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Informacje dotyczące miejsca instalacji i bezpieczeństwa

Przed instalacją należy zapoznać się z niniejszą instrukcja obsługi i przestrzegać zaleceń 
dotyczących systemów.

W poniższej tabeli wyszczególniono niektóre symbole bezpieczeństwa wraz z opisem, które 
mogą pojawić się w dokumentacji użytkownika.

UWAGA    Należy przestrzegać instrukcji opatrzonych tą etykietą w celu uniknięcia 
uszkodzenia urządzeń systemowych oraz utraty danych.

Uwaga  Zawiera przydatne informacje uzupełniające.

Wskazówka  Zawiera przydatne informacje, które mogą ułatwić wykonanie zadania.

Symbol Opis Symbol Opis

Znak ten wskazuje na działania obowiązkowe. Jest używany do wskazywania 
działań, które należy podjąć w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.

Znak ten wskazuje na zabronione działania. Rysunek zawarty w tym znaku 
ostrzega użytkownika o działaniach, których nie należy podejmować albo którym 
należy zapobiegać.

Jest to znak ogólnego ostrzeżenia. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może 
skutkować obrażeniami ciała.

Prąd zmienny Zacisk uziemienia lub uziemienie

Prąd stały Bezpiecznik

Zasilanie wyłączone Zasilanie włączone

Zacisk ramy lub podstawy Zasilanie wyłączone
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Przygotowanie stanowiska roboczego

Po odebraniu urządzenia należy sprawdzić zewnętrzną część opakowania pod kątem 
uszkodzeń. Jeśli uszkodzenia są widoczne, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem 
w celu uzyskania dalszych instrukcji. 

• Przenieść opakowanie z urządzeniem do miejsca jego instalacji na co najmniej 24 h przez 
rozpoczęciem instalacji.

• Podczas przenoszenia urządzenia do miejsca instalacji należy utrzymywać je w pozycji 
pionowej.

Podnoszenie lub przenoszenie urządzenia

Aby uniknąć ryzyka obrażeń ciała, należy wykorzystać odpowiednie metody podnoszenia 
podczas przenoszenia urządzenia lub innych elementów systemu.

PRZESTROGA  
• Ryzyko obrażeń ciała. Jeśli urządzenie jest użytkowane w sposób niezgodny z 

dołączoną dokumentacją, może dojść do uszkodzenia zabezpieczeń urządzenia.
• Ryzyko obrażeń ciała. Wykonywać tylko te czynności, które zostały opisane w 

dokumentacji. W razie wystąpienia nieuwzględnionych problemów należy się 
skontaktować z producentem. Wszelkie pozostałe czynności serwisowe muszą 
wykonywać przeszkoleni pracownicy.

• Ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Nie zdejmować pokrywy z urządzenia. 
Wszystkie czynności serwisowe na urządzeniu muszą być wykonywane przez 
przeszkolonych pracowników.

WAŻNE  
• Urządzenie zostało ofoliowane tak, aby pozostawało suche w trakcie transportu.
• Przed rozerwaniem folii należy odczekać 24 h, aż urządzenie osiągnie temperaturę 

pokojową. 
• Jeśli folia zostanie naruszona wcześniej, może dojść do kondensacji wilgoci na 

elementach optycznych urządzenia, a to spowoduje nieodwracalne szkody. 

Uwaga  Ważne jest, aby pozostałe elementy systemu zostały zainstalowane jeszcze przed 
odebraniem spektrofotometru. Instalacja sieciowa musi być zgodna ze wszystkimi 
normami bezpieczeństwa i regulacjami obowiązującymi w budynku.
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Warunki w miejscu pracy
• Masa: 6,78 kg (bez drukarki), 7,2 kg (z drukarką i rolką papieru)
• Wymiary: 355 mm (dł.), 385 mm (szer.), 195 mm (wys.) 
• Wymagana odległość: 32,5 cm
• Jeżeli zakupiono oprogramowanie, aby uruchomić urządzenia na komputerze:

—zaplanować rozmieszczenie komputera, monitora i klawiatury;
—w celu podłączenia urządzenia do komputera niezbędny będzie standardowy przewód 
transmisji danych USB A-B.

Temperatura i wilgotność
• Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnątrz budynków na wysokości do 2 000 m 

(6 500 stóp).
• Pracuje niezawodnie przy temperaturze od 5 °C do 35 °C, jeśli nie dochodzi do 

kondensacji pary wodnej.
• Unikać uszkodzenia elementów optycznych.

—Nie umieszczać urządzenia w pobliżu otworów wentylacyjnych lub dużych okien.
—Nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła takich, jak płyty grzewcze lub czasze 
grzejne.
—Nie umieszczać urządzenia w pobliżu kanałów klimatyzacji lub kanałów grzewczych.

Przechowywanie
• Podczas przechowywania w oryginalnym opakowaniu urządzenie można wystawić na 

działanie temperatury od -20°C do 60°C, nie powodując w nim uszkodzeń. 
• Zakres wilgotności dla urządzenia to wilgotność względna 85 %, jeśli nie dochodzi do 

kondensacji, przy temperaturze od 20 °C do 60 °C.

