
Podręcznik instalacji Innova® S44ipatrzstr.Rys.Tab.str.Polski (PL)
Podręcznik instalacji
Innova® S44i

Polski (PL)
Ten dokument stanowi uzupełnienie instrukcji obsługi urządzenia Innova S44i, ale jej nie zastępuje. Z tego 

względu, przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy o przeczytanie instrukcji obsługi wytrząsarki. 

Aktualną wersję instrukcji obsługi we wszystkich dostępnych językach można znaleźć na naszej stronie 

www.eppendorf.com/manuals.

1 Bezpieczeństwo

2 Instalacja
2.1 Ważna uwaga

PRZESTROGA! Uszczerbek na zdrowiu z powodu podnoszenia i przenoszenia ciężarów.

 Do instalacji urządzenia użyj podnośnika.

OSTRZEŻENIE! Ryzyko urazu podczas instalacji urządzenia.

 Uważaj na swoje dłonie i stopy.

UWAGA! Szkody materialne z powodu wibracji.

 Zawsze instaluj urządzenie na podstawie.

 Do ustawienia podstawy użyj podkładek stabilizujących.

UWAGA! Uszkodzenia elementów elektronicznych na skutek skraplania się par. 
Jeśli urządzenie zostało przeniesione z chłodniejszego otoczenia do cieplejszego, w jego 

wnętrzu może dojść do kondensacji.

 Po zainstalowaniu urządzenia odczekaj co najmniej 6 h. Dopiero po tym czasie podłącz 

urządzenie do sieci elektrycznej.

UWAGA! Uszkodzenie układu chłodzącego z powodu przechylenia urządzenia.
Układ chłodzący może ulec uszkodzeniu, jeśli urządzenie zostanie uruchomione w pozycji 

przechylonej lub jeśli zostanie uruchomione na krótko po tym, jak zostało przechylone.

 Przed uruchomieniem urządzenia ustaw je w normalnej pozycji i odczekaj co najmniej 24 

godziny.

Przed instalacją należy wziąć pod uwagi warunki wstępne określone w tym rozdziale, w 

szczególności te dotyczące podłogi.

 Pomyślnie przeprowadzona kalibracja Balance Master nie jest warunkiem koniecznym do 

bezpiecznej i prawidłowej pracy Innova S44i.

Kalibracja Balance Master została opisana w instrukcji obsługi Innova S44i.
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2.2 Warunki wstępne

Lokalizacja i wymagana przestrzeń
• Wymagane jest zapewnienie co najmniej 12,5 cm (5 in) odstępu z tyłu urządzenia, w celu prawidłowej 

wentylacji, oraz dostępu do gniazda kabla zasilającego.

• Wymagane jest pozostawienie odstępu 30 cm (12 in) po lewej stronie urządzenia, aby zapewnić dostęp 

do portu dostępowego.

• Po prawej stronie urządzenia wymagane jest pozostawienie odstępu 60 cm (24 in), umożliwiającego 

dostęp podczas serwisu.

• Możliwe jest bezpieczne i łatwe korzystanie z urządzenia w wybranej lokalizacji.

• Wysokość stropu wynosi więcej niż 254,5 cm (100,2 in), tak aby dało się otworzyć unoszone w górę 

drzwi wytrząsarki ustawionej na górze konfiguracji trzypiętrowej.

• W przypadku urządzeń z chłodzeniem, możliwe jest podłączenie spustu skroplonej wody do odpływu 

kanalizacyjnego lub pojemnika. Jeśli preferowane jest użycie odpływu kanalizacyjnego, wybierz 

lokalizację z dostępem do odpływu kanalizacyjnego.

• Miejsce musi być chronione przez bezpośrednim światłem słonecznym.

• Lokalizacja urządzenia musi spełniać wymogi określone w rozdziale Dane techniczne instrukcji obsługi 

Innova S44i.

Podłoga
• Podłoga w miejscu instalacji ma sztywność odpowiadającą sztywności betonowych płyt 

fundamentowych. Odpowiada to amplitudzie wibracji mniejszej niż 0,002 g dla częstotliwości 

wzbudzenia ≤ 14 Hz.

• Podłoga w miejscu instalacji wykazuje płaskość FF25 zgodnie z ASTM E1155.

• Podłoga w miejscu instalacji ma dopuszczalne obciążenie całkowite wynoszące co najmniej 9 kN/m2 

(187 lb/ft.2). Należy potwierdzić te dane z zarządem budynku.

