HS2 űrlap
Visszáru-kód:

Edwards visszáru – Nyilatkozat

Ön köteles
• a jelen Nyilatkozat kitöltése előtt megismerni minden olyan anyagot, amelyet a berendezésben használtak, illetve amely
a berendezésben keletkezett.
• a jelen Nyilatkozat kitöltése előtt tanulmányozni az Edwards visszáru - Követendő eljárás (HS1) űrlapot
• kapcsolatba lépni az Edwards céggel, és visszáru-kódot, valamint kérdések esetén tanácsot kérni
• A jelen űrlapot a berendezés visszaküldése előtt elküldeni az Edwardshoz a HS1 űrlapon szereplő eljárás szerint

1. FEJEZET: A BERENDEZÉS
Gyártói terméknév ________________________________
Gyártói cikkszám _________________________________
Gyártói sorozatszám ______________________________
A berendezést használták, tesztelték, vagy működtették-e?
IGEN, használták vagy működtették  Folytassa a 2.
fejezettel
IGEN, tesztelték, de nincsen folyamati vagy termelőberendezéshez csatlakoztatva, és csak nitrogénnel, héliummal vagy
levegővel érintkezik Folytassa a 4. fejezettel
NEM Folytassa a 4. fejezettel

HA ÉRTELMEZHETŐ:
Szerszám azonosítószáma ______________________________
Szerszám gyártója ___________________________________
Szerszámmodell ______________________________________
Folyamat ___________________________________________
Telepítés dátuma _______ Leszerelés dátuma ___________
Csereberendezés alkatrészszáma _____________________
Csereberendezés sorozatszáma _______________________
Szivattyú adatnaplója csatolva? IGEN  NEM 
(Kizárólag az Edwards belső felhasználására)

2. FEJEZET: A BERENDEZÉSSEL ÉRINTKEZŐ ANYAGOK
A berendezésben használtak-e vagy képződött-e az alábbi
anyagok valamelyike:
• Radioaktív, biológiai vagy fertőző anyagok, higany,
poliklórozott bifenilek (PCB-k), dioxinok vagy
nátrium-azid? (Ha IGEN, akkor lásd
az 1. megjegyzést)
IGEN  NEM 
• Az ember egészségére vagy
biztonságára veszélyes?
IGEN  NEM 

1. megjegyzés: Az Edwards csak akkor veszi át a radioaktív
vagy biológiai/fertőző anyaggal, higannyal, poliklórozott
bifenilekkel, dioxinokkal vagy nátrium-aziddal szennyezett
berendezést, ha Ön:
• mentesíti a berendezést a szennyeződéstől
• bizonylatot szolgáltat a szennyeződés-mentesítésről
AZ ILYEN BERENDEZÉS VISSZAKÜLDÉSE ELŐTT
MINDENKÉPPEN LÉPJEN KAPCSOLATBA AZ EDWARDS CÉGGEL

3. FEJEZET: A BERENDEZÉSSEL ÉRINTKEZŐ ANYAGOK LISTÁJA
Anyag neve

Vegyjel

Szükséges óvintézkedések (pl.
védőkesztyű használata, stb.)

Követendő eljárás kiömlés,
szivárgás, vagy expozíció esetén

4. FEJEZET: VISSZÁRU-INFORMÁCIÓK
Visszaküldés oka, a hiba tüneteivel: __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Hány órát üzemelt a termék? ___________ Kíván teljes hibaelemzési jelentést vásárolni? IGEN  NEM 
Amennyiben garanciális
igénnyel él:

•
•

kitől vásárolta a berendezést? ____________________________________________
adja meg a beszállító által kiállított számla számát _________________________

5. FEJEZET: NYILATKOZAT
Neve (nyomtatott betűkkel): _________________________ Beosztása (nyomtatott betűkkel): ________________________
Szervezet (nyomtatott betűkkel): ___________________________________________________________________________
Címe (nyomtatott betűkkel): _______________________________________________________________________________

Az ésszerű határokon belül meggyőződtem a jelen Nyilatkozatban közölt információk pontosságáról. Információt nem tartok
vissza, és betartom az Edwards visszáru – Követendő eljárás (HS1) űrlapon foglaltakat.
Aláírás: _____________________________________ Kelt: ______________

Megjegyzés: Kérjük, nyomtassa ki a
jelen űrlapot, és a dokumentumot
aláírva küldje vissza.
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_________________________________________________________________________________________________________
Telefonszám: ___________________________ A berendezés feladásának dátuma: __________________________________

