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Návod k použití – 1

 1. Popis produktu 
Jednokanálová pipeta Discovery Comfort je volumetrickým 
přístrojem určeným k přesnému a bezpečnému měření  
a přenosu kapalin. Je dostupná v objemech od 0,1 μL  
do 10 000 μL. 
Pipety Discovery Comfort jsou k dispozici ve dvou verzích, 
které se liší barvou násady: 
 • DV – násady jsou u všech objemů pipet světle šedé. 

 • D – násady jsou v červené, žluté, zelené, modré a bílé 
barvě v závislosti na rozsahu objemu pipety a odpovídají-
cí velikosti špičky. 

8kanálové a 12kanálové pipety Discovery Comfort jsou 
určeny k plnění mikrodestiček. Pipety umožňují přesné 
a simultánní vytlačení 8 nebo 12 přednastavených objemů 
kapaliny. Tyto pipety jsou k dispozici ve čtyřech různých 
objemových rozmezích: 0,5-10 μL, 5-50 μL, 20-200 μL 
a 50-300 μL: 

Nominální 
hodnota  

(µL) Kat. Č.

Rozsah  
objemů pipet  

(µL)
Barva  
Kód

Jednokanálové pipety

2 4041-DV, 4051-D 0,1 - 2
Červená

10 4042-DV, 4052-D 0,5 - 10

20 4043-DV, 4053-D 2 - 20

Žlutá
50 4047-DV, 4057-D 5 - 50

100 4044-DV, 4054-D 10 - 100

200 4045-DV, 4055-D 20 - 200

250 4040-DV, 4050-D 50 - 250 Zelená

1 000 4046-DV, 4056-D 100 - 1 000 Modrá

5 000 4048-DV, 4058-D 500 - 5 000
Bílá

10 000 4049-DV, 4059-D 1 000 - 10 000

8kanálové a 12kanálové pipety

8-10 
12-10

5121 
5125 0,5 - 10 Červená

8-50 
12-50

5122 
5126 5 - 50

Žlutá
8-200 

12-200
5123 
5127 20 - 200

8-300 
12-300

5124 
5128 50 - 300 Zelená
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Jedno a vice kanálové pipety 

A1
A2
N
B1
B2

P

C
D

R

A

F

A.  Tlačítko ovládání pipety: Skládá se ze 2 částí: tlačítko 
(A1) a regulátor (A2). 

B1. Regulátor nastavení objemu: Používán pro nastavení 
objemu. 

B2. Uzamykací kroužek: Umožňuje uzamčení nastavení 
objemu zatlačením kroužku směrem nahoru. 

C.   Násada: Vyrobená z vysoce kvalitního plastu, který 
zajišťuje jak vysokou chemickou tak i mechanickou 
pevnost. 

D.  Odhazovač špiček: U vícekanálových pipet se špičky 
odhazují postupně, což snižuje potřebnou sílu. 

F.   Matice násady 
N.  Tlačítko odhazovače špiček 
P.   Barevný identifikační kroužek 
R.  Vícekanálový rozdělovač: Obsahuje sadu pístů a sadu 

násad s odpružením, které snižují sílu potřebnou 
k nasazení špičky. 

HTL pipety fungují na bázi vzduchového polštáře (tj. Nasá-
vaná kapalina nepřichází do styku s násadou ani pístem 
pipety). Kapalina se natahuje do jednorázové špičky, která 
je připojená k pipetě. 

 2. Dodací list 
Pipety se dodávají společně s následujícím vybavením:

Popis Množství 
Balení

Návod k použití 1

Certifikát kvality 1

Kalibrační klíč 1

Držák na pipetu 1

Identifikační štítky 1

Lubrikant (pro jednokanálové pipety) 1

Kónus (pro pipety modelů DV/D2, DV/D10,  
DV/D5000, DV/D10000) 1

Filtry (pro pipety modelů DV/D5000,  
DV/D10000) 3

Barevné identifikační kroužky  
(pro pipety modelů DV/D2 - DV/D1000) 6

Filtry
Pipety o objemu 5 000 μL a 10 000 μL obsahují vyměni-
telný filtr, který je namontovaný na spodní straně násady, 
a který zabraňuje proniknutí nasávané kapaliny do násady 
a případné znečištění vnitřního povrchu a pístu. Použití 
filtru je obzvláště důležité při nasávání a dávkování vel-
kých objemů kapaliny. Pokud je filtr mokrý, je potřeba ho 
vyměnit. 