Drgania
• Urządzenie będzie działać lepiej w mechanicznie stabilnym otoczeniu.
• Przechowywać urządzenie z dala od maszyn powodujących drganie podłoża.
• Ograniczać bądź eliminować zakłócenia akustyczne i wibracje, o ile to możliwe.
• Rozważyć umieszczenie przyrządu na marmurowym blacie.

Drgania podłoża lub zakłócenia akustyczne pochodzące z maszyn, sprzętu 
komputerowego lub innych źródeł nie uszkodzą systemu, ale mogą zakłócać jego działanie 
i obniżać jakość analizy widmowej.

Pola magnetyczne i elektryczne
• Urządzenie musi znajdować się w odległości co najmniej 5,5 m (18 stóp) od tych pól.

WAŻNE  Nie umieszczać urządzenia w takim miejscu, w którym będzie ono utrudniało 
dostęp do wyłącznika głównego lub źródła zasilania i przewodu zasilającego.
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Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sieci elektrycznej

• Zasilanie dostarczane do systemu musi być nieprzerwane i pochodzić z dedykowanego 
źródła.

• Niedopuszczalne są spadki napięcia, wyskoki, zmiany częstotliwości i inne zakłócenia w 
sieci elektrycznej.

• Należy używać odpowiedniego uziemionego przewodu zasilającego.
• Jeśli dostarczony przewód zasilający nie jest odpowiedni dla sieci elektrycznej w lokalizacji 

użytkownika bądź został on uszkodzony, należy się skontaktować z producentem.

Akcesoria do kondycjonowania sieci
• Zasilacz awaryjny (UPS) ogranicza ryzyko wyłączenia systemu w przypadku przerw w 

dostawie energii do budynku.
• Kondycjoner sieciowy (chroniący przez spadkami i skokami napięcia, a także innymi 

zakłóceniami w sieci elektrycznej) można również uzyskać w wersji 120 V i 220 V.
• Informacje o kondycjonerach i zasilaczach można uzyskać, kontaktując się z działem 

pomocy technicznej.

PRZESTROGA  Ryzyko porażenia prądem elektrycznym
• Każde używane gniazdo sieciowe musi być uziemione. Do uziemienia należy użyć 

niezasilanego przewodu połączonego z uziomem przy głównej skrzynce rozdzielczej.
• Tylko wykwalifikowany pracownik posługujący się odpowiednim urządzeniem 

pomiarowym może sprawdzać napięcie, natężenie i częstotliwość prądu w sieci 
elektrycznej.

• Elementy urządzenia opatrzone tym znakiem mogą być serwisowane wyłącznie przez 
przeszkolonych i certyfikowanych pracowników serwisu naszej firmy.

• Jeśli osłona danego elementu systemu dozna uszkodzeń, należy wyłączyć urządzenie i 
zabezpieczyć je, tak aby nie było obsługiwane przez niepowołane osoby. Po transporcie 
urządzenia należy zawsze sprawdzać opakowanie zabezpieczające pod kątem 
uszkodzeń.

• Nawet po odłączeniu urządzenia od wszystkich źródeł energii elektrycznej, jego 
kondensatory mogą być nadal naładowane przez 30 sekund, z czym wiąże się ryzyko 
porażenia prądem.

• Chronić powierzchnie urządzenia przed oblaniem jakąkolwiek cieczą, która mogłaby 
dostać się do jego wnętrza.

• Nie zdejmować pokrywy z urządzenia. Wszystkie czynności serwisowe muszą 
wykonywać przeszkoleni i wykwalifikowani pracownicy posiadający stosowny 
certyfikat.
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Dane elektryczne
• Prąd wejścia: 1,5 A RMS (maks.)
• Napięcie wejścia: 100-240 VAC
• Częstotliwość sieci: 50-60 Hz
• Zakłócenia w sieci: Spadki, skoki napięcia i inne zakłócenia w sieci elektrycznej nie mogą 

przekraczać 10% wartości napięcia wejścia (nawet dla połowy okresu).
• Hałas: < 2 V (tryb łączony)< 20 V (tryb normalny)
• Zużycie energii: 80 W
• Ogólnie należy zapewnić o 50% więcej mocy, niż cały system (z akcesoriami) 

wykorzystuje na co dzień.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ochrona przez pożarem i poparzeniami

Aby uniknąć poparzeń oraz ryzyka pożaru lub wybuchu:
• Zachowaj ostrożność podczas poddawania testom łatwopalnych lub wybuchowych 

próbek (patrz rozdział „Materiały niebezpieczne, w tym materiały łatwopalne i 
powodujące korozję”).

• Nigdy nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych urządzenia lub jego zasilania.
• Należy stosować WYŁĄCZNIE zasilacze zamienne dostarczone przez producenta 

urządzenia.
Prawidłowa moc, napięcie i natężenie prądu mają kluczowe znaczenie dla bezpiecznej 
eksploatacji urządzenia.

Bezpieczeństwo optyczne

Przyrząd ten został zaprojektowany z obudową ochronną, aby uniknąć narażenia użytkownika 
na światło ultrafioletowe.

