoru i sterowania, włącznie z przyrządami do nadzoru i
sterowania w obiektach przemysłowych). Są one również objęte dyrektywą 2012/19/UE (WEEE).

W uzupełnieniu do europejskich i międzynarodowych dyrektyw i norm tytuł 21 CFR §1040.10:
„Normy wydajności dotyczące produktów emitujących światło – urządzeń laserowych” odnosi się
do USA.

Europejskie i międzynarodowe dyrektywy/normy: Więcej informacji na temat certyfikatów ISO
i CSA lub deklaracji zgodności WE można uzyskać u partnera handlowego i serwisowego ZEISS.

Firma ZEISS pracuje zgodnie z certyfikowanym systemem zarządzania środowiskowego zgodnym
z normą ISO 14001. Mikroskop i jego komponenty zostały zaprojektowane, przetestowane i wy-
produkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi w zakresie prawa ochrony śro-
dowiska Unii Europejskiej.

Firma ZEISS wdrożyła system zwrotu i recyklingu urządzeń w państwach członkowskich Unii Euro-
pejskiej, gwarantujący właściwy odzysk surowców wtórnych zgodnie z dyrektywami UE.

Dalsze informacje o utylizacji i recyklingu można uzyskać od partnera handlowego i serwisowego
ZEISS. Mikroskopu nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi ani w punktach zbiórki
odpadów komunalnych. W przypadku odsprzedaży mikroskopu sprzedawca ma obowiązek po-
wiadomić kupującego, że mikroskop należy utylizować zgodnie z przepisami.
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10 Akcesoria i opcjonalne zestawy rozszerzeniowe
Z mikroskopem wolno stosować tylko podane niżej akcesoria, o ile ich bezpieczne stosowanie zo-
stało zatwierdzone przez ZEISS. Wolno stosować tylko oryginalne części firmy ZEISS. Sprawdzić
wcześniej, czy dany mikroskop może być doposażony w zestaw rozszerzeniowy lub akcesoria.

Po montażu lub przebudowie należy dokładnie sprawdzić, czy mikroskop i jego zestawy rozszerze-
niowe / akcesoria są gotowe do bezpiecznej pracy i czy nieużywane przyłącza są zamknięte.
Szczegółowe informacje i środki bezpieczeństwa znajdują się w odpowiednich dokumentach to-
warzyszących.

Montaż i uruchomienie są przeprowadzane przez autoryzowany personel ZEISS. Wszystkie przyłą-
cza interfejsu, które mogą emitować promieniowanie laserowe, wyposażono w specjalne śruby
zabezpieczające typu TORX, których użytkownik nie może luzować.

Użytkownik może obsługiwać wszystkie przyłącza opisane w tej instrukcji. Użytkownik nie może
obsługiwać żadnych przyłączy nieopisanych tutaj, nawet jeśli dołączona do nich instrukcja (np. in-
strukcja obsługi statywu mikroskopu) określa je jako przyłącza/interfejsy użytkownika. Przed de-
montażem części podłączonych do przyłącza użytkownika należy zawsze wyłączać mikroskop; nie
wolno zostawiać przyłącza odkrytego podczas pracy mikroskopu.

Akcesoria / zestawy rozszerzeniowe (oprócz laserów ultraszybkich) są zintegrowane w układzie za-
silania mikroskopu i aktywowane za pomocą Remote Power Control Switch [} 30].

Informacja
Dodatkowe informacje na temat oprogramowania i jego działania dostępne są w pomocy onli-
ne oprogramowania.

Informacja
Dodatkowe informacje i szczegółowe opisy znaleźć można w powiązanych dokumentach bądź
można je uzyskać od partnera handlowego i serwisowego ZEISS.

Nazwa Opis/informacje

Airyscan 2 Detektor superrozdzielczości i wysokiej pręd-
kości.

AxioCam Rodzina kamer.

BiG.2 Detektor BiG [} 72] to dodatkowy czujnik
zewnętrzny z dwoma specjalnym, wysoko-
czułymi modułami GaAsP PMT. Może być sto-
sowany jako detektor skanowany lub nieska-
nowany, ale nie może być stosowany kaska-
dowo.

Definite Focus Kompensuje wahania ostrości i utrzymuje sta-
łą ostrość próbki w eksperymentach czaso-
wych.

Dostępne tylko z Axio Observer 7.

Różne obiektywy Na osiągi i wydajność mikroskopu w najwięk-
szym stopniu wpływa właśnie obiektyw. Naj-
lepszą jakość obrazu można uzyskać wyłącz-
nie przy użyciu obiektywu, który optymalnie
nadaje się do zaplanowanego eksperymentu,
niezależnie od tego, czy użytkownik obser-
wuje próbki histologiczne, komórkowe czy
też całe mikroorganizmy. Więcej szczegóło-

66 Instrukcja obsługi ZEISS LSM 980 | pl | Rev. 5 | 000000-2406-380



ZEISS 10 Akcesoria i opcjonalne zestawy rozszerzeniowe |  

Nazwa Opis/informacje

wych informacji na temat dostępnych i zale-
canych obiektywów można znaleźć na stronie
https://www.micro-shop.zeiss.com/en/pl/
shop/objectives lub uzyskać od partnera han-
dlowego i serwisowego ZEISS.

Różne stoliki na próbki / stoliki skanujące Stoliki te służą do przesuwania próbek na
osiach x i y ręcznie lub za pośrednictwem
oprogramowania. Zakres skoku i dokładność
przesuwu zależą od oferowanego typu stoli-
ka.

ELYRA 7 ELYRA 7 to system kamerowy do mikroskopii
superrozdzielczej. Można go obsługiwać rów-
nież z LSM 980.

Zespoły filtrowe Filtry są dostępne do różnych barwników i ich
połączeń. Więcej szczegółowych informacji
na temat dostępnych i zalecanych filtrów
można znaleźć na stronie https://www.micro-
shop.zeiss.com/en/pl/shop/filterAssistant lub
uzyskać od partnera handlowego i serwiso-
wego ZEISS.

Kanały GaAsP NDD 2 Zamiast standardowego uchwytu do obiekty-
wów można stosować GaAsP NDD [} 73].
Detektory stosuje się do wykrywania sygna-
łów emisji generowanych przez wzbudzenie
ultraszybkie.