 3. Konstrukce pipety 

Identifikace modelu
Rozsah objemu pipety je zobrazen na tlačítku a na tyči 
odhazovače špiček u vícekanálových pipet. 
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 5. Specifikace
Pipeta je vysoce kvalitním nástrojem, který nabízí vynikající 
přesnost a preciznost. Správnost a přesnost (opakovatel-
nost) objemu kapaliny závisí na kvalitě použitých špiček 
pipet. Hodnoty přesnosti a preciznosti uvedené v tabulce 
níže byly získány pomocí pipetovacích špiček výrobce. 
Tyto špičky se proto doporučují pro zajištění kompatibility, 
přesnosti a preciznosti při pipetování. 

Nomi-
nální 

hodnota
(µL) 

Objem
(µL)

Přesnost 
(%)

Preciznost
(%)

Špičky  
bez filtr 

(µL)

Jednokanálové pipety 

2

Min. 0,1 ±40,0 ≤12,0

10
0,2 ±12,0 ≤6,0
1 ±2,7 ≤1,3

Max. 2 ±1,5 ≤0,7

10

Min. 0,5 ±4,0 ≤2,8

10
1,0 ±2,5 ≤1,8 
5,0 ±1,0 ≤0,6

Max. 10,0 ±0,5 ≤0,4

20
Min. 2 ±3,0 ≤1,5

20010 ±1,0 ≤0,5
Max. 20 ±0,8 ≤0,3

50
Min. 5 ±2,5 ≤2,0

20025 ±1,0 ≤0,6
Max. 50 ±0,8 ≤0,4

100
Min. 10 ±1,6 ≤0,80

20050 ±0,8 ≤0,24
Max. 100 ±0,8 ≤0,20

200
Min. 20 ±1,2 ≤0,60

200100 ±0,8 ≤0,25
Max. 200 ±0,6 ≤0,20

250
Min. 50 ±1,0 ≤0,4

300125 ±0,8 ≤0,3
Max. 250 ±0,6 ≤0,3

1 000
Min. 100 ±1,6 ≤0,40

1 000500 ±0,7 ≤0,20
Max. 1 000 ±0,6 ≤0,15

5 000

Min. 500 ±1,2 ≤0,50

5 000
1 000 ±0,6 ≤0,25
2.500 ±0,6 ≤0,20

Max. 5 000 ±0,5 ≤0,15

 4. Bezpečnostní doporučení 
Dlouhodobé používání pipety závisí na správném způsobu 
jejího použití. Pečlivě si proto přečtěte a postupujte podle 
návodu k použití. 
Použité symboly: 

Nebezpečí, nebezpečí poranění. 

POZNÁMKA Nebezpečí poškození pipety nebo chyb  
v pipetování.

POZNÁMKA:
 • Pipeta je určena k přenosu kapalin pouze pomocí její 
špičky. Nenasávejte kapaliny bez připojeného špičky. 
Nasátá kapalina by neměla vniknout do pipety, protože 
by ji mohla poškodit. 

 • Špičky na jedno použití snižují riziko kontaminace vzorků. 

 • Udržujte pipetu čistou, a vyvarujte se použití abrazivních 
nebo korozivních čisticích prostředků (např. Acetonu). 

 • Pokud je ve špičce kapalina, udržujte pipetu ve svislé 
poloze. 

 • Používání pipety pouze v souladu s pokyny výrobce zajiš-
ťuje zachování jejích správných parametrů. 

 • Po výměně pístu nebo násady by pipeta měla být 
kalibrována. 

 • V případě nesprávného použití by mělo být zařízení 
vyčištěno v souladu s návodem k použití nebo dopraveno 
na jedno ze servisních míst. 

 • Provozní teplota okolí je +5° C až 45°C. 

 • Okolní podmínky skladování (v originálním balení během 
přepravy a krátkého skladování) jsou -25° C až 55°C. 

 Při práci s pipetou: 
 • Dodržujte obecné předpisy o bezpečnosti práce týkající se 
rizik souvisejících s prací v laboratoři. 

 • Buďte obzvláště opatrní při pipetování agresivních látek. 

