
HTL Swiftpet Pro 
Pipetor

Skrócona Instrukcja Obsługi

Numer katalogowy: 
0390

Ten dokument ma na celu przedstawienie głównych 
funkcji i zasad obsługi pipetora Swiftpet Pro. 
W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy  
o zapoznanie się z instrukcją obsługi, którą można znaleźć
na stronie www.htl.com.pl w kilku wersjach językowych.



Ustawianie prędkości pracy
Naciskaj przycisk SPEED, aż na 
wyświetlaczu pojawi się właściwa 
prędkość – HIGH lub LOW. 
•	 prędkość HIGH - szybkie 

pobieranie, rekomendowane
dla pipet >5 mL

•	  prędkość LOW - wolne 
pobieranie, rekomendowane
dla pipet <5 mL oraz cieczy 
pieniących się

Ręczna kontrola prędkości
•	 Prędkość pracy można 

kontrolować ręcznie, naciskając 
przyciski pipetowania 
i wydawania

Ustawianie trybu pracy
•	 Naciskaj przycisk MODE, 

aż na wyświetlaczu pojawi 
się właściwa prędkość 
– BLOW OUT (strzałka) 
lub GRAV (kropla)

UWAGA: Pompka nie działa  
w trybie GRAV. Ciecz wypływa  
z pipety pod wpływem 
własnego ciężaru.

Przeznaczenie wyrobu
Pipetor jest urządzeniem 
przeznaczonym do odmierzania 
cieczy przy użyciu pipet miarowych 
i współpracuje ze wszystkimi 
rodzajami pipet o pojemnościach 
od 0,5 mL do 100 mL, zarówno 
szklanymi jak i wykonanymi  
z tworzyw sztucznych.

Ładowanie akumulatorów
Pipetor jest dostarczany z 3 
akumulatorami NiMH typu AAA, 
które można ładować tylko za 
pomocą oryginalnej ładowarki. 
Używanie ładowarek innych niż 
oryginalne może spowodować 
uszkodzenie baterii.

Użyj adaptera odpowiedniego 
dla danego kraju. Pipetor można 
ładować na podstawce ładującej 
lub bezpośrednio podłączając 
ładowarkę do gniazda ładowania  
w rękojeści pipetora.
Wejście: 100-240V, 50/60Hz, 0,2A; 
wyjście: DC 9V. 

Ładowanie sygnalizowane 
jest zapalaniem się kolejnych 
„cegiełek”. Pełny czas ładowania: 
od 7 do 8 godzin. Akumulatory 
są naładowane, gdy wszystkie 
3 „cegiełki” są wyświetlane 
jednocześnie.

0,5 mL do 
100 mL
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Wymiana filtra



Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

 NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ryzyko zranienia
UWAGA: Zagrożenie uszkodzenia urządzenia lub powstanie 
błędów w odmierzaniu cieczy.
Każdy użytkownik przed rozpoczęciem pracy z pipetorem 
powinien zapoznać się dokładnie z niniejszą instrukcją 
obsługi. 
UWAGA:
•	 Używanie urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi

może spowodować jego uszkodzenie.
•	 Urządzenie powinno być serwisowane tylko 

w autoryzowanym serwisie, w przeciwnym wypadku
producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności 
gwarancyjnej.

•	 Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne
i akcesoria zalecane przez producenta.

•	 Do ładowania akumulatorów należy używać wyłącznie
oryginalnej firmowej ładowarki.

•	 W przypadku wystąpienia nieprawidłowej pracy pipetora
należy przerwać pracę.

•	 Urządzenie należy oczyścić zgodnie z instrukcją obsługi
i przekazać do naprawy do autoryzowanego serwisu.

•	 W przypadku mechanicznego uszkodzenia obudowy 
urządzenie należy natychmiast przekazać do naprawy
do autoryzowanego serwisu.

•	 W czasie pracy nie należy używać nadmiernej siły.

 NIEBEZPIECZEŃSTWO!
•	 Podczas pracy z pipetorem należy przestrzegać ogólnych

przepisów bezpieczeństwa pracy dotyczących zagrożeń 
związanych z pracą w laboratorium. Należy używać 
odzieży ochronnej, okularów i rękawic ochronnych. 