Dostępne tylko dla Axio Examiner.Z1 z Układ
NLO.

Sprzęt inkubacyjny do obserwacji żywych ko-
mórek

Systemy inkubacyjne ZEISS łączą łatwą konfi-
gurację w programie obrazowania z ulepszo-
ną stabilnością parametrów środowiskowych
do badania superczułych żywych próbek.
Ustawiają temperaturę inkubacji próbek i za-
pisują parametry środowiskowe w oprogra-
mowaniu.

Źródła światła Dostępne są następujące źródła światła do
obserwacji próbek fluorescencyjnych:

§ HXP 120 V

§ X-Cite Xylis

§ Colibri 5 & 7

NDD.2 Nieskanowane moduły detekcyjne można
stosować w odbitym lub przechodzącym to-
rze wiązki (detektory transmisyjne NDD
[} 74] niedostępne dla Axio Imager.Z2) lub
jednocześnie w obu torach wiązki. Oznacza
to, że można skonfigurować maks. 12 kana-
łów NDD (zależnie od statywu).

Kanały NDD są przypisane do toru transmisji
światła, do Axio Observer 7 nie można podłą-
czyć modułu T-PMT / T-PMT 2. W przypadku
detekcji bez skanowania promieniowanie
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Nazwa Opis/informacje

emitowane przez próbkę jest kierowane bez-
pośrednio do detektora bez ponownego
przechodzenia przez zwierciadła skanujące.

NIR NIR [} 72] to dodatkowy detektor zewnętrz-
ny z dwoma specjalnymi, wysokoczułymi mo-
dułami GaAsP i GaAs PMT do zastosowań w
obszarze NIR.

Integracja laserów Układ NLO Lasery NLO [} 81] wzbudzają barwniki flu-
orescencyjne tylko w ultraszybkich impulso-
wych laserach regulowanych z układem ogni-
skującym.

Napęd piezoelektryczny do obiektywów poje-
dynczych

Napęd piezoelektryczny do pozyskiwania ob-
razów z funkcją stosu Z.

Moduł transmisji światła PMT T-PMT [} 77] to detektor rejestrujący światło
kontrastowe próbki podczas transmisji.

Piezoelektryczny napęd stolika Zmotoryzowany napęd stolika do szybkiego
pozyskiwania obrazów w kierunku Z. Do sto-
sowania tylko w połączeniu z odpowiednimi
stolikami skanującymi.

10.1 Schemat sytuacyjno-montażowy układu LSM 980 z dodatkowymi
zestawami rozszerzeniowymi

Urządzenia laserowe klasy 1M, 2M, 3A, 3B, 3R i 4 oraz wszystkie urządzenia na torze wiązki lase-
ra należy umieścić lub zainstalować w taki sposób, aby uniemożliwić przypadkową zmianę położe-
nia i kierunku wiązki. Pomieszczenia, w których stosowane są lasery, muszą być oznaczone znaka-
mi ostrzegawczymi. Dostęp do oznakowanych pomieszczeń jest dozwolony tylko autoryzowane-
mu personelowi, który został wcześniej poinstruowany lub przeszkolony. W pomieszczeniu robo-
czym nie wolno przechowywać żadnych materiałów palnych ani wybuchowych.

Informacja
Lokalny partner handlowy i serwisowy ZEISS poinformuje o szczegółowych wymaganiach mon-
tażowych.
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10.1.1 Schemat sytuacyjno-montażowy LSM 980 z Airyscan 2
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Rys. 15: Rozmieszczenie LSM 980 z Airyscan 2 w przyłączu bocznym

Service 
Access Area

600500

25
00

10
00

50
0

10
00

1300 1300

3700

1

2

3

4

5

6

Rys. 16: Rozmieszczenie LSM 980 z Airyscan 2 w przyłączu tylnym

1 Zespół laserowo-zasilający 2 Moduł skanowania LSM

3 Statyw mikroskopu 4 Airyscan 2

5 Komputerowe stanowisko robocze 6 Stół systemowy
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10.1.2 Schemat sytuacyjno-montażowy LSM 980 z ELYRA
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Rys. 17: Rozmieszczenie LSM 980 z ELYRA w przyłączu bocznym

1 Airyscan* 2 Moduł skanowania LSM

3 Zespół laserowo-zasilający 4 Źródło światła HXP 120 V*

5 Moduł laserowy do superrozdzielczości 6 Stół systemowy, średni

7 Statyw mikroskopu 8 Moduł podświetlenia ELYRA 7

9 Komputerowe stanowisko robocze

*opcjonalnie
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10.1.3 Schemat sytuacyjno-montażowy detektorów zewnętrznych (przykład)

Poniższy rysunek przedstawia przykładowe położenie detektorów zewnętrznych w LSM 980. Poło-
żenie detektorów zewnętrznych może się różnić w zależności od konfiguracji.

Informacja
Dodatkowe informacje i szczegółowe opisy znaleźć można w powiązanych dokumentach bądź
można je uzyskać od partnera handlowego i serwisowego ZEISS.
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Rys. 18: Rozmieszczenie LSM 980 z detektorami zewnętrznymi w przyłączu tylnym (przykład)

1 Stół systemowy 2 Moduł skanowania LSM

3 Statyw mikroskopu 4 BiG.2 lub NIR

5 Zespół laserowo-zasilający 6 NDD.2

7 Komputerowe stanowisko robocze
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10.2 Detektory zewnętrzne

10.2.1 BiG.2

Cel BiG.2 to dodatkowy czujnik zewnętrzny z dwoma specjalnymi, wysokoczułymi modułami GaAsP
PMT. Może być stosowany jako detektor skanowany lub nieskanowany. BiG.2 nie może być sto-
sowany kaskadowo.

Pozycja BiG.2 podłącza się do przyłącza DC-Out modułu skanowania LSM, a następnie obsługuje w trybie
skanowania. Moduł można też podłączyć do przyłącza NDD i obsługiwać jako detektor nieskano-
wany w przypadku obrazowania w mikroskopii wielofotonowej.