 • Používejte vhodné ochranné pomůcky (např. oděv, brýle 
a rukavice). 

 • Během používání pipetou nemiřte na sebe ani na ostatní. 

 • Používejte pouze díly a příslušenství doporučené 
výrobcem. 
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 6. Provoz pipety

Nasazování špiček 
 • Nasaďte správnou špičku odpovídající číslu modelu  
zobrazenému na tlačítku pipety (část 5). 

 • Při nasazování špiček umístěte pipetu vertikálně. 

 • S Jednokanálové pipety: pevně zatlačte na špičku,  
a lehkým točivým pohybem zajistěte vzduchotěsné 
utěsnění. 

 • Vícekanálové pipety: přitlačte pipetu proti špičkám 
umístěným ve stojanu, dokud se nástavec nezatáhne 
přibližně 1,5 mm do rozdělovače. Závěsný systém přitom 
zajišťuje rovnoměrné a vzduchotěsné utěsnění špiček. 
Pro pevné utěsnění špiček pipety není nutné provádět 
kývavý pohyb. 

✓✕

POZNÁMKA:
 • Špičky v žádném případě nepřipevňujte kývavým pohy-
bem, protože by to mohlo poškodit nástavec nebo píst 
pipety. Tohle pravidlo dodržujte zejména u jednokanálo-
vých pipet malého rozsahu objemu. 

 • Nikdy nenasávejte kapaliny přímo do pipety bez  
nasazené špičky. 

Nastavení odhazovače špiček 
Odhazovač špiček může být přizpůsoben uživatelem 
a zvládne pojmout většinu typů špiček, které jsou  
dostupné na trhu. Při použití úzkých hadiček může být 
nutné odhazovač špiček odebrat. 

Nomi-
nální 

hodnota
(µL) 

Objem
(µL)

Přesnost 
(%)

Preciznost
(%)

Špičky  
bez filtr 

(µL)

10 000
Min. 1 000 ±2,5 ≤0,6

10 0005 000 ±0,8 ≤0,3
Max. 10 000 ±0,5 ≤0,2

8kanálové a 12kanálové pipety 

8 - 10 
12 - 10

Min. 0,5 ±10,0 ≤8,0

10
1 ±8,0 ≤6,0
5 ±4,0 ≤2,0

Max. 10 ±2,0 ≤1,2

8 - 50 
12 - 50

Min. 5 ±4,0 ≤2,5
20025 ±3,0 ≤1,2

Max. 50 ±1,6 ≤0,6

8 - 200 
12 - 200

Min. 20 ±3,0 ≤1,5
200100 ±1,5 ≤0,8

Max. 200 ±1,0 ≤0,6

8 - 300 
12 - 300

Min. 50 ±1,6 ≤1,5
300150 ±1,2 ≤1,0

Max. 300 ±1,0 ≤0,6

Přesnost a preciznost byly získány gravimetricky, pomocí 
špiček výrobce a to provedením nejméně 10ti měření 
destilované vody při teplotě 20° C ± 1° C podle norem 
EN ISO 8655. 
Použití špiček nebo filtrů špiček od jiných výrobců může 
vést k nesprávnému natažení kapaliny a může vyžadovat 
rekalibraci pipety. 
Konstrukce pipety umožňuje uživateli ji rekalibrovat podle 
informací uvedených v části 9. 
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5000 a 10000 µL pipety 

MM

4

MM

4

MM

4

1. Demontáž odhazovače špiček 
 • Demontujte tlačítko odhazovače špiček. 

 • Pomocí šroubováku otočte kovovou hřídelí proti směru 
hodinových ručiček a odšroubujte odhazovač z hřídele. 

 • Uvolněte odhazovač. 
2. Montáž odhazovače špiček 

 • Demontujte tlačítko odhazovače špiček. 

 • Pomocí šroubováku otočte kovovou hřídelí ve směru 
hodinových ručiček, abyste zajistili odhazovač a upra-
vili jeho délku.  
POZNÁMKA: Mezi hřídelí a límcem odhazovače špiček 
ponechte prostor alespoň 1 mm. 

3. Přizpůsobení odhazovače špiček 
 • Demontujte tlačítko odhazovače špiček. 

 • Pomocí šroubováku zvětšete nebo zmenšete délku 
odhazovače. 