•	  Pipetora nie można stosować do odmierzania substancji,
których opary niszczą tworzywa: PP, SI, EPDM, POM.

•	  Pipetora nie należy używać w atmosferze grożącej
wybuchem. 

•	  Nie należy odmierzać cieczy łatwopalnych
– a w szczególności substancji o temperaturze
zapłonu poniżej 0°C (eter, aceton).

•	  Nie należy stosować pipetora do pobierania kwasów
o stężeniu większym niż 1 mol/L.

•	  Nie należy pobierać roztworów o temperaturze
większej niż 50°C.

•	  Pipetor może pracować w temperaturze od +10°C
do +35°C.

•	  W przypadku mechanicznego uszkodzenia obudowy 
urządzenie należy niezwłocznie przesłać do naprawy do
autoryzowanego serwisu.

Czyszczenie
•	 Zewnętrzne części pipetora można czyścić tamponem

nasyconym alkoholem izopropylowym.
•	  Osłonę i uchwyt pipety można autoklawować 

w temperaturze 121°C przez 20 minut. Uchwyt pipety
po autoklawowaniu należy osuszyć. 

•	  Dołączony w komplecie filtr można sterylizować poprzez
autoklawowanie w temperaturze 121°C w czasie nie 
dłuższym niż 15 minut.

•	 Obudowa pipetora i statywu są odporne na 
działanie promieni UV. Zalecana odległość od źródła 
promieniowania do elementu naświetlanego powinna 
być nie mniejsza niż 50 cm. Zbyt długotrwałe, intensywne
naświetlanie może powodować nieznaczne zmiany 
w estetyce elementów kolorowych, bez wpływu na 
funkcjonalność pipetora. 

Utylizacja urządzenia
Zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2012 r.  
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektro-
nicznym, pipetor HTL Swiftpet Pro jest 
oznaczony symbolem przekreślonego 
pojemnika na odpady. Symbol ten umieszczo-
ny jest w instrukcji oraz na opakowaniu 
produktu. Oznacza to, że produkt nie może 
być utylizowany z odpadami komunalnymi. 
Zgodnie z wymogami dyrektywy 2006/66/WE 
z dnia 6 września 2006 r. dotyczącej baterii 
i akumulatorów, zużyte baterie oraz aku-
mulatory muszą być utylizowane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Informacje 
dotyczące utylizacji produktu dostępne są 
na stronie www.corning.com/weee.

Ograniczona gwarancja
Pipetor Swiftpet Pro jest objęty ograniczoną gwarancją  
przez okres jednego (1) roku. W celu uzyskania 
szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się  
z pełną wersją instrukcją obsługi, dostępną na stronie:  
www.htl.com.pl. 
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PZ HTL S.A., Daniszewska 4, 03-230 Warszawa  
www.htl.com.pl

Wyprodukowane w Polsce

PZ HTL S.A. jest spółką zależną Corning Life Sciences. Lista znaków towarowych dostępna na 
stronie www.corning.com/clstrademarks. Wszystkie inne znaki towarowe stanowią własność 
odpowiednich firm.

Dodatkowe informacje o produkcie można uzyskać na 
stronie www.htl.com.pl lub kontaktując się lokalnym 
biurem obsługi klienta.

AZJA/PACYFIK

Australia/Nowa Zelandia
t 61 427286832

Chiny kontynentalne 
t 86 21 3338 4338 
f 86 21 3338 4300

Indie
t 91 124 4604000
f 91 124 4604099 

Japonia
t 81 3-3586 1996
f 81 3-3586 1291

Korea
t 82 2-796-9500 
f 82 2-796-9300

Singapur
t 65 6572-9740 
f 65 6735-2913

Tajwan
t 886 2-2716-0338
f 886 2-2516-7500

EUROPA
htlcs@corning.com

AMERYKA ŁACIŃSKA 
grupoLA@corning.com

Brazylia
t 55 (11) 3089-7400

Meksyk 
t (52-81) 8158-8400
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