HS1 űrlap
Edwards visszáru – Követendő eljárás
BEVEZETÉS
A berendezés visszaküldése előtt Önnek figyelmeztetnie kell az Edwards céget, ha a berendezésben
használt (és képződött) anyagok veszélyesek lehetnek. Ez az adatközlés létfontosságú
szervizközpontunk alkalmazottainak biztonsága szempontjából. Ezen adatok alapján választjuk meg
a berendezés szervizelésénél alkalmazandó technológiát.
A berendezés visszaküldése előtt töltse ki, és küldje el az Edwards cég részére a Nyilatkozatot
(HS2). Megjegyzendő, hogy e nyilatkozatot az Edwards cég kizárólag belső használatra szánja, így
nincs összefüggésben a szállításra, valamint a környezetvédelemre vonatkozó helyi, országos és
nemzetközi szabályozásokkal. A berendezést feladójaként az Ön a felelőssége a vonatkozó törvények
betartása.

IRÁNYELVEK
• A berendezés “nem tekintendő szennyezettnek”, amennyiben kizárólag olyan anyagokkal
érintkezett, amelyek nem veszélyesek. A berendezés “szennyezettnek” tekintendő, ha
bármilyen, az ENSZ vegyi anyagok besorolásának és címkézésének globálisan harmonizált
rendszere, az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/
2008/EK uniós rendelet, illetve az Egyesült Államok munkahelyi egészségre vonatkozó előírásai
(29 CFR 1910.1200, veszély közlése) által veszélyesnek minősített anyaggal érintkezett.
• Ha a berendezés radioaktív, biológiai vagy fertőző anyagokkal, higannyal, poliklórozott
bifenilekkel (PCB-k), dioxinokkal, illetve nátrium-aziddal érintkezett, akkor az Edwards cégnek
való visszaküldés előtt Ön köteles azt a szennyeződéstől mentesíteni. A szennyeződésmentesítésről független bizonyítékot (pl. vizsgálati jegyzőkönyvet) kell csatolni az Edwards
céghez elküldött HS2 nyilatkozat mellé. Tanácsért hívja az Edwards céget.
• Ha a berendezés szennyezett, akkor Önnek az alábbiak valamelyikét kell tennie:
• Távolítsa el a szennyeződés minden nyomát (a veszélyes anyagok szállítását szabályozó
törvények betartása mellett).
• Megfelelően osztályozza és jelölje a veszélyességet, és a berendezést a veszélyes anyagok
szállítására vonatkozó jogszabályoknak megfelelően szállíttassa.
Megjegyzés: Bizonyos szennyezett berendezések nem szállíthatók légi úton.
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ELJÁRÁS
1. lépjen kapcsolatba az Edwards céggel, és kérjen visszáru-kódot* a berendezés számára.
2. Töltse ki az Edwards Visszáru – Nyilatkozat c. űrlapot (HS2).
3. Ha a berendezés szennyezett, akkor a szállító céggel egyeztetni kell, hogy a veszély megfelelően
osztályozásra majd jelölésre kerüljön, és a berendezés a veszélyes/szennyezett anyagok
szállítására vonatkozó törvényeknek megfelelően kerüljön elszállításra. Mint a berendezést feladó
személynek, az Ön felelőssége a vonatkozó törvények betartása. Megjegyzés: Bizonyos veszélyes
anyagokkal – pl. félvezetőgyártás melléktermékeivel – való szennyezettség esetén lehet, hogy
a berendezés légi úton nem szállítható. Információkért egyeztessen a szállítóval.
4. Távolítsa el a veszélyes gázok minden nyomát: az Edwards cégnek visszaküldendő berendezésen
és tartozékain áramoltasson át inert gázt. Ha lehetséges, akkor a berendezésből és tartozékaiból
engedjen le minden folyadékot, kenőanyagot.
5. Vakkarimával, illetve nem szennyezett terméknél erős szigetelőszalaggal tömítse le a berendezés
minden be- és kimenetét (azokat is, ahová tartozékok voltak felszerelve).
6. A berendezést alaposan csomagolja és zárja be egy vastag politén/polietilén zsákba vagy
takaróba.
7. Ha a berendezés nagyméretű, akkor hevederekkel a tartozékaival együtt rögzítse fa raklapra. Ha a
berendezés ehhez túl kisméretű, akkor megfelelően erős dobozba csomagolja.
8. A Nyilatkozat (HS2) másolatát faxon vagy postán küldje el az Edwards cég részére.
A Nyilatkozatnak mindenképpen a berendezés előtt kell megérkeznie.
9. A Nyilatkozat (HS2) egyik példányát adja át a szállítónak. Ha a berendezés esetleg szennyezett,
akkor erről tájékoztatnia kell a szállítót.
10.Az eredeti Nyilatkozatot tegye megfelelő borítékba és zárja le a borítékot: e borítékot átlátszó
időjárásvédő tasakban rögzítse a berendezés csomagolásának külső részére.

A VISSZÁRU-KÓDOT* A BORÍTÉK VAGY A CSOMAGOLÁS KÜLSEJÉN, JÓL LÁTHATÓ
MÓDON TÜNTESSE FEL.
* Japánban nem alkalmazandó