 • Po demontáži nebo montáži odhazovače zajistěte 
přemístění tlačítka odhazovače. 

2-1000 µL pipety

MM

4

MM

4

MM

4
1. Demontáž odhazovače špiček 

 • Stiskněte tlačítko odhazovače špiček. 

 • Otočte kovovým odhazovačem špiček o 1/3 otáčky 
proti směru hodinových ručiček. 

 • Vysuňte odhazovač z plastové hřídele. 
2. Montáž odhazovače špiček 

 • P Stiskněte tlačítko odhazovače špiček. 

 • Zarovnejte kovový odhazovač špiček s plastovou 
hřídelí. 

 • Otáčejte kovovým odhazovačem špiček ve směru hodi-
nových ručiček, dokud se zcela nezajistí. 

3. Přizpůsobení odhazovače špiček 
 • Demontujte tlačítko odhazovače špiček. 

 • Pro zvětšení délky odhazovače otočte plastovým pouz-
drem proti směru hodinových ručiček. 

 • Pro zmenšení délky odhazovače otočte plastovým 
pouzdrem po směru hodinových ručiček. 
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Příklady kontraindikací 

Desetinná čárka v objemu 
nasávané kapaliny  
(μL nebo mL) je indiková-
na změnou barvy číslic. 
Černé číslice představují 
celá čísla a červené číslice 
představují desetinné 
zlomky. 

 

1

2
5

červená 

červená 

0

3
5

0

7
5

červená 

Rozsahy objemů 0,1-2 μL 5-50 μL 100-1 000 μL

Nastavený objem 1,25 μL 35 μL 750 μL (0,75 mL)

Přírůstek 0,002 μL 0,2 μL 2,0 μL

Pro maximální přesnost je nutné k nastavenému objemu 
přistupovat z vyšší hodnoty, snížením odečtů čítače. Před 
dosažením požadované hodnoty snižte rychlost otáčení 
regulátoru, aby nedošlo k neúmyslnému překročení poža-
dované hodnoty. 

 7. Návod k obsluze 
Dodržování následujících doporučení zajistí maximální 
možnou přesnost a preciznost odběru vzorků kapalin. 
 • Během obsluhy by mělo být nastavení objemu vždy 
uzamčeno, přičemž černý regulátor musí být umístěn ve 
spodní poloze. 

 • Zajistěte plynulé a pomalé používání pipety. 

 • Ponoření špičky do vzorku kapaliny by mělo být udržová-
no na minimální hloubce, která by měla během nasávání 
zůstat konstantní. Doporučené hloubky ponoření jsou 
uvedeny v tabulce níže: 

Rozsah objemu modelu  
(µL)

Hloubka ponoření  
(mm)

0,1-1 ≤1

1-100 2-3

101-1 000 2-4

5 000 3-6

10 000 5-7

 • Pipetu držte ve svislé poloze. 

 • Špička pipety by měla být vyměněna vždy, když se změní 
nastavení objemu a má-li být nasávána jiná kapalina. 

 • Špička pipety by měla být vyměněna, pokud na konci 
špičky z předchozího pipetování zůstane kapička. 

Pokud nelze odhazovač špičky dostatečně seřídit nebo 
pokud průměr odhazovače není dostatečný k vysunutí 
špičky, bude možná nutné k odhazovači připevnit uzávěr 
odhazovače „M“. 
U 2 a 10 μL pipet umístěte uzávěr dodávaný s pipetou na 
dno násady pipety, a nasuňte uzávěr nahoru ke spodní 
části odhazovače špiček. 

MM

4

Nastavení objemu 

1. 2. 3.

1.  Pro umožnění nastavení objemu, umístěte pojistný 
kroužek do spodní polohy. 

2.  Objem nasávání je možné nastavit buďto otočením 
tlačítka pipety nebo regulátorem. Nastavení objemu se 
zobrazuje jako tříciferné počítadlo, které je třeba číst 
shora dolů. Nejmenší přírůstek objemu je vytištěn na 
spodním počitadle. 

3.  Po nastavení objemu přesuňte pojistný kroužek do horní 
polohy, aby nedošlo k nechtěné změně objemu. 
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2.  Pomalu a plynule tlačítko uvolněte, abyste vzorek 
pozvolna nasáli. Počkejte jednu vteřinu a poté vytáhně-
te špičku pipety z kapaliny. 

