Biçim HS1
Edwards Donanımının Geri İadesi - Prosedür
GİRİŞ
Eğer ekipmanda kullandığınız maddeler tehlikeli ise, ekipmanı iade etmeden önce Edwards'ı
uyarmalısınız. Bu bilgi Servis Merkezi çalışanlarının güvenliği için temel teşkil edip,
ekipmanınızın hizmeti için kullanılan prosedürleri belirleyecektir.
Beyannameyi (HS2) tamamlayın ve ekipmanın sevkiyatını yapmadan önce Edwards'a
gönderin. Bu beyannamenin sadece Edwards'ın iç kullanımı için geçerli olduğunu ve yerel, ulusal
veya uluslararası taşımacılık güvenliği ya da çevresel taleplerle herhangi bir ilgisi olmadığının
bilinmesi önemlidir. Sevkiyat teklifini yapan kişi olarak, geçerli yasalarla uyumluluk sağlamak
sizin sorumluluğunuzdadır.
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TALİMATLAR
• Eğer ekipman hiç kullanılmadıysa ya da sadece tehlikesiz maddeler ile kullanıldıysa,
'kirlenmemiş demektir. Eğer ekipmanınız ABD Mesleki Güvenlik ve Sağlık yönetmelikleri
(29CFR1910.1200, Tehlike Bildirme) ya da etiketleme ve ambalajlama (CLP), Avrupa Birliği
sınıflandırma yönetmeliği No 1272/2008, Birleşmiş Milletler Kimyasalların Sınıflandırılması ve
Etiketlendirilmesi Küresel Uyumlaştırılmış Sistemi (GHS) tarafından tehlikeli olarak
sınıflandırılmış ise, 'kirlenmiş' demektir.
• Eğer ekipmanınız, radyoaktif maddelerle, biyolojik veya bulaşıcı etken maddelerle,
poliklorlanmış bifenillerle (PCBler), diyoksinler veya sodyum azid ile kullanılmışsa, Edwards'a
iade etmeden önce ekipmanınızı mutlaka zehirli maddelerden arındırmalısınız. Edwards'a
beyanname (HS2) ile birlikte arındırma işleminin bağımsız bir ispatını (örneğin bir analiz
sertifikası) göndermelisiniz. Bilgi için Edwards'ı arayın.
• Ekipmanınız kirlenmiş ise, aşağıdakilerden birini uygulamalısınız:
• Kirlenmenin bütün izlerini giderin (riskli/tehlikeli maddelerin taşınmasını yöneten
yasaların memnuniyeti için)
• Ya da, tehlikeyi, işareti, yük listesini sınıflandırın ve ekipmanı tehlikeli maddelerin
sevkiyatını yöneten geçerli yasalarla uyumluluk içerisinde gönderin.
Not: Bazı kirlenmiş ekipmanlar, hava taşımacılığı için uygun olmayabilir.
PROSEDÜR
1. Edwards ile iletişime geçin ve ekipmanınız için bir İade Yetki Numarası edinin.
2. Edwards ekipmanının iadesini tamamlayın - Beyanname (HS2)
3. Ekipman kirlenmiş ise, taşıyıcı ile iletişime geçip, tehlikenin, işaretin, yük listesinin
sınıflandırılması ve ekipmanın tehlikeli maddelerin sevkiyatını yöneten geçerli yasalarla
uyumluluk içerisinde gönderilmesi işlemlerini düzgün bir şekilde yaptığınızdan emin olun.
Sevkiyat teklifini yapan kişi olarak, geçerli yasayla uyumluluk sağlamak sizin
sorumluluğunuzdadır. Not: Yarı iletken yan ürünler gibi tehlikeli maddeler ile kirlenmiş
ekipman, hava taşımacılığı için uygun olmayabilir - bilgi için taşıyıcınız ile iletişime geçin.
4. Tehlikeli gazların izlerini giderin: Edwards'a iade edilecek ekipman ya da herhangi bir
aksesuarın içerisinde etkisiz bir gaz geçirin. Mümkün olduğu bir yerde, bütün sıvıları ve
yağları ekipmandan ve aksesuarlarından tahliye edin.
5. Ekipmanın bütün iç ve dış aksamlarını (aksesuarların bağlı olduğu ekipmanlar da dahil olmak
üzere) kapatma flanşıyla, kirlenmemiş ürünler içinse ağır gösterge bantı ile kapatın.
6. Ekipmanı kalın politen/polietilen bir çanta ya da levha içerisinde kapatın.
7. Ekipman çok büyük ise, ekipmanı ve aksesuarlarını tahta bir palete bağlayın. Eğer ekipman
palete bağlanmak için çok küçük ise, onu uygun sağlam bir kutunun içerisine yerleştirin.
8. Beyannamenin (HS2) imzalı orijinalinin bir kopyasını Edwards'a postalayın, fakslayın ya da
tarama yoluyla e-posta olarak gönderin. Beyanname ekipmandan önce varmalıdır.
9. Beyannamenin (HS2) bir kopyasını taşıyıcıya verin. Ekipman kirlenmiş ise bu durumu
taşıyıcıya bildirmelisiniz.
10. Orijinal beyannameyi uygun bir zarfın içine kapatın: zarfı su geçirmez bir çanta içerisinde,
ekipman paketinin dışına güvenli bir şekilde yapıştırınız.
İADE YETKİ NUMARANIZI, ZARFIN YA DA EKİPMAN PAKETİNİN DIŞINA AÇIKÇA
GÖRÜLEBİLECEK ŞEKİLDE YAZINIZ.
* Japonya'da geçerli değildir

