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Mocno dokręć rotor
Przed wirowaniem należy mocno dokręcić 
rotor do wału napędowego za pomocą klucza 
do rotorów. W przypadku rotorów 
z wychylnymi koszami należy upewnić się, 
że kosze zostały prawidłowo przymocowane 
do rotora. Sprawdź, czy kosze mogą się 
swobodnie poruszać, wychylając je ręką.

Zwracaj uwagę na maksymalną ładowność
Zwracaj uwagę na specyfi kację dotyczącą 
obciążenia wydrukowaną na rotorze 
(np. 4 × 1.1 kg oznacza, że ciężar każdego 
kosza + adapterów + probówek zawierających 
próbki nie może przekraczać 1,1 kg). Zwróć 
uwagę na maksymalne przeciążenia (liczba g) 
dopuszczalne dla używanych probówek.

Używaj prawidłowych koszy
Kosze o tej samej klasie ciężaru należy 
umieszczać w przeciwległych pozycjach. 
Klasa ciężaru jest wydrukowana na boku 
kosza.

Klasa ciężaru oznaczona na koszu.

Wybierz prawidłowe adaptery
Adaptery muszą bezpiecznie podpierać probówki. Probówka powinna dokładnie pasować do adaptera.

Wkładaj probówki symetrycznie z dbałością o wyważenie

Wirówki Eppendorf z serii 58xx, 57xx, 5430/ R i 5427 R są 
wyposażone w czujniki niewyważenia, które zatrzymują wirowanie, 
jeśli próbki nie są prawidłowo wyważone. Zapewnia to ochronę 
urządzenia, próbek i użytkownika przed ewentualną kolizją rotora. 
Zapytaj swojego dostawcę o aktualizacje.

Rotory z wychylnymi koszami:
>  Obciążenie koszy i adapterów należy rozkładać symetrycznie i w wyważony sposób
>  Wkładaj probówki do koszy w taki sposób, aby sworznie rotora były obciążone równomiernie
>  Zawsze zakładaj wszystkie 4 wychylne kosze na rotor, nawet jeśli używasz tylko 2

Wymogi laboratorium Użyteczne funkcje
Dostosowywanie protokołów pochodzących z artykułów 
naukowych lub wykonywanych w innych wirówkach.

Upewnij się, że używasz tych samych wartości RCF (względna siła odśrodkowa), a nie RPM (obroty na minutę). Skorzystaj z tabelki 
do przeliczania RCF-RPM dołączonej do wirówki.

Szybkie ochładzanie wirówki z chłodzeniem. Użyj wirówki z funkcją »FastTemp™«, która znacznie skraca czas schładzania do nastawy temperatury.
Schładzanie wirówki z funkcją chłodzenia w wybranym dniu 
i czasie.

Funkcja FastTemp pro® umożliwia automatyczne wstępne schładzanie wirówki w zaprogramowanym dniu i czasie. Funkcję FastTemp pro 
można ustawić na konkretny dzień i czas albo zaprogramować jako powtarzalne zdarzenie kilka razy w tygodniu.

Utrzymywanie niskiej temperatury pomiędzy cyklami wirowania 
lub po zakończeniu pracy.

Użyj wirówki z funkcją »Continuous cooling« (stałe chłodzenie), która utrzymuje niską temperaturę przez cały czas, kiedy pokrywa jest zamknięta. 
Wirówki Eppendorf mogą być opcjonalnie wyposażone w funkcję ECO, która wyłącza urządzenie po 6–8 godzinach nieużywania w celu oszczędzania 
energii i wydłużenia żywotności sprężarki. 

Próbka musi pozostać nienaruszona, np. żywe komórki. Konieczne 
jest ograniczenie ponownego mieszania próbek. Konieczne jest 
zachowanie granicy faz podczas wirowania w gradiencie gęstości.

Skorzystaj z funkcji »SOFT« zapewniającej łagodne przyspieszanie i hamowanie. 
Seria Eppendorf 58xx ma zaprogramowanych 10 krzywych przyspieszania i 10 krzywych hamowania.

Próbki mają być wirowane przez określony czas z ustawioną 
prędkością.

Użyj funkcji »at set rpm«, w którym zegar wirówki rozpoczyna odliczanie dopiero po osiągnięciu pożądanej prędkości. W przypadku większych 
rotorów czas przyspieszania do ustawionej prędkości zależy od obciążenia rotora. Aby uzyskać najwyższą odtwarzalność wyników pomiędzy 
cyklami wirowania, używaj funkcji »at set rpm«.

Wymagania specjalne Użyteczne funkcje
Praca ze środkami chemicznymi wywołującymi korozję. Używaj rotorów powlekanych PTFE.
Praca z próbkami niebezpiecznymi lub zakaźnymi 
(np. wirusy, bakterie, krew). 