1

2

Rys. 19: BiG.2

1 Filtr Push&Click 2 Przyłącza zewnętrzne

10.2.2 NIR

Cel NIR to dodatkowy detektor zewnętrzny z dwoma specjalnymi, wysokoczułymi modułami GaAsP i
GaAs PMT do zastosowań w obszarze NIR.

Pozycja NIR jest zamontowany na przyłączu wyjściowym DC-Out modułu skanowania LSM obsługiwanego
w trybie skanowania.

1

2

Rys. 20: Detektor NIR

1 Filtr Push&Click 2 Przyłącza zewnętrzne

Funkcja NIR ma zakres detekcji do 900 nm i specjalną zwiększoną czułość. Aby zapewnić najwyższą sku-
teczność, można go wyposażyć w filtr emisyjny (EF) Push&Click. Klient może ręcznie wkładać/wy-
mieniać filtr Push&Click
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10.2.3 Detektory NDD

Układ NLO może być wyposażony w opcjonalne detektory NDD:

§ Kanały GaAsP NDD 2 [} 73]

§ NDD.2 [} 74]

Informacja
Dodatkowe informacje i szczegółowe opisy znaleźć można w powiązanych dokumentach bądź
można je uzyskać od partnera handlowego i serwisowego ZEISS.

10.2.3.1 Kanały GaAsP NDD 2

Kanały GaAsP NDD 2 może być stosowany zamiast standardowego uchwytu do obiektywów Axio
Examiner.Z1 na statywie. Moduł ma dwa wysokoczułe detektory GaAsP. Detektory stosuje się do
wykrywania sygnałów emisji generowanych przez wzbudzenie wielofotonowe.

Moduł jest wyposażony w filtr dichroiczny do separacji światła wzbudzania i emisji oraz do trans-
misji światła emisji bezpośrednio do dwóch detektorów. Moduł posiada też specjalny moduł filtro-
wy składający się z dwóch filtrów emisyjnych i jednego filtra dichroicznego. Moduł filtrowy od-
dziela i filtruje sygnały emisji bezpośrednio przed detektorami. Obie jednostki filtrowe ustawia się i
obsługuje ręcznie. Moduł można wymienić w zależności od różnych uchwytów do obiektywów.

Informacja

Przechowywanie
Aby prawidłowo przechowywać nieużywany detektor, należy umieścić go w specjalnym opa-
kowaniu nieprzepuszczającym światła. Jest to niezbędne, ponieważ czujnik detektora jest bar-
dzo wrażliwy na światło i może na niego działać również zwykłe światło (obecne w pomiesz-
czeniu).

10.2.3.1.1 Wymiana filtrów emisyjnych

Procedura 1. Odkręcić śruby radełkowane 1 .

1

2. Wyjąć wkład filtrowy z komory.
3. Włożyć nowy wkład filtrowy do komory.
4. Dokręcić śruby radełkowane.
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10.2.3.1.2 Wymiana filtrów dichroicznych

Procedura 1. Przestawić przełącznik na Change Filter.

2. Odkręcić cztery śruby 1  po lewej stronie.

1

2

3

3. Zdjąć pokrywę 2 .

4. Wyjąć uchwyt filtra 3 .
5. Włożyć nowy uchwyt filtra.
6. Założyć pokrywę.
7. Przestawić przełącznik na Use NDD.

10.2.3.2 NDD.2

Cel NDD.2 to dodatkowy czujnik zewnętrzny zbierający światło bezpośrednio z próbki. W przypadku
detekcji bez skanowania promieniowanie emitowane przez próbkę jest kierowane bezpośrednio
do detektora bez ponownego przechodzenia przez zwierciadła skanujące.

Pozycja Nieskanowane moduły detekcyjne można stosować w odbitym lub przechodzącym torze wiązki
(detektory transmisyjne NDD niedostępne dla Axio Imager.Z2) lub jednocześnie w obu torach
wiązki. Dlatego można skonfigurować maks. 12 kanałów NDD (zależnie od używanego statywu).
Moduły NDD.2 można układać kaskadowo. Moduł z 2 kanałami można rozszerzyć do dwóch do-
datkowych modułów 1-kanałowych. Są zasilane prądem z modułu 2-kanałowego i zintegrowane z
układem elektronicznym i optycznym. Alternatywnie BiG.2 [} 72] można zainstalować kaskadowo
na NDD.2.

Kanały NDD są przypisane do toru transmisji światła, do Axio Observer 7 nie można podłączyć
modułu T-PMT / T-PMT 2.
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1

2

Rys. 21: NDD.2

1 NDD.2 z 2 kanałami detekcyjnymi 2 NDD.2 z 1 kanałem detekcyjnym

10.2.4 Montaż/demontaż modułu detektora

Do mocowania modułów detektora (np. BiG.2, NDD.2, NIR) służą dwie śruby 1  na każdym
przyłączu — odpowiednio do podłączania do przyłącza lub łączenia modułów razem. Są to przyłą-
cza elektroniczne połączone z układem monitorowania bezpieczeństwa systemu. Zachować
ostrożność podczas montażu lub demontażu modułów.

1

1

Rys. 22: Montaż i demontaż modułu detektora (np. NDD.2)

Części i narzędzia  Klucz imbusowy 2,5 mm

Warunek wstępny ü Mikroskop jest wyłączony i odłączony od zasilania.

Procedura 1. Poluzować dwie śruby mocujące w porcie adaptera.
2. Powoli zdjąć i odsunąć detektor od portu.

3. Podłączyć detektor do portu.  NOTYFIKACJA  Szkody materialne spowodowane wy-
gięciem styków. Podczas montażu modułu detektora do dowolnego portu upew-
nić się, że styki i przyłącza elektroniczne interfejsu bezpieczeństwa są dokładnie
dopasowane.

4. Dokręcić dwie śruby mocujące.
5. Jeżeli do portu (przyłącza) nie jest podłączony detektor, założyć zaślepkę [} 26].
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10.2.5 Przyłącza zewnętrznych modułów detektora do przesyłania sygnału do elektroniki
operacji w czasie rzeczywistym

Cel W przypadku dodawania nowego modułu lub całkowitego demontażu istniejącego modułu nie-
zbędna jest wymiana oprzewodowania. W przypadku zwykłej zmiany położenia oprzewodowanie
sygnałowe można zachować bez zmian.

