VARNOSTNA NAVODILA
OB UPORABI APARATA

SKALAR FORMACSHT
TOC/TN ANALYSER

Kratka navodila za rokovanje z instrumentom.
Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih funkcij!
Navodila za uporabo instrumenta naj bodo zmeraj v bližini instrumenta .
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1.3

Varnostni napotki

Le kvalificirani delavci smejo popravljati nastale napake na aparatu.
1. Inštrument je oblikovan za delo v laboratoriju.
2. Preden bo aparat priklopljen v omrežje, preverite ali zahtevana električna
napetost (navedeno na ploščici zadnje strani aparata) sovpada z napetostjo
napeljave.
3. električni kabel za priklop aparata na električno napetost lahko priklopimo le, če je
le ta zaščitena z ozemljitvijo. Če uporabite podaljšek, preverite, da le-ta ni
kakorkoli prekinjen oz. poškodovan.
4. pred servisom, popravilom ali menjavo kakršnega koli rezervnega dela mora biti
aparat izklopljen iz električnega omrežja. Vzdrževalna dela in popravila morajo
vedno biti zavarovana z izklopom aparata iz električnega omrežja.
5. kadar je potrebno zamenjati ali popraviti elektronske dele aparata, mora servisni
inženir pri delu uporabljati trak za zapestje za zaščito pred statično elektriko.
6. Kadar je varno delo onemogočeno, mora biti aparat onemogočen za izvajanje
pred nenamernih operacij. Vzdrževalno osebje in serviser morajo o tem biti
obveščeni.
7. nikoli ne postavite enote na mesto, kjer bi lahko bila izpostavljena ekstremni
vročini, vlagi ali korozivnim materialom.
8. Aparat mora biti izklopljen iz vseh električnih virov, kadar je potrebno zamenjati
varovalko.
9. kadar je aparat v stanju delovanja, držite roke, nakit, lase itd. v primerni
oddaljenosti.
10. Sprednji pokrovi aparata so lahko kadarkoli odprti, vendar je potrebna pazljivost,
saj notranjost aparata vsebuje zelo vroče predele. Priporočljivo je eno-urno
vzdrževalno in periodično hlajenje.
Skalar Analytical B.V. ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice
povzročene z neodgovornim delom ali neodgovorno uporabo aparata.

laboratorijski pribor | kemikalije | diagnostika | laboratorijska, medicinska, procesna oprema | laboratorijsko pohištvo | kalibracijski laboratorij | servis

Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij
strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij
tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.
Naš osnovni namen je REŠEVATI VAŠE TEŽAVE in s tem skrbeti za nemoten potek dela
v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

DEJAVNOSTI SERVISA:
inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatur in opreme
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!
Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte
povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.
V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve
našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.
V primeru težav pokličite naš SERVISNI CENTER na telefonsko številko:
+386 (0)2 614 33 57 ali nam pišite na e-pošto: service@mikro-polo.si

Certifikat ISO 9001 | Akreditacijska listina LK-023 | Člani protikoruptivne organizacije TRACE | Certifikat Dru žini prijazno podjetje
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