UPOZORNĚNÍ: Na použitou špičku nesahejte. 

Vytlačení kapaliny 
1.  Umístěte konec špičky proti vnitřní stěně nádoby v úhlu 

10° až 40°. Tlačítko plynule stiskněte až na první doraz. 
Počkejte jednu vteřinu. 

2.  Stisknutím tlačítka až ke druhé zarážce vytlačíte veške-
rou zbývající kapalinu. Držte stisknuté tlačítko a vyjměte 
pipetu z nádoby přitažením špičky pipety k vnitřnímu 
povrchu nádoby. 

3.  Uvolněte tlačítko do výchozí polohy. 
4.  Vysuňte špičku pomocí stisknutí tlačítka odhazovače 

špiček. 
  Nezapomeňte špičku vyměnit, kdykoli má být odebrán 
jiný typ kapaliny. 

Nasávání kapalin o vysoké hustotě 
Při pipetování kapalin s vyšší viskozitou nebo nižším 
povrchovým napětím než má voda (např. séra nebo 
organická rozpouštědla), se může na vnitřní straně špičky 
pipety z kapaliny vytvořit film, který může způsobovat 
chybné výsledky. Jelikož film zůstává relativně konstantní 
v postupných operacích pipetování se stejnou špičkou, lze 
tuto chybu eliminovat propláchnutím špičky před jejím 
použitím, a umožněním vytvoření filmu před přenášením 
prvního vzorku. Toho je dosaženo nasátím vzorku a jeho 
zpětným vytlačením do stejné nádoby. Umožnění vytvo-
ření filmu před vzorkováním zajišťuje optimální přesnost 
a opakovatelnost. 
Tohle propláchnutí před použitím by se mělo opakovat 
pokaždé, když se změní objem, který má být nasáván, nebo 
když se použije nová špička pipety. 
POZNÁMKA: Pokud je pipetování prováděna pomalu 
a opatrně je míra chyby způsobené viskózními kapalinami 
obvykle zanedbatelná, lze ji však dále minimalizovat podr-
žením špičky pipety v poloze po dobu nejméně 2 sekund po 
nasávání, aby kapalina mohla reagovat na změnu předtím, 
než je vytlačena. 
Pokud výše uvedená metoda nevede k přesným hodnotám, 
proveďte novou kalibraci pipety podle popisu uvedeného 
v části 9. 
Doporučuje se zaznamenávat rekalibrační a korekční 
hodnoty, aby se usnadnila zpětná kalibrace vhodná pro 
standardní kapaliny. 

 • Každá nová špička pipety by měla být předem opláchnuta 
kapalinou, která má být pipetována. 

 • Kapalina by nikdy neměla vniknout do násady pipety. Aby 
jste tomu zabránili: 

 – Stiskněte a uvolněte tlačítko pomalu a plynule. 
 – Pipetu nikdy neotáčejte vzhůru nohama. 
 – Pipetu nikdy nepokládejte na bok, pokud je ve špičce 

kapalina. 
 • Nikdy nevynucujte nastavení objemu nad doporučené 
limity. 

 • Při pipetování kapalin s teplotou rozdílnou oproti 
okolnímu prostředí se doporučuje špičku před použitím 
několikrát propláchnout. 

 • Nepipetujte kapaliny s teplotami nad 70°C. 
POZNÁMKA: Při pipetování kyselin nebo korozivních 
roztoků, které uvolňují páry, se doporučuje po dokončení 
pipetování násadu pipety rozebrat a propláchnout jak píst, 
tak O-kroužek destilovanou vodou. 

 8. Pokyny k nasávání a vytlačování kapalin 

1. 2. 3. 5.4. 6.

Nasávání kapaliny 
1.  Stiskněte tlačítko do prvního bodu zastavení.  

Pipetu držte svisle, a její špičku ponořte do doporučené 
hloubky vzorku kapaliny (doporučené hodnoty jsou 
uvedeny v části 7). Pokud špička pipety není ponořena 
do doporučené hloubky nebo pokud je tlačítko uvolněno 
příliš rychle, může se do špičky pipety dostat vzduch. 
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 • Měření by měla být prováděna pomocí destilované vody. 