Rys. 23: Złącza LVDS z tyłu komputera systemowego

Oprzewodowanie LVDS służy do łączenia różnych modułów w układzie szeregowym z wykorzysta-
niem dostępnych złączy. Oprzewodowanie przechodzi od złącza głównego do LVDS w kompo-
nencie, a następnie od złącza Sub-LVDS komponentu do złącza LVDS kolejnych komponentów itd.
Przy maksymalnej możliwej liczbie detektorów zewnętrznych schemat oprzewodowania przedsta-
wia się następująco (ze wskazaniem modułów zewnętrznych):

Port LVDS Przyłącze

A BiG.2 (pierwszy moduł) lub NIR, a następnie pozostałe główne komponenty
systemu

B Pozostałe główne komponenty systemu

C Detektory NDD światła odbitego, potem moduł Kanały GaAsP NDD 2, a
następnie inne komponenty systemu

D BiG.2 (drugi moduł), a następnie detektory NDD światła odbitego lub NIR

Kanały NDD 3 i 4 trzeba podłączyć do NDD.2, ale nie wymagają one podłączania do złącza LVDS
ani zasilania.

Jeżeli moduł zewnętrzny (BiG.2, NIR lub NDD.2) nie stanowi części konfiguracji systemu lub usu-
nięto go z systemu, jego miejsce zajmuje następny moduł. W przypadku dodania modułu należy
go umieścić w pozycji opisanej w tabeli. Oprócz podłączenia do LVDS moduły trzeba podłączyć do
zasilania lub odłączyć od niego. Z tyłu zespołu laserowo-zasilającego przewidziano kilka przyłączy
zasilania.

Informacja
Dodanie, usunięcie lub zmianę pozycji modułów zewnętrznych należy na koniec zaktualizować
w konfiguracji MTB systemu. Prosimy o kontakt z serwisantem firmy ZEISS.
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10.2.6 T-PMT / T-PMT 2

Cel T-PMT / T-PMT 2 to czujnik zewnętrzny, który umożliwia rejestrowanie obrazów z wykorzystaniem
światła przechodzącego w trybach jasnego pola (brightfield) i kontrastu w świetle przechodzącym
(transmitted contrast) (wraz z fluorescencją w świetle przechodzącym w Sample Finder i Sample
Navigator).

Pozycja T-PMT / T-PMT 2 znajduje się na torze światła przechodzącego stojaka, na tej samej płaszczyźnie
ogniskowej co źródła światła.

1

Rys. 24: T-PMT

1 Przyłącza zewnętrzne

Funkcja Moduł PMT z detektorem światła przechodzącego. Wykrywa sygnały z pomocą kondensora mi-
kroskopu. Można zastosować metody kontrastowe, które zapewnia kondensor.

10.2.6.1 Zdejmowanie modułu T-PMT ze zwierciadła przełączającego

Części i narzędzia  Klucz imbusowy

Warunek wstępny ü Mikroskop i oświetlenie mikroskopu są wyłączone.

Procedura 1. Odkręcić śrubę zaciskową 1 .

1
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2. Zdjąć moduł T-PMT z Styki czujników i połączeń
[} 27] ze zwierciadła przełączającego.

 Informacja  Nie trzeba odłączać przewo-
du zasilającego T-PMT od ECU. Można po-
zostawić T-PMT podłączony, jeśli długość
przewodu umożliwia przechowywanie T-
PMT w wygodnym miejscu po demontażu.

3. Zakryć nieużywany port zwierciadła przełączają-
cego zaślepką [} 26] 2 .
 PRZESTROGA  Ze względów bezpieczeń-
stwa laserowego zawsze montować detek-
tor T-PMT do zwierciadła przełączającego
— nigdy bezpośrednio do portu światła
przechodzącego. Nieużywane porty za-
wsze zakrywać zaślepkami.

2

Informacja
W sprawie całkowitego demontażu lub ponownego montażu skontaktować się z odpowied-
nim serwisantem firmy ZEISS.

10.2.7 Wymiana filtra Push&Click

Procedura 1. Odkręcić śruby radełkowane 1 .
2. Wyjąć wkład filtrowy z komory.

1

3. Położyć wkład filtrowy na pokrywie.
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4. Odłączyć kostkę filtra 3  od sprężyny 2 .

3

2

5. Wyjąć kostkę filtra z wkładu filtrowego.
6. Włożyć nową kostkę filtra w sprężynę.
7. Docisnąć kostkę filtra do sprężyny, aż kostka się zatrzaśnie.
8. Włożyć wkład filtrowy do komory.
9. Dokręcić śruby radełkowane.

10.3 Źródło światła HAL 100

Cel Lampa halogenowa HAL 100 jest źródłem światła przechodzącego.

Pozycja Lampa HAL 100 jest zamontowana na zwierciadle przełączającym.

1

3

4

5

6

2

Rys. 25: HAL 100

1 Obudowa lampy 2 Pierścień współpracujący

3 Śruba do regulacji pionowej 4 Śruba do regulacji poziomej

5 Przycisk zwalniający 6 Śruba regulacyjna
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10.3.1 Etykiety ostrzegawcze na źródle światła HAL 100

Bezpieczne działanie źródła światła wraz z mikroskopem wymaga przestrzegania instrukcji obsługi
źródła światła.

2

1

1 Gorąca powierzchnia! Nie dotykać.

2

ATTENTION!
Switch off laser
before changing

the lamp.

UWAGA!

Unikać bezpośredniego napromieniowania
oczu przy otwartej pokrywie. Przed wymianą
lampy wyłączyć lasery!

Informacja
Stosować się do treści wszystkich etykiet ostrzegawczych i wskaźników znajdujących się na mi-
kroskopie. Dbać o ich czystość i czytelność. Niezwłocznie wymieniać uszkodzone lub nieczytel-
ne etykiety ostrzegawcze.

10.3.2 Regulacja HAL 100

 PRZESTROGA

Uraz oczu spowodowany emisją światła
Bezpośrednie patrzenie w emitowane światło może spowodować uszkodzenie wzroku.

