Formular HS1
Procedura de returnare a echipamentelor Edwards
INTRODUCERE
Înainte de a returna echipamentul dvs., trebuie să informaţi Edwards dacă substanţele utilizate (și
produse) în echipament ar putea fi periculoase. Aceste informaţii sunt esenţiale pentru siguranţa
angajaţilor din centrele noastre de service și vor determina procedurile folosite la întreţinerea
echipamentului dvs.
Înainte de a expedia echipamentul, completaţi declaraţia (HS2) și trimiteţi-o companiei Edwards.
Este important de reţinut faptul că această declaraţie este destinată numai uzului intern al
companiei Edwards și nu se raportează la cerinţele locale, naţionale sau internaţionale în materie de
mediu sau de securitate a transporturilor. În calitate de expeditor al echipamentului, sunteţi
responsabil să asiguraţi conformitatea cu legile aplicabile.

INSTRUCŢIUNI
• Echipamentul „nu este contaminat” dacă nu a fost utilizat sau dacă a fost utilizat numai cu
substanţe care nu sunt periculoase. Echipamentul dvs. „este contaminat” dacă a fost utilizat cu
orice substanţe clasificate drept periculoase în conformitate cu Sistemul global armonizat de
clasificare și etichetare a substanţelor chimice al ONU (GHS), Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP) sau regulamentele în materie de sănătate și
securitate în muncă ale SUA (Standardul de comunicare a pericolelor 29CFR1910.1200).
• Dacă echipamentul dvs. a fost utilizat cu substanţe radioactive, agenţi biologici sau infecţioși,
mercur, bifenili policloruraţi (PCB), dioxine sau azidă de sodiu, trebuie să-l decontaminaţi înainte
de a-l returna companiei Edwards. Împreună cu declaraţia (HS2) trebuie să trimiteţi companiei
Edwards și o dovadă de decontaminare independentă (de exemplu, un certificat de analiză).
Contactaţi Edwards pentru recomandări.
• Dacă echipamentul dvs. este contaminat, trebuie fie:
• să îndepărtaţi orice urme de contaminare (în conformitate cu legile care reglementează
transportul substanţelor periculoase);
• fie să clasificaţi pericolul, să marcaţi, să declaraţi și să expediaţi în mod corespunzător
echipamentul în conformitate cu legile aplicabile care reglementează transportul
materialelor periculoase.
Notă: este posibil ca unele echipamente contaminate să nu fie adecvate pentru transportul aerian.
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PROCEDURA
1. Contactaţi Edwards și solicitaţi un număr de autorizare a returnării* pentru echipamentul dvs.
2. Completaţi declaraţia de returnare a echipamentelor Edwards (HS2).
3. Dacă echipamentul este contaminat, trebuie să contactaţi transportatorul pentru a clasifica
pericolul, marca, declara și expedia echipamentul în mod corespunzător, în conformitate cu
legile aplicabile care reglementează transportul materialelor contaminate/periculoase. În
calitate de expeditor al echipamentului, sunteţi responsabil să asiguraţi conformitatea cu legile
aplicabile. Notă: este posibil ca echipamentul contaminat cu anumite materiale periculoase,
precum produse secundare din materiale semiconductoare, să nu fie adecvat pentru
transportul aerian. Contactaţi transportatorul pentru recomandări în acest sens.
4. Eliminaţi toate urmele de gaze periculoase: introduceţi gaz inert în echipament și orice accesorii
care urmează să fie returnate companiei Edwards. Unde este posibil, goliţi echipamentul și
accesoriile de lichide și lubrifianţi.
5. Acoperiţi toate admisiile și evacuările echipamentului (inclusiv locurile în care s-au atașat
accesoriile) cu ajutorul unor flanșe oarbe sau, în cazul produsului necontaminat, cu bandă
adezivă groasă.
6. Sigilaţi echipamentul într-o pungă sau în folie groasă de polietilenă.
7. Dacă este vorba de un echipament de mari dimensiuni, fixaţi echipamentul și accesoriile acestuia
de un palet de lemn. Dacă echipamentul este prea mic pentru a fi prins de un palet, ambalaţi-l
într-o cutie robustă, corespunzătoare.
8. Trimiteţi companiei Edwards prin e-mail, fax sau poștă un exemplar semnat al declaraţiei (HS2).
Declaraţia trebuie să ajungă înaintea echipamentului.
9. Puneţi un exemplar al declaraţiei (HS2) la dispoziţia transportatorului. Acesta trebuie informat
în cazul în care echipamentul este contaminat.
10. Puneţi declaraţia în original într-un plic corespunzător: introduceţi plicul într-o pungă
impermeabilă curată și fixaţi-o pe exteriorul ambalajului echipamentului.
SCRIEŢI LIZIBIL NUMĂRUL DE AUTORIZARE A RETURNĂRII* PE EXTERIORUL PLICULUI SAU PE
EXTERIORUL AMBALAJULUI ECHIPAMENTULUI.
* Nu se aplică în Japonia.

