Obrazec HS1
Vračilo opreme Edwards - postopek
UVOD
Pred vračilom opreme morate opozoriti podjetje Edwards, če so snovi, ki ste jih uporabili (in
proizvajali) v opremi, lahko nevarne. Ta informacija je zelo pomembna za varnost uslužbencev
našega servisnega centra in določa način rokovanja pri servisiranju vaše opreme.
Izpolnite izjavo (HS2) in jo pošljite podjetju Edwards, preden odpošljete opremo. Vedite, da
je ta izjava le za interno uporabo v podjetju Edwards in ni povezana z lokalnimi, državnimi ali
mednarodnimi okoljskimi zahtevami in zahtevami za varnost pri prevozu. Kot oseba, ki namerava
poslati opremo, morate zagotoviti skladnost z veljavnimi zakoni.
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SMERNICE
• Oprema je “neonesnažena”, če ni bila uporabljena ali če je bila uporabljena le s snovmi, ki
niso nevarne. Oprema je “onesnažena”, če je bila uporabljena s snovmi, ki po globalno
usklajenem sistemu za razvrščanje in označevanje kemikalij Združenih narodov (GHS),
Direktivi EU št. 1272/2008 o razvrščanju, pakiranju in označevanju kemikalij (CLP) ali
standardih ameriškega Urada za varnost in zdravje pri delu (29CFR1910.1200, obvestilo o
nevarnosti) spadajo med nevarne.
• Če ste opremo uporabljali z radioaktivnimi snovmi, biološkimi ali kužnimi agensi, živim
srebrom, polikloriranimi bifenili (PCB-ji), dioksini ali natrijevim azidom, jo morate pred
vračilom podjetju Edwards razkužiti. Skupaj z izjavo (HS2) morate podjetju Edwards poslati
neodvisen dokaz razkužitve (na primer potrdilo analize). Za nasvet pokličite podjetje
Edwards.
• Če je oprema onesnažena, morate storiti naslednje:
• Odstranite vse sledove onesnaženja (za izpolnitev zahtev zakonov, ki urejajo prevoz
nevarnih/škodljivih snovi).
• Ali ustrezno opredelite nevarnost, označite, vnesite značilnosti in pošljite opremo v
skladu z veljavnimi zakoni, ki urejajo pošiljanje nevarnih snovi.
Opomba: Določena onesnažena oprema morda ni primerna za letalski prevoz.
POSTOPEK
1. Obrnite se na podjetje Edwards in pridobite številko odobritve vračila* za svojo opremo.
2. Izpolnite Vračilo opreme Edwards – Izjava (HS2).
3. Če je oprema onesnažena, se morate obrniti na prevoznika in zagotoviti, da pravilno
opredelite nevarnost, označite, vnesete značilnosti in pošljete opremo v skladu z veljavnimi
zakoni, ki urejajo pošiljanje onesnaženih/nevarnih materialov. Kot oseba, ki namerava
poslati opremo, morate zagotoviti skladnost z veljavnimi zakoni. Opomba: Oprema, ki je
onesnažena z nekaterimi nevarnimi snovmi, kot so polprevodni stranski proizvodi, morda
ne bo primerna za letalski prevoz – za nasvet povprašajte svojega prevoznika.
4. Odstranite vse sledi nevarnih plinov: skozi opremo in dodatke, ki jih boste vrnili podjetju
Edwards, spustite inertni plin. Kjer je mogoče, izpustite vso tekočino in maziva iz opreme in
dodatkov.
5. Zatesnite vse dovode in odvode na opremi (vključno s tistimi, kamor so bili priključeni
dodatki) s tesnilnimi prirobnicami ali, če gre za neonesnažene izdelke, z močnim lepilnim
trakom.
6. Opremo zavijte v debelo polietilensko vrečko ali ponjavo.
7. Če je oprema velika, jo pripnite skupaj z dodatki na leseno paleto. Če je oprema premajhna,
da bi jo pripeli na paleto, jo zapakirajte v primerno močan zaboj.
8. Kopijo izjave (HS2) pošljite podjetju Edwards po faksu ali pošti. Izjava mora prispeti pred
opremo.
9. Kopijo izjave (HS2) dajte prevozniku. Prevozniku morate povedati, če je oprema
kontaminirana.
10.Originalno izjavo dajte v primerno ovojnico: kuverto varno pritrdite na zunanjo stran paketa
z opremo, položite jo v prozorno nepremočljivo vrečko.

ŠTEVILKO ODOBRITVE VRAČILA* RAZLOČNO NAPIŠITE NA ZUNANJO STRAN
OVOJNICE ALI NA ZUNANJO STRAN PAKETA Z OPREMO.
* ne velja za Japonsko