4 Nie patrzeć w aperturę wyjściową źródła światła.

Części i narzędzia  Wkrętak 3,0 mm, głowica kulista

Procedura 1. Odkręcić śrubę zaciskową na przyłączu.
2. Zdjąć lampę halogenową.
3. Włączyć mikroskop.
4. Skierować wiązkę światła na powierzchnię projekcyjną (ścianę) z odległości co najmniej

3 m.
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5. Wyregulować śrubę regulacyjną 1  tak, aby
oba obrazy żarników lampy były maksymalnie
ostre na powierzchni projekcyjnej.

1

2

6. Wyregulować śruby regulacyjne 2  tak, aby
obraz żarników lampy pokrywał się ze szczeli-
nami obrazu reflektora.

7. Podłączyć lampę halogenową do przyłącza.
8. Dociągnąć śrubę zaciskową.

10.4 Układ NLO

Układ NLO (nieliniowy układ optyczny) współpracuje z regulowanym laserem ultraszybkim (laser
wielofotonowy).

Lasery ultraszybkie do mikroskopii wielofotonowej są umieszczone w module skanowania LSM na
prowadnicy wiązki. Moc lasera próbki jest regulowana przez oprogramowanie na bazie technolo-
gii AOM. W oprogramowaniu można ustawić też długość fali i ewentualnie kompensację rozpro-
szenia wiązki lasera.

 NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenia związane z promieniowaniem lasera klasy 4
Ryzyko promieniowania lasera klasy 4.

4 Unikać ekspozycji oczu lub skóry na bezpośrednie lub rozproszone promieniowanie.

4 Użyć odpowiedniego sprzętu ochronnego / odzieży ochronnej.

Informacja

Przestrzegać wskazań podanych w dokumentacji technicznej i instrukcjach
obsługi zewnętrznych laserów
Informacje dotyczące laserów zewnętrznych są dostępne w dokumentach dostarczonych przez
producenta lasera. W szczególności przestrzegać wskazówek podanych przez producenta lase-
ra.
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10.4.1 Bezpieczeństwo

Niniejszy rozdział zawiera ogólne wymagania dotyczące bezpiecznych metod pracy z Układ NLO.
Wszystkie osoby korzystające z Układ NLO lub wykonujące prace montażowe lub serwisowe mu-
szą przeczytać i przestrzegać ogólnych wskazówek bezpieczeństwa [} 10] dotyczących podstawo-
wego systemu LSM 980 oraz wskazówek bezpieczeństwa dot. Układ NLO. Bezpieczeństwo pracy
dostarczonego Układ NLO jest spełnione tylko wtedy, gdy jest on eksploatowany zgodnie z prze-
znaczeniem [} 10].

Niewłaściwe użycie może szybko prowadzić do pogorszenia jego funkcjonalności lub nawet
uszkodzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym
działaniem, zaniedbaniem lub nieautoryzowanymi ingerencjami, w szczególności usunięcie, mody-
fikacja lub wymiana komponentów. Bezpieczeństwo lasera nie może być zagwarantowane w ta-
kich przypadkach. Urządzenia lub komponenty stron trzecich, które nie zostały wyraźnie zatwier-
dzone przez ZEISS, nie mogą być stosowane.

Wszystkie prace związane z ryzykiem resztkowym są specjalnie oznaczone w odpowiednich czę-
ściach niniejszego dokumentu. Jeżeli obsługa komponentów wymaga szczególnej ostrożności, jest
to oznaczone znakiem ostrzegawczym. Należy zawsze przestrzegać tych ostrzeżeń.

10.4.1.1 Bezpieczne stosowanie laserów ultraszybkich

W celu określenia środków bezpieczeństwa podejmowanych w indywidualnych zastosowaniach
lasery podzielono na klasy w zależności od stopnia zagrożenia. LSM 980 z laserem ultraszybkim
należy do laserów klasy 4. Należy zawsze stosować się do wskazówek podanych w rozdziale Bez-
pieczeństwo [} 10] i instrukcji obsługi producenta lasera.

Zagrożenia
związane z

promieniowaniem
emitowanym przez

laser klasy 4

Lasery o fali dłuższej niż 780 nm nie są widzialne dla ludzkiego oka. Ten typ należy do laserów o
dużej mocy, które w razie stosowania niezgodnego z przeznaczeniem mogą stanowić znaczne za-
grożenie dla ludzi i środowiska. Promieniowanie laserowe emitowane przez urządzenia laserowe
klasy 4 jest tak silne, że należy założyć, iż jakakolwiek ekspozycja oczu lub skóry spowoduje uszko-
dzenia. Promieniowanie laserowe może spowodować zagrożenie pożarowe i wybuch.

§ Użycie laserowych okularów ochronnych może być wymagane w celu ochrony przed bezpo-
średnią, odbitą lub rozproszoną wiązką lasera. Należy unikać patrzenia bezpośrednio w wiąz-
kę lasera, nawet w okularach ochronnych. Odpowiedni rodzaj okularów ochronnych do dane-
go mikroskopu z laserem klasy 4 można zamówić u serwisanta firmy ZEISS.

§ Należy zastosować odpowiednie środki ochrony przed pożarem i wybuchem.

§ Przed poddaniem materiału intensywnemu promieniowaniu laserowemu należy sprawdzić,
czy procesy takie jak parowanie, spalanie lub reakcje chemiczne mogą emitować niebezpiecz-
ne stężenia gazów, oparów, pyłów, mgły lub mieszanin wybuchowych. Lasery klasy 4 mogą
spowodować zapłon materiałów palnych, takich jak tkaniny lub papier. Nigdy nie wprowa-
dzać takich materiałów w wiązkę lasera.

§ Nigdy nie sięgać do wiązki laserowej w komorze próbek.

§ Nigdy nie demontować elementów obudowy połączenia do przechodzenia wiązki swobodnej
sprzężenia między laserem ultraszybkim a modułem skanowania. W przeciwnym razie wystąpi
emisja promieniowania lasera klasy 4.

§ Przestrzegać Bezpieczne stosowanie urządzeń laserowych [} 12].

Zagrożenia dot.
odbicia

W przypadku Układ NLO niewyposażonych w specjalny filtr push&click do obrazowania NDD, mo-
duł reflektora NDD w rewolwerze reflektorów może powodować silne odbicia światła na pozio-
mie badanego obiektu i w okularze. Nie używać reflektora NDD podczas patrzenia na obiekt przez
okular. Błysk światła nie jest szkodliwy, ale jest nieprzyjemny. Odruch zamykania oczu jest tu do-
stateczną ochroną.