• Podłoga w miejscu instalacji nie jest wyłożona pianką tłumiącą.

Urządzenie
• Urządzenie zostało odpakowane zgodnie z instrukcją odpakowywania.

• Dostawa jest zgodna z zamówieniem i listą zawartości opakowania.
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Wszystkie konfiguracje urządzenia Innova S44i wymagają użycia podstawy pozycjonującej. Konfiguracje 

dwupiętrowe i trzypiętrowe wymagają również użycia zestawów do ustawiania piętrowego:

Podstawa pozycjonująca, 

10,5 cm (4,1 in), 

S44I041001

x x x

lub lub

Podstawa pozycjonująca, 

30,7 cm (12,1 in), 

S44I041002

x x -

Zestaw do ustawiania 

piętrowego, 

dwupiętrowy, 

S44I041005

- x -

Zestaw do ustawiania 

trzypiętrowego, 

trzypiętrowy, 

S44I041003

- - x
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2.3 Instalacja urządzenia na podstawie

Akcesoria

• Metalowe stabilizujące płytki regulacyjne – używaj wyłącznie płytek regulacyjnych dołączonych do 

opakowania podstawy

• Sześciokątny klucz dynamometryczny

Sprzęt pomocniczy

• Podnośnik hydrauliczny

UWAGA! Szkody materialne z powodu wibracji urządzenia

 Jeśli ustawiasz piętrowo urządzenia o różnym rozmiarze orbity, urządzenie z orbitą 5,1 cm 

(2 in) musi stać na dole.

1. Zainstaluj 2 elementy dystansujące dołączone do 

zestawu podstawy za pomocą dołączonych śrub i 

śrubokręta krzyżowego. 

2. Ustaw podstawę w miejscu, w którym ma zostać 

zainstalowane urządzenie.

3. Dopasuj podstawę zgodnie z oznaczeniami na 

naklejkach po wewnętrznej stronie. Elementy 

dystansujące powinny być skierowane w stronę 

ściany.

Elementy dystansujące zapewniają odpowiednią 

odległość między ścianą a urządzeniem.

4. Upewnij się, że podstawa jest wypoziomowana. 

Sprawdź to za pomocą poziomnicy alkoholowej.

5. Upewnij się, że statywy podstawy są całkowicie 

stabilne. Sprawdź, czy żaden z rogów nie porusza 

się w pionie.

6. Jeśli podstawa się przechyla, ustabilizuj ją za 

pomocą dołączonych metalowych podkładek 

regulacyjnych.

Należy koniecznie uzyskać kontakt z podłogą we wszystkich czterech rogach, nawet jeśli 

spowoduje to lekkie odchylenie urządzenia od poziomu.

2 ×
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7. Wsuń podnośnik hydrauliczny pod urządzenie.

8. Upewnij się, że końce wideł nie wystają poza 

urządzenie.

9. Podnieś urządzenie, aby zainstalować wsporniki.

10.Zainstaluj wsporniki od spodu urządzenia po 

lewej i prawej stronie. Po każdej stronie wkręć po 

dwie dołączone śruby za pomocą klucza 

imbusowego.

4 ×



Podręcznik instalacji
Innova® S44i

Polski (PL)
6

11.Ustaw urządzenie w taki sposób, aby zrównało się 

z przednią częścią podstawy.

12.Urządzenie powinno teraz zostać wsunięte na 

podstawę przez dwie osoby przytrzymujące je po 

obu stronach. Podstawa nie może się przesunąć.

13.Dopasuj otwory montażowe wsporników do 

podstawy.

Aby przymocować urządzenie do wsporników, dokręć śruby sześciokątne i śruby ustalające w 

prawidłowej kolejności.

Sposób dokręcania opisano szczegółowo w poniższych krokach.

14.Zacznij od mocowania wspornika po prawej 

stronie podstawy za pomocą 5 śrub 

sześciokątnych oraz elementów pokazanych na 

rysunku, wkręcając je ręką tylko na 3 lub 4 

obroty.

2 otwory montażowe w tylnej części wspornika 

pozostają wolne.

15.Przymocuj wspornik po lewej stronie podstawy za 

pomocą 5 śrub sześciokątnych i elementów 

pokazanych na rysunku. Dokręć 5 śrub 

sześciokątnych do końca za pomocą klucza 

dynamometrycznego. 2 otwory montażowe w 

tylnej części wspornika pozostają wolne.

Instalacja śrub ustalających może wymagać użycia znacznej siły – jest to prawidłowe i 

konieczne do prawidłowej instalacji.

