Veidlapa HS2
Edwards iekārtas atgriešana — deklarācija

Atgriešanas autorizācijas numurs:

Jums ir:
• jāzina visas vielas, kuras tika izmantotas un ražotas iekārtā pirms šīs deklarācijas aizpildīšanas;
• jāizlasa informācija par Edwards iekārtas atgriešanas procedūru (HS1) pirms šīs deklarācijas aizpildīšanas;
• jāsazinās ar uzņēmumu „Edwards”, lai saņemtu atgriešanas autorizācijas numuru un neskaidrību gadījumā jāvēršas pēc
konsultācijas;
• pirms iekārtas atgriešanas jāiesniedz veidlapa uzņēmumam „Edwards” atbilstoši procedūrai HS1.

1. IEDAĻA: IEKĀRTA
Ražotāja produkta nosaukums _________________________
Ražotāja daļas numurs _______________________________
Ražotāja sērijas numurs ______________________________
Vai iekārta tika lietota, pārbaudīta vai darbināta?
JĀ, lietota vai darbināta  Pāriet uz 2. iedaļu
JĀ, pārbaudīta, bet nebija pieslēgta nevienai procesu vai
ražošanas iekārtai, un tika pakļauta tikai slāpekļa,
hēlija vai gaisa iedarbībai  Pāriet uz 4. iedaļu
NĒ Pāriet uz 4. iedaļu

ATTIECĪGĀ GADĪJUMĀ:
Instrumenta identifikācijas numurs _____________________
Instrumenta ražotājs/OEM ____________________________
Instrumenta modelis _________________________________
Process ____________________________________________
Uzstādīšanas datums ______ Demontēšanas datums _______
Rezerves iekārtas daļas numurs ________________________
Rezerves iekārtas sērijas numurs _______________________
Pievienots sūkņa datalogs: JĀ  NĒ 
(Tikai „Edwards” iekšējai lietošanai)

2. IEDAĻA: VIELAS, KAS NONĀK SASKARĒ AR IEKĀRTU
Vai iekārtā tika lietotas vai ražotas šādas vielas:
•

•

radioaktīvie, bioloģiskie vai infekciozie aģenti,
dzīvsudrabs, polihlorētie bifenili (PCB),
dioksīni vai nātrija azīds?
(Ja atbilde ir JĀ, skatīt 1. piezīmi)
JĀ  NĒ 
Vielas, kuras apdraud cilvēku
veselību un drošību:
JĀ  NĒ 

1. piezīme Uzņēmums „Edwards” nepieņem ar radioaktīvajām vielām, bioloģiskajiem/infekciozajiem aģentiem,
dzīvsudrabu, polihlorētiem bifeniliem (PCB), dioksīniem un
nātrija azīdiem piesārņotas iekārtas, ja vien Jūs:
• neesat veicis iekārtas attīrīšanu;
• neuzrādāt dokumentu, kas apliecina, ka iekārtai ir veikta
attīrīšana.
SAZINIETIES AR EDWARDS UN JAUTĀJIET PĒC PADOMA
PIRMS ŠĀDAS IEKĀRTAS ATGRIEŠANAS

3. IEDAĻA: VIELU SARAKSTS, KAS NONĀK SASKARĒ AR IEKĀRTU
Ķīmiskās vielas
simbols

Vielas nosaukums

Nepieciešamie piesardzības
pasākumi (piemēram,
aizsargcimdu lietošana utt.)

Rīcība pēc vielas izšļakstīšanās,
noplūdes vai iedarbības

4. IEDAĻA: INFORMĀCIJA PAR ATGRIEŠANU
Atgriešanas iemesls un darbības traucējumu pazīmes: ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Cik stundas tika darbināta iekārta? ___________ Vai Jūs vēlaties iegādāties pilnu kļūmes analīzes atskaiti? JĀ  NĒ 
Garantijas prasības
iesniegšanas gadījumā:

•
•

No kā Jūs iegādājāties iekārtu? _____________________________________________
norādiet piegādātāja izrakstītā rēķina numuru _______________________________

5. IEDAĻA: DEKLARĀCIJA
Norādiet savu vārdu un uzvārdu: ____________________ Norādiet sava amata nosaukumu: _________________________
Norādiet savas organizācijas nosaukumu: ____________________________________________________________________
Norādiet savu adresi: _____________________________________________________________________________________

Apliecinu, ka deklarācijā norādītais pieprasījums ir pamatots un informācija ir precīza. Esmu iesniedzis visu informāciju un
esmu rīkojies saskaņā ar Edwards iekārtas atgriešanas procedūru (HS1).
Piezīme: Lūdzam izdrukāt veidlapu
divos eksemplāros, parakstīt un
Paraksts: __________________________________
Datums: _________________
atgriezt vienu parakstītas
veidlapas eksemplāru.

P900-71-863 Issue N

_______________________________________________________________________________________________________
Tālruņa numurs: ___________________________ Iekārtas piegādes datums: _____________________________________