82 Instrukcja obsługi ZEISS LSM 980 | pl | Rev. 5 | 000000-2406-380



ZEISS 10 Akcesoria i opcjonalne zestawy rozszerzeniowe | 10.4 Układ NLO

10.4.1.2 Aktywne blokady bezpieczeństwa w układzie NLO

Aktywne blokady bezpieczeństwa zapobiegają niezamierzonej emisji światła lub promieniowania
laserowego. W przypadku, gdy czujniki blokady wykryją niezabezpieczone otwarcie pokryw obu-
dowy, przesłona bezpieczeństwa w module skanowania LSM pozostanie zamknięta. Blokady bez-
pieczeństwa są odporne na uszkodzenia zgodnie z IEC 61508.

W układach z laserami ultraszybkimi przewidziano dodatkową przesłonę bezpieczeństwa lasera w
skrzynce Skrzynka AOM, która znajduje się przed przesłoną bezpieczeństwa w module skanowa-
nia LSM. W przypadku awarii jednej przysłony druga blokuje promieniowanie laserowe.

Blokada bezpieczeństwa jest aktywowana w przypadku następujących działań:

§ Ogólne aktywne blokady bezpieczeństwa [} 26]

§ Zaślepki [} 26] / zaślepka NDD zdjęta lub przyłącze nie jest wyposażone w zaślepki.

§ Wkład filtrowy wyjęty z BiG.2, NIR lub NDD.2.

§ Wkład filtrowy wyjęty z Kanały GaAsP NDD 2.

10.4.1.3 Etykiety i lampki kontrolne

W tym rozdziale opisano etykiety i, w stosownych przypadkach, lampki kontrolne.

Wszystkie części, które mogą stwarzać szczególne zagrożenia, są oznaczone etykietami ostrze-
gawczymi.

Zawsze przestrzegać informacji zawartych na wszystkich etykietach ostrzegawczych!

§ Upewnić się, że wszystkie etykiety ostrzegawcze są dostępne i czytelne.

§ Natychmiast wymieniać uszkodzone lub nieczytelne etykiety ostrzegawcze.

W przypadku braku etykiety prosimy o kontakt z serwisantem firmy ZEISS w sprawie bezpłatnej
wymiany.

10.4.1.3.1 Etykiety na akcesoriach do integracji lasera

Aby zapewnić bezpieczną pracę Skrzynka AOM i Peryskop z mikroskopem, należy przestrzegać
odpowiednich instrukcji obsługi.

1

Rys. 26: Etykiety ostrzegawcze na Skrzynka AOM
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1

Rys. 27: Etykiety ostrzegawcze na Peryskop

Poz. Symbol Opis

1
DANGER - CLASS 4

VISIBLE AND INVISIBLE
LASER RADIATION

WHEN OPEN. AVOID EYE OR SKIN 
EXPOSURE TO DIRECT OR 
SCATTERED RADIATION

INFORMACJA: Tylko w USA.

DANGER
VISIBLE AND INVISIBLE

LASER RADIATION WHEN OPEN. 
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE

TO DIRECT OR SCATTERED
RADIATION

NIEBEZPIECZEŃSTWO — widzialne i niewi-
dzialne promieniowanie lasera klasy 4!

Unikać ekspozycji oczu lub skóry na bezpo-
średnie lub rozproszone promieniowanie.

10.4.1.3.2 Etykiety na GaAsP NDD

1

1

Widok z lewej Widok z prawej

Poz. Symbol Opis

1 Promieniowanie laserowe!

Unikać ekspozycji na promieniowanie.
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10.4.1.3.3 Etykiety na NDD

1

Rys. 28: Etykiety ostrzegawcze na NDD

1

Rys. 29: Naklejki ostrzegawcze na adapterze NDD w przyłączu bocznym

Poz. Symbol Opis

1 Promieniowanie laserowe!

Unikać ekspozycji na promieniowanie.
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10.4.2 Główne komponenty układu NLO LSM 980

Układ NLO LSM 980 składa się z następujących głównych komponentów, w tym system podsta-
wowy LSM 980 (Główne komponenty LSM 980 [} 29]).

2

4

1 5

8

6

7

3

Rys. 30: Główne komponenty układu NLO LSM 980

1 Skrzynka AOM 2 Laser ultraszybki

3 Inkubacja* 4 Stół systemowy NLO

5 Peryskop 6 BiG.2* lub NIR*

7 Airyscan 2* 8 NDD.2*

*opcjonalnie

10.4.2.1 Przełącznik kluczykowy

Oprócz Wyłącznik główny i przełącznik kluczykowy [} 30] mikroskopu LSM 980 przewidziano do-
datkowe przełączniki kluczykowe modułów lasera ultraszybkiego. Przełącznik kluczykowy włącza/
wyłącza wiązkę lasera.

Jeżeli układ NLO LSM 980 nie jest używany przez dłuższy okres, klucze ochrony laserowej należy
przechowywać w miejscu, do którego nie mają dostępu osoby nieupoważnione do obsługi lasera.

Informacja

Przestrzegać wskazań podanych w dokumentacji technicznej i instrukcjach
obsługi zewnętrznych laserów
Informacje dotyczące laserów zewnętrznych są dostępne w dokumentach dostarczonych przez
producenta lasera. W szczególności przestrzegać wskazówek podanych przez producenta lase-
ra.

10.4.3 Parametry wydajności i specyfikacje techniczne układu NLO

Zaleca się instalację układu NLO LSM 980 w ciemnym pomieszczeniu, w którym sztuczne oświetle-
nie, światło słoneczne lub inne źródła światła nie wpływają na proces pozyskiwania obrazów.
Układu NLO LSM 980 nie należy montować w pobliżu grzejników ani bezpośrednio nasłonecznio-
nych okien. Obszar pracy lasera klasy 4 należy oznaczyć na wejściu światłem ostrzegawczym.
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W przypadku pracy w cyklu dziennym lub tygodniowym regulowane lasery superszybkie należy
utrzymywać w trybie czuwania (standby). Nie wolno przerywać chłodzenia lasera w trybie stand-
by. Laser należy całkowicie wyłączyć tylko wtedy, gdy nie jest używany przez dłużej niż dwa tygo-
dnie. Należy to przeprowadzić zgodnie z instrukcją obsługi producenta lasera. Wyłączanie i po-
nowne uruchamianie może potrwać nawet godzinę.