Poprawność instalacji śrub ustalających należy potwierdzić wizualnie – czubek śruby musi 

wchodzić w bezpośredni kontakt z powierzchnią, z którą ma się zetknąć, bez nadmiernego 

dokręcania śruby.

Wskazówka: Aby śledzić zagłębienie śruby ustalającej, użyj lusterka lub kamery w telefonie.

5 × 

5 ×
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Sprawdzenie instalacji oraz kontrola kalibracyjna Balance Master

16.Zamocuj 10 śrub ustalających we wsporniku po 

prawej stronie za pomocą dołączonego klucza 

imbusowego. Dokręć śruby ustalające zgodnie z 

wcześniej opisanymi wskazówkami.

17.Dokręć 5 śrub sześciokątnych, wraz z elementami 

przedstawionymi na rysunku, po prawej stronie 

do końca za pomocą klucza dynamometrycznego.

Jeśli chcesz zainstalować 2 lub 3 urządzenia, patrz rozdział Ustawianie piętrowe 2 lub 3 

urządzeń.

18.Podłącz urządzenie i włącz jego zasilanie.

19.Przestaw pokrętło regulacyjne przeciwwagi na 

określoną pozycję, patrz Przeciwwaga w rozdziale 

Dane techniczne instrukcji obsługi Innova S44i. 

Upewnij się, że platforma i zawartość zostały 

wyjęte.

20.Ustaw górne urządzenie na 300 rpm w przypadku 

orbity 2,5 cm (1 in) lub 270 rpm w przypadku 

orbity 5,1 cm (2 in).

21.Uruchom mieszanie przyciskiem Start.
22.Zwróć uwagę na wszelkie przechylenia 

urządzenia, obserwując ruch każdego z rogów 

podstawy pozycjonującej. Można to również 

wykryć dotykiem.

23.Sprawdź ustawioną prędkość mieszania.

10 ×

5 × 
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Kalibracja Balance Master

Jeśli urządzenie nie osiąga ustawionej prędkości mieszania:

 Zatrzymaj mieszanie przyciskiem Stop.

 Zastosuj podkładki regulacyjne, umieszczane zwykle po przekątnej w dwóch rogach, w 

których występuje najwięcej ruchu w pionie.

 Podczas instalacji podkładek regulacyjnych, rozdziel je pomiędzy przeciwległe rogi (np. po 

1 podkładce na każdy róg zamiast 2 podkładek pod 1 rogiem).

 Uruchom mieszanie ponownie przyciskiem Start.
 W razie potrzeby powtórz te czynności.

24.W razie potrzeby można przeprowadzić kalibrację 

Balance Master.

Kalibracja Balance Master została opisana w 

instrukcji obsługi Innova S44i.



9
Podręcznik instalacji

Innova® S44i

Polski (PL)
2.4 Ustawianie piętrowo 2 lub 3 urządzeń

Abb. 1:Ustawianie piętrowo Innova S44i

Rys. 1: Ustawianie piętrowo Innova S44i

Sprzęt pomocniczy

• Podnośnik hydrauliczny

1. Podnieś drugie urządzenie za pomocą 

podnośnika hydraulicznego.

2. Zainstaluj 2 wsporniki od spodu urządzenia po 

lewej i prawej stronie. Po każdej stronie wkręć po 

2 dołączone śruby za pomocą klucza 

imbusowego.

3. Wsuń drugie urządzenie na urządzenie, które jest 

już zainstalowane.

4. Zamocuj wsporniki do zainstalowanego 

urządzenia za pomocą dołączonego klucza 

dynamometrycznego, śrub z łbem sześciokątnym 

i śrub ustalających. Dalsze informacje są 

dostępne w rozdziale Instalacja urządzenia na 

podstawie, kroki od 14 do 17.

5. Jeśli chcesz zainstalować trzecie urządzenie, 

powtórz kroki od 1 do 4.
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Instalacja kolumn wspierających (tylko ustawienie trzypiętrowe)

Sprawdzenie instalacji oraz kontrola kalibracyjna Balance Master

Przed instalacją kolumn wspierających podłącz do urządzenia kabel zasilający i kabel 

ethernet.

6. Przymocuj dołączone kolumny wspierające do 

tylnej części wsporników, wkręcając po 6 śrub 

sześciokątnych na każdą stronę za pomocą 

dołączonego klucza dynamometrycznego.

Dolna część każdej z kolumn wspierających jest 

mocowana po zewnętrznej stronie wspornika.