Używaj rotorów lub pokrywek aerozoloszczelnych certyfi kowanych przez niezależne i renomowane placówki, takie jak Public Health England, Porton 
Down w Wielkiej Brytanii. Zdejmuj pokrywę rotora w komorze laminarnej. 
Korzystaj z probówek Eppendorf Safe-Lock (jeśli da się w nich zmieścić próbkę) i końcówek zatrzymujących aerozole, takich jak ep Dualfi lter T.I.P.S.®

Zamów u autoryzowanego dostawcy 
serwisu roczny program konserwacji 
profi laktycznej zapewniający 
bezpieczeństwo i optymalną sprawność 
wirówki. Skontaktuj się z lokalnym 
oddziałem Eppendorf, aby uzyskać 
informacje na temat kwalifi kacji 
instalacyjnej (IQ), kwalifi kacji operacyjnej 
(OQ) i konserwacji profi laktycznej.

Konserwacja wirówek
 Lepiej jest zapobiegać, niż naprawiać. Ten plakat nie zastępuje instrukcji obsługi.

Odłącz wirówkę i przetrzyj jej obudowę. 
Jeśli to konieczne, wyczyść ją z użyciem 
łagodnego detergentu.

Jeśli to konieczne, autoklawuj rotor, pokrywy rotora i kosze w 
121 °C przez 20 min. (Nigdy nie używaj promieni UV, beta, 
gamma ani żadnych innych źródeł promieniowania wysokoener-
getycznego.) Wyczyść rotor, pokrywę rotora, gumowe uszczelki, 
kosze i adaptery za pomocą niestrzępiącej się szmatki zanurzonej 
w rozcieńczonym detergencie, alkoholu lub alkoholu zawierają-
cym detergenty. Następnie przetrzyj uszczelki mokrą szmatką 
i dokładnie wypłucz wodą destylowaną. Za pomocą szczoteczki 
do probówek (bez metalowego czubka) wyczyść otwory rotora.

 Wyjmij kosze i rotor. W przypadku wirówek z chłodzeniem:
> Poczekaj na rozpuszczenie się lodu na ściankach komory rotora.
> Opróżnij i wyczyść tacę na wodę.

Odłóż wyczyszczone elementy na suchą 
szmatkę do góry nogami do wyschnięcia. 
Aby zapobiec zużyciu/uszkodzeniu 
pokrywek aerozoloszczelnych i uszczelek, 
przechowuj pokrywki/uszczelki oraz 
kosze/rotor oddzielnie.

Przetrzyj komorę rotora i wał silnika. Jeśli to konieczne, przetrzyj je łagodnym 
detergentem lub zdezynfekuj za pomocą alkoholu 70 %. 
Uwaga: zanim użyjesz roztworów czyszczących ODŁĄCZ wirówkę od zasilania.

Nabierz na palec 
niewielką ilość 
smaru do wirówek.

 Pozostaw pokrywę wirówki otwartą 
na noc, aby umożliwić odparowanie 
kondensatu.

  Sprawdź rotor i kosze pod kątem 
korozji. Jeśli zawierają ślady korozji 
lub inne uszkodzenia, przestań ich 
używać.

Nasmaruj rowki 8a, sworznie 8b i gumowe uszczelki 8c koszy. Sprawdź, czy nie trzeba 
wymienić uszczelek aerozoloszczelnych pokryw/pokrywek. Tylko nieuszkodzone uszczelki 
zapewniają aerozoloszczelność. 
Nasmaruj gwinty rotorów stałokątowych po czyszczeniu i autoklawowaniu.

Czyszczenie należy przeprowadzać regularnie 
(co tydzień/miesiąc w zależności od intensywaności użytkowania) 
i natychmiast po rozlaniu cieczy!

Czyszczenie i konserwacja

Instrukcja prawidłowego użytkowania

Porady dotyczące wirowania

Nieprawidłowe użycie 
adaptera (górna część nie 
jest podparta)

źle

źle dobrze źle dobrze

Rotory stałokątowe: 
Ładunek należy wkładać symetrycznie i w wyważony sposób.

www.eppendorf.com/epServices
  
Twój lokalny dostawca: Eppendorf Poland Sp. z o.o. • 02-486 Warszawa ∙ info@eppendorf.pl ∙ www.eppendorf.pl

Eppendorf ®, logo Eppendorf, FastTemp pro®, epServices® Logo i ep Dualfi lter T.I.P.S.®  są zastrzeżonymi znakami handlowymi fi rmy Eppendorf AG, Niemcy. Patenty zastrzeżone w USA dostępne są na www.eppendorf.com/ip ∙ Wszelkie prawa zastrzeżone, w tym prawa do grafi ki i zdjęć. Prawo autorskie © 2015 Eppendorf AG. Wydrukowano w Niemczech w sposób bezpieczny dla środowiska. Zamówienie nr: AQ35 136 170/PL1/1T/NT/STEF

Bezpieczeństwo: 
Automatyczne wykrywanie niewyważenia

dobrze

Prawidłowe użycie adaptera Adapter do probówek 
stożkowych 
> podstawa stożkowa 

Adapter do probówek 
okrągłodennych 
>  płaska podstawa z wkładką 

gumową
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Nowość:  
pojemność 4 litry!
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