Klient odpowiada za zgodność układu NLO LSM 980 z wymaganiami montażowymi i dostępność
wymaganych źródeł zasilania w momencie montażu. W ramach doskonalenia technicznego za-
strzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej bez uprzedniego powiadamiania. Obo-
wiązują wszystkie informacje umieszczone na LSM 980 (patrz: Dane eksploatacyjne i specyfikacje
[} 59]) oraz poniższe parametry wydajności:

Masa i rozmiary Łączna masa układu NLO LSM 980 wynosi ok. 508–669 kg.

Komponenty Dłu-
gość
(mm)

Szero-
kość
(mm)

Wyso-
kość
(mm)

Masa ok. (kg)

Stół systemowy NLO

§ gwinty milimetrowe lub calo-
we

§ z amortyzacją pneumatyczną

§ z regulacją poziomu

2500 1500 910 625

§ gwinty milimetrowe lub calo-
we

§ z amortyzacją pneumatyczną

§ z regulacją poziomu

1800 1500 910 475

§ gwinty milimetrowe lub calo-
we

§ z amortyzacją pneumatyczną

§ z regulacją poziomu

§ otwory na przewody

1800 1800 910 515

Elektroniczny zestaw rozszerzeniowy do
lasera zewnętrznego

150 250 700 13

Masy i wymiary
skrzyń

transportowych

Informacji o masie i wymiarach skrzyń transportowych na elementy lasera ultraszybkiego można
uzyskać u producenta lasera.

W poniższej tabeli podano niektóre wskazania dot. masy i wymiarów skrzyń transportowych na
akcesoria dostarczone przez ZEISS.

Skrzynia Zawartość skrzyni Dłu-
gość
(mm)

Szero-
kość
(mm)

Wyso-
kość
(mm)

Masa ok.
(kg)

Mała skrzy-
nia na akce-
soria

Zawartość skrzyń zależy
od konfiguracji systemu:

§ Skrzynka AOM

§ Peryskop

§ Orurowanie NLO

§ Akcesoria dodatko-
we, np. Definite Fo-
cus, X-Cite Xylis,
AxioCam

1080 900 820 100–300

Duża skrzy-
nia na akce-
soria

1350 900 1000
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Podane niżej typy laserów są aktualnie w użyciu. Stosowanie laserów innego typu jest możliwe
tylko na życzenie po konsultacji z firmą ZEISS. Moc bezpośrednio zintegrowanych laserów ultra-
szybkich odpowiada nominalnej mocy lasera. W sprawie dodatkowych informacji dotyczących da-
nych technicznych poszczególnych laserów prosimy o kontakt z producentem.

Dostawca Laser Długość fali
lasera (nm)

Klasa Typowa
moc (W)

Przewidy-
wany cykl
życia (h)

Coherent Chameleon (zależnie
od modelu)

maks. 690–
1080

4 3 > 5000

Chameleon Discove-
ry NX

maks. 660–
1320

4 6,5 > 5000

Spectra Phy-
sics

Mai Tai (w zależno-
ści od modelu)

maks. 690–
1040

4 3 > 5000

InSight X3 maks. 690–
1300

4 5,5 > 5000

InSight X3+ maks. 690–
1300

4 6,5 > 5000
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10.4.3.1 Schemat sytuacyjno-montażowy układu NLO LSM 980 (jednoliniowego)

Urządzenia laserowe klasy 1M, 2M, 3A, 3B, 3R i 4 oraz wszystkie urządzenia na torze wiązki lase-
ra należy umieścić lub zainstalować w taki sposób, aby uniemożliwić przypadkową zmianę położe-
nia i kierunku wiązki. Pomieszczenia, w których stosowane są lasery, muszą być oznaczone znaka-
mi ostrzegawczymi. Dostęp do oznakowanych pomieszczeń jest dozwolony tylko autoryzowane-
mu personelowi, który został wcześniej poinstruowany lub przeszkolony. W pomieszczeniu robo-
czym nie wolno przechowywać żadnych materiałów palnych ani wybuchowych.
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Rys. 31: Rozmieszczenie Axio Observer 7 z jednoliniowym układem NLO LSM 980 (podobnie do
Axio Examiner.Z1 i Axio Imager.Z2)

1 Stół systemowy NLO 2 Laser ultraszybki

3 Statyw mikroskopu 4 Akcesoria do integracji lasera

5 Moduł skanowania LSM 6 Zespół laserowo-zasilający

7 Komputerowe stanowisko robocze
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10.4.3.2 Schemat sytuacyjno-montażowy układu NLO LSM 980 (dwuliniowego)

Urządzenia laserowe klasy 1M, 2M, 3A, 3B, 3R i 4 oraz wszystkie urządzenia na torze wiązki lase-
ra należy umieścić lub zainstalować w taki sposób, aby uniemożliwić przypadkową zmianę położe-
nia i kierunku wiązki. Pomieszczenia, w których stosowane są lasery, muszą być oznaczone znaka-
mi ostrzegawczymi. Dostęp do oznakowanych pomieszczeń jest dozwolony tylko autoryzowane-
mu personelowi, który został wcześniej poinstruowany lub przeszkolony. W pomieszczeniu robo-
czym nie wolno przechowywać żadnych materiałów palnych ani wybuchowych.
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Rys. 32: Rozmieszczenie Axio Observer 7 z układem dwuliniowym NLO LSM 980
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Rys. 33: Rozmieszczenie Axio Examiner.Z1 z układem dwuliniowym NLO LSM 980

1 Stół systemowy NLO 2 Akcesoria do integracji lasera

3 Moduł skanowania LSM 4 Statyw mikroskopu

5 Zespół laserowo-zasilający 6 Komputerowe stanowisko robocze

7 Laser ultraszybki
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10 Historia zmian10.4 ZEISS

Historia zmian

Wer-
sja

Data pu-
blikacji

Wprowadzone zmiany

5 12/2022 § Poprawki redakcyjne

§ Wprowadzenie oznakowania UKCA

§ Modyfikacja sekcji „Rozwiązywanie problemów”

§ Wprowadzenie historii zmian

Tab. 2: Historia zmian
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Skróty ZEISS

Skróty

DPSS

[Diode-Pumped Solid State] Półprzewod-
nikowy pompowany diodą. Tryb pracy la-
sera.