Górna część każdej z kolumn wspierających jest 

mocowana po wewnętrznej stronie wspornika.

7. Podłącz zasilanie do górnego urządzenia, 

niezależnie od zastosowanej konfiguracji 

(ustawienie dwupiętrowe lub trzyczęściowe).

8. Przestaw pokrętło regulacyjne przeciwwagi na 

określoną pozycję, patrz Przeciwwaga w rozdziale 

Dane techniczne instrukcji obsługi Innova S44i. 

Upewnij się, że platforma i zawartość zostały 

wyjęte.

9. Ustaw górne urządzenie na 300 rpm w przypadku 

orbity 2,5 cm (1 in) lub 270 rpm w przypadku 

orbity 5,1 cm (2 in).

10.Uruchom mieszanie przyciskiem Start.
11.Zwróć uwagę na wszelkie przechylenia 

urządzenia, obserwując ruch każdego z rogów 

podstawy pozycjonującej. Można to również 

wykryć dotykiem.

12.Sprawdź ustawioną prędkość mieszania.
Jeśli urządzenie nie osiąga ustawionej prędkości mieszania:

 Zatrzymaj mieszanie przyciskiem Stop.

 Zastosuj podkładki regulacyjne, umieszczane zwykle po przekątnej w dwóch rogach, w 

których występuje największy ruch w pionie.

 Instalując podkładki regulacyjne, rozdziel je pomiędzy przeciwległe rogi (np. po 1 

podkładce pod każdym rogiem zamiast 2 podkładek pod 1 rogiem).

 Uruchom mieszanie ponownie przyciskiem Start.
 W razie potrzeby powtórz te czynności.
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Kalibracja Balance Master

13.W razie potrzeby przeprowadź kalibrację Balance 

Master w każdym z urządzeń. Należy ją 

przeprowadzać tylko na jednym urządzeniu na 

raz.

Kalibracja Balance Master została opisana w 

instrukcji obsługi Innova S44i.
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2.5 Ustawianie urządzenia Innova S44i na urządzeniu Innova 44

Abb. 2:Lista elementów dostawy zawierającej zestaw do ustawiania piętrowego

Rys. 2: Lista elementów dostawy zawierającej zestaw do ustawiania piętrowego

Jeśli chcesz ustawić urządzenie Innova S44i na urządzeniu Innova 44, zawsze instaluj model Innova S44i na 

Innova 44.

Warunki wstępne

• Innova S44i umieszczono na podnośniku hydraulicznym. Końce wideł nie wystają poza urządzenie.

Sprzęt pomocniczy

• Innova S44i - Zestaw do ustawiania piętrowego Innova 44

• Podnośnik hydrauliczny

• Śrubokręt krzyżowy

1 Wsporniki

2 Klucz imbusowy
do małych śrub imbusowych

3 Klucz imbusowy
do dużych śrub imbusowych

4 Małe śruby imbusowe
Te śruby mocują wsporniki do Innova 44.

5 Duże śruby imbusowe
Te śruby mocują wsporniki do Innova S44i.

Urządzenia Innova S44i nie można ustawiać na urządzeniu Innova 44 z nóżkami. Wymagany 

jest zestaw do ustawiania piętrowego.

1 32 4 5
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1. Wykręć 6 śrub z gniazdem krzyżowym 

umieszczonych u góry urządzenia Innova 44.

2. Ustaw urządzenie Innova 44 w wybranym 

miejscu.

3. Podnieś urządzenie Innova S44i za pomocą 

podnośnika hydraulicznego.

4. Zamontuj 2 wsporniki u dołu po prawej i lewej 

stronie urządzenia Innova S44i. Po każdej stronie 

wkręć po 2 duże śruby imbusowe za pomocą 

dołączonego klucza imbusowego.
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5. Przysuń urządzenie Innova S44i do urządzenia 

Innova 44 za pomocą podnośnika hydraulicznego. 

Ustaw urządzenie Innova S44i bezpośrednio 

przed urządzeniem Innova 44.

6. Nasuń urządzenie Innova S44i na urządzenie 

Innova 44.

7. Dopasuj tylne otwory wspornika z otworami w 

Innova 44. 

8. Przymocuj 2 wsporniki do urządzenia Innova 44, 

wkręcając po 3 małe śruby imbusowe po każdej 

stronie.

W przypadku ustawiania piętrowego Innova S44i na Innova 44 nie jest możliwe 

przeprowadzenie kalibracji Balance Master.
Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany

eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com ©
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