Biçim HS2
Edwards Ekipmanının İadesi - Beyanname

İade Yetki Numarası:

Yapılması gerekenler:
• Beyannameyi tamamlamadan önce, ekipmanda kullanılan ve üretilen bütün maddeler hakkında bilgi sahibi olun.
• Bu beyannameyi tamamlamadan önce Edwards Ekipman İade Prosedürünü (HS1) okuyun.
• Bir İade İzin Numarası edinmek için Edwards ile iletişime geçin ve eğer varsa sorularınız ile ilgili bilgiler alın.
• Ekipmanınızı HS1 prosedürü uyarınca iade etmeden önce bu formu Edwards'a yollayın.

BÖLÜM 1: EKİPMAN
Üreticinin Ürün Adı __________________________________
Üreticinin Parça Numarası ____________________________
Üreticinin Seri Numarası ______________________________
Ekipman test edildi, kullanıldı ya da çalıştırıldı mı?
EVET, Kullanıldı veya çalıştırıldı  Bölüm 2'ye gidin.
EVET, Test edildi, ancak herhangi bir sürece ya da
üretim ekipmanına bağlanmadı ve sadece nitrojene
maruz kaldı.
Helyum veya Hava  Bölüm 4'e gidin.
HAYIR Bölüm 4'e gidin

MEVCUT İSE:
Ürün Kimlik Numarası _______________________________
Ürün Üreticisi/OEM __________________________________
Ürün Modeli ______________________________________
Süreç ___________________________________________
Yüklenme Tarihi _________ Kaldırılma Tarihi ___________
Yedek Ekipman Parça Numarası_______________________
Yedek Ekipman Seri Numarası ______________________
Pompa veri günlüğü ekli mi? EVET  HAYIR 

(Yalnızca Edwards İç Kullanımı için)

BÖLÜM 2: EKİPMAN İLE TEMAS HALİNDEKİ MADDELER
Ekipmanda kullanılan ya da üretilen herhangi bir madde
var mı?
• Radyoaktif, biyolojik veya bulaşıcı etken maddeler,
cıva, poliklorlanmış bifeniller (PCBler), diyoksinler
ya da sodyum azid?
(EVET ise, Not 1'e bkz.)
EVET  HAYIR 
• İnsan güvenliği ve sağlığı için
tehlike teşkil ediyor mu?
EVET  HAYIR 

Not 1: Aşağıda bulunan adımları uygulamadığınız sürece,
Edwards biyolojik/bulaşıcı etken maddelerle, cıvayla, PCBlerle,
diyoksinlerle veya sodyum azidle ve radyoaktif maddelerle
kirlenmiş herhangi bir ürün teslimini kabul etmeyecektir:
• Ekipmanı zehirli maddelerden arındırın
• Arındırma işleminin ispatını sağlayın
BÖYLE BİR EKİPMANIN İADESİNDEN ÖNCE BİLGİ İÇİN
MUTLAKA EDWARDS İLE İLETİŞİME GEÇİN

BÖLÜM 3: EKİPMAN İLE TEMAS HALİNDEKİ MADDELERİN LİSTESİ
Madde adı

Kimyasal
Simge

Gereken Önlemler (örn.
Dökülme, sızdırma veya maruz
koruyucu eldivenlerin kullanımı vs.) kalmadan sonra yapılması gerekenler

BÖLÜM 4: İADE BİLGİSİ
İade nedeni ve arıza belirtileri: _______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Ürünün toplam çalışma süresi kaç saattir? ___________ Tam bir hata analizi raporu edinmek ister misiniz? EVET  HAYIR 
Eğer garanti kapsamında işlem
talebiniz var ise:

•
•

Ekipmanı kimden aldınız? ____________________________________________________
tedarikçinin fatura numarasını yazınız _________________________________________

BÖLÜM 5: BEYANNAME
Adınızı yazdırın: _________________________________ İş unvanınızı yazdırın: ____________________________________
Şirketinizi yazdırın: ____________________________________________________________________________________
Adresinizi yazdırın: _____________________________________________________________________________________

Makul bir inceleme yaptım ve bu beyanname içerisinde tutarlı bilgiler verdim.
Herhangi bir bilgi saklamadım ve Edwards Ekipman İadesi Prosedürüne (HS1)
uygun olarak hareket ettim.
İmza: _____________________________________

Tarih: ____________________

Not: Lütfen bu belgeyi
yazdırın, imzalayın ve
imzalı formu basılı kopya
olarak iade edin.

P900-71-859 issue N

_____________________________________________________________________________________________________
Telefon Numarası: ___________________________ Ekipman teslim tarihi: ______________________________________