ECU

[Electrical Connection Unit] Elektryczna
jednostka przyłączeniowa. Zasilanie elek-
tryczne w zespole laserowo-zasilającym.

EMC (kompatybilność elektromagnetyczna)

[Electromagnetic Compatibility] Zdolność
urządzenia do zadowalającego funkcjo-
nowania w jego środowisku elektroma-
gnetycznym bez generowania niedopusz-
czalnych zakłóceń elektromagnetycznych
względem innych urządzeń w tym środo-
wisku.

Filtr emisyjny (EF)

[Emission Filter] Filtr kolorowy emitowa-
nego światła w mikroskopii fluorescencyj-
nej; blokuje światło wzbudzania wysokiej
energii.

GaAsP (arsenofosforek galu)

[Gallium Arsenide Phosphide] Stop arsen-
ku galu i fosforku galu używany jako ma-
teriał półprzewodnikowy do produkcji
czerwonych, pomarańczowych i żółtych
diod LED.

Główny rozdzielacz wiązki (MBS)

[Main Beam Splitter] Rozdzielacz wiązki,
który odbija światło wzbudzenia lasera
do próbki i przepuszcza światło fluore-
scencji do detektora PMT.

HAL

[Halogen Lamp] Lampa halogenowa
(światło). Białe światło do naświetlania
próbki w widmie widzialnym.

LSM (laserowy mikroskop skaningowy)

[Laser Scanning Microscope] Mikroskop,
w którym obiekt jest skanowany wiązką
laserową.

NDD

[Non Descanned Detector] Detektor nie-
skanowany. Detektor o możliwie najkrót-
szej ścieżce światła dla światła emitowa-
nego, umożliwiający ograniczenie strat
sygnału. Nie ma też otworu i jest wypo-
sażony w mniej elementów optycznych
na ścieżce.

NIR (Bliska podczerwień)

[Near Infrared] Długość fali światła powy-
żej ok. 700 nm.

NLO (nieliniowy układ optyczny)

[Nonlinear Optics] Zbiorcze określenie
zjawisk zachodzących przy dużych natę-
żeniach światła, które są spowodowane
nieliniową reakcją ośrodka na działanie
światła. W układach NLO wzbudzanie
barwników fluorescencyjnych następuje
tylko w regulowanych laserach ultraszyb-
kich z układem ogniskującym.

PMT (fotopowielacz)

[Photomultiplier] Lampa elektronowa, a
dokładniej fototuba próżniowa z powie-
laczem elektronów wtórnych, czyli nie-
zwykle czułym detektorem światła w za-
kresie UV, widzialnym i NIR.

PPE (środki ochrony indywidualnej, ŚOI)

[Personal Protective Equipment] Sprzęt
służący do ochrony osób przed zagroże-
niami w środowisku pracy.

T-PMT

Moduł PMT do przechodzącego światła.
Detektor rejestrujący światło kontrastowe
emitowane przez próbkę.
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ZEISS Słownik

Słownik

Okres przydatności

Okres przydatności (inaczej termin przy-
datności do użycia) oznacza czas, przez
który środek można przechowywać za-
nim jego składniki aktywne zaczną ulegać
rozkładowi, a środek nie będzie dłużej
nadawać się do obniżania poziomu szko-
dliwych czynników biologicznych do bez-
piecznego poziomu. Okres przydatności
podano na pojemniku środka dezynfeku-
jącego. Nieprawidłowe przechowywanie
środka dezynfekującego może skrócić je-
go okres przydatności.

Partner handlowy i serwisowy ZEISS

Partner handlowy i serwisowy z reguły
pracuje w terenie, aby wspierać klientów
w regionie i/lub w jasno zdefiniowanej
grupie klientów.

Pokrowiec przeciwpyłowy

Pokrowiec zabezpieczający urządzenie
przed zapyleniem.

Port DC

Przyłącze bezpośrednio sprzężone

Próbka

Reprezentatywna część lub pojedynczy
element większej całości czy też grupy, w
szczególności przedstawiane do kontroli
lub prezentowane jako potwierdzenie ja-
kości.

Serwisant firmy ZEISS

Specjalnie przeszkolony ekspert serwiso-
wy, pracownik firmy ZEISS albo autoryzo-
wany partner serwisowy firmy ZEISS.

Statyw

Konstrukcja nośna mechanicznych i
optycznych podzespołów mikroskopu.

Zaślepka

Nakładka, która po wsunięciu w otwór w
części zamyka go równomiernie.

Zespół laserowo-zasilający

Zespół laserowo-zasilający zawiera jed-
nostkę ECU i moduł laserowy.

Zwierciadło przełączające

Optyczne urządzenie przełączające, które
może łączyć dwa lub więcej źródeł świa-
tła.
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Indeks

A
Akcesoria  66

B
Bezpieczeństwo  10, 41

blokada  27, 28
blokady  25, 83
Układ NLO  82
Urządzenia  25

Bezpieczne stosowanie
Laser  12
Laser ultraszybki  82

Bezpieczne warunki pracy  12
BiG.2  72

C
Części zamienne  13
Czyszczenie

Zanieczyszczenia rozpuszczalne w wodzie
 52
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D
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Laser ultraszybki  88
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E
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uruchamianie  34
Wyłączanie  39

M
Masa i rozmiary  60

transportowanych towarów  57
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Laser ultraszybki  87
skrzyń transportowych (laser ultraszybki)

 87
Moduł detektora  75, 78
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N
NDD.2  74
NIR  72
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Pozyskiwanie  38
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Diody  16, 21, 83
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P
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Pierścień czujnikowy  27
Pierścień stykowy  27
Przełącznik kluczykowy  30, 34, 39

Układ NLO  86
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R
Remote Power Control Switch  30

S
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