PRZESTROGA  Ryzyko obrażeń ciała. Przed wymianą lampy należy zaczekać aż ta się schłodzi.

UWAGA    Nie umieszczać urządzenia w takim miejscu, w którym będzie ono utrudniało 
dostęp do wyłącznika głównego lub źródła zasilania i przewodu zasilającego.
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Materiały niebezpieczne, w tym materiały łatwopalne i powodujące korozję

Podczas analizy spektroskopowej mogą być wykorzystywane rozpuszczalniki lub próbki lotne 
albo powodujące korozję.

• Podczas obchodzenia się z takimi próbkami należy stosować odpowiednie środki ochrony 
osobistej.

• Rozpuszczalniki i substancje powodujące korozję mogę uszkodzić powierzchnię lub 
konstrukcję tego przyrządu.

• Podczas pracy z lotnymi substancjami należy upewnić się, że w pomieszczeniu jest 
odpowiednia klimatyzacja, aby zminimalizować możliwość przedostania się oparów do 
wnętrza przyrządu.

Zagrożenie biologiczne lub materiały radioaktywne oraz czynniki zakaźne

Próbki biologiczne, takie jak tkanki, płyny ustrojowe, czynniki zakaźne oraz krew ludzka lub 
zwierzęca niosą ryzyko przenoszenia chorób zakaźnych. Stosuj odpowiednie środki ochrony 
osobistej. Pracownicy powinni być przeszkoleni zgodnie z obowiązującymi wymogami 
prawnymi oraz organizacyjnymi przed rozpoczęciem pracy z potencjalnie zakaźnymi 
materiałami. Jeżeli pracujesz z i/lub obsługujesz potencjalnie zakaźne materiały, sprawdzaj 
regularnie protokoły Programu Bezpieczeństwa Biologicznego Twojej organizacji.

Przyrządy, akcesoria, części lub inne powiązane materiały nie powinny być usuwane i nie 
mogą zostać zwrócone do nas lub innych producentów akcesoriów, jeśli są one 
zanieczyszczone materiałami stanowiącymi zagrożenie biologiczne, materiałami 
radioaktywnymi, czynnikami zakaźnymi, lub jakimikolwiek innymi materiałami i / lub 
formami, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia pracowników. Skontaktuj się z nami, 
jeśli masz pytania dotyczące wymogów dekontaminacji.

OSTRZEŻENIE  Zagrożenie wybuchem lub pożarem. Przedmiotowe urządzenie lub 
akcesorium nie jest przeznaczone do użytku w przestrzeni zagrożonej wybuchem.

PRZESTROGA  Ryzyko obrażeń ciała. Nie pozostawiaj rozpuszczalników lub łatwopalnych 
próbek w pobliżu przyrządu. Upewnij się, że obszar roboczy jest odpowiednio 
wentylowany.

OSTRZEŻENIE  Zmniejsz ryzyko związane z potencjalnie zakaźnymi próbkami:
• Nie wylewaj próbek na żaden z elementów aparatu.
• Jeśli nastąpi wyciek, dezynfekuj natychmiast powierzchnie zewnętrznie, zgodnie ze 

swoimi protokołami laboratoryjnymi.
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Kontakt: www.thermofisher.com

© 2018 Thermo Fisher Scientific Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie znaki handlowe stanowią własność firmy Thermo Fisher Scientific Inc. i jej spółek zależnych.

Thermo Fisher Scientific Inc. dostarcza niniejszy dokument użytkownikom wraz ze sprzedawanym produktem, 
w celu wykorzystania podczas obsługi urządzenia. Niniejszy dokument jest chroniony prawami autorskimi, dlatego 
powielanie jakiejkolwiek jego części jest surowo zabronione, z wyjątkiem sytuacji, w których uzyskano pisemną 
zgodę od firmy Thermo Fisher Scientific Inc.
Treść niniejszego dokumentu może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie informacje techniczne 
zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter wyłącznie referencyjny. Konfiguracje systemu oraz dane 
techniczne zawarte w niniejszym dokumencie zastępują wszystkie poprzednie informacje uzyskane przez nabywcę. 

Niniejszy dokument nie jest częścią umowy sprzedaży zawieranej między Thermo Fisher Scientific Inc. i 
kupującym. Niniejszy dokument nie reguluje ani nie zmienia w żaden sposób warunków sprzedaży, natomiast w 
przypadku wszelkich rozbieżnych informacji pomiędzy tymi dwoma dokumentami za obowiązujące uznawane 
będą postanowienia zawarte w warunkach sprzedaży.

Tylko do badań laboratoryjnych. Przedmiotowy aparat lub akcesorium nie jest 
urządzeniem medycznym i nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia ani 
usuwania dolegliwości bądź zapobiegania im.

Numer części: 269-325300_A

OSTRZEŻENIE  Zagrożenie wybuchem lub pożarem. Przedmiotowe urządzenie lub 
akcesorium nie jest przeznaczone do użytku w przestrzeni zagrożonej wybuchem.
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