 • Citlivost vyvážení by měla být vhodná pro měřený objem 
„V“: 

Kontrolní objem 
(V, µL)

Citlivost vyvážení 
(mg)

0,1≤V≤10 0,001

10≤V≤100 0,01

100≤V≤1 000 0,1

V>1 000 0,1

 • Při výpočtu objemu kapaliny nasávané pipetou je potřeba 
vzít v úvahu konverzní faktor (Z) [μL/mg] pro destilo-
vanou vodu nebo kapalinu se srovnatelnou hustotou. 
Ukázkové hodnoty konverzních faktorů jsou uvedeny 
v následující tabulce: 

Teplota
(°C)

Talk (kPa)

95,0 101,3 105,0

20 1,0028 1,0029 1,0029

21 1,0030 1,0031 1,0031

22 1,0032 1,0033 1,0033

23 1,0034 1,0035 1,0036

24 1,0037 1,0038 1,0038

25 1,0039 1,0040 1,0040

Podívejte se na ISO 8655 pro úplnou tabulku konverzních 
faktorů (Z). 
POZNÁMKA: Pipetování by mělo být prováděno v souladu 
s pokyny popsanými v částech 7 a 8. 

Kontrola parametrů přesnosti pipetování 
 • Nastavte přednastavený objem v závislosti na objemu 
pipety podle následující tabulky: 

Nomi-
nální 

hodnota
(µL)

Předna-
stavený 
objem

(µL)

Přípustné 
hodnoty 

(µL)

Změna objemu  
ΔV (µL) pro otočení  
kalibračního klíče o

1 otočení 1 Přírůstek

Ein-Kanal-Pipettierer 

2 0,2 0,176 - 0,224 0,06 0,0025 

10 1 0,975 - 1,025 0,33 0,0137

20 2 1,94 - 2,06 0,63 0,0262

50 5 4,875 - 5,125
2,50 0,104

100 10 9,84 - 10,16

Filtry 
Pipety o objemu 5 000 μL a 10 000 μL obsahují vyměnitel-
ný filtr (L), který je namontován na spodní straně násady, 
a který zabraňuje vniknutí nasávané kapaliny do násady 
a znečištění vnitřního povrchu a pístu. Použití filtru je 
zvláště důležité při nasávání a dávkování velkého množství 
kapaliny. Pokud je filtr mokrý je potřeba ho vyměnit. 

 9.  Kontrola parametrů přesnosti pipetování  
a opětovná kalibrace pipety 

Pipety byly ve výrobě kalibrovány gravimetrickými meto-
dami pomocí špiček výrobce a destilované vody v souladu 
s pokyny ISO 8655 pro maximální (nominální) objem 
kapaliny odebíraný pipetou, a pro 10% maximálního nebo 
minimálního objemu kapaliny podle zadaných hodnot 
(část 5). 
Pipety jsou navrženy tak, aby umožňovaly opětovnou kali-
braci a adaptaci na různé techniky pipetování a vlastnosti 
kapaliny (např. teplota, hustota a viskozita). 
Jsou doporučovány pravidelné kontroly činnosti pipety, a to 
alespoň jednou ročně. Frekvence kontrol by měla být zvyšo-
vána v závislosti na pracovní zátěži, procesech sterilizace 
nebo autoklávu a frekvenci výměny součástek. 
Pokud během provozu pipety přesáhne chyba přesnosti 
(rozdíl mezi skutečným nasávaným objemem a přednasta-
veným objemem) přípustnou hodnotu uvedenou v tabulce 
v části 5, měla by být provedena její opětovná kalibrace. 
Opětovná kalibrace pipety zahrnuje nastavení počitadla 
na hodnotu objemu kapaliny získaného vážením. Opětov-
ná kalibrace pipety platí pouze pro jeden objem kapaliny 
odebrány danou pipetou. 
Doporučený objem pro opětovnou kalibraci je 10% maxi-
mální (nominální) hodnoty nebo minimálního objemu 
v závislosti na tom, která z těchto hodnot je větší. Další 
podrobnosti naleznete v tabulce na straně 16. 

Parametry pro kontrolu přesnosti pipetování 
Přesnost pipetování je ovlivněna faktory, jako jsou napří-
klad: použité špičky, vlastnosti pipetované kapaliny (husto-
ta, viskozita) a provozní podmínky (teplota okolí, tlak). 
K určení chyby přesnosti pipety je třeba splnit následující 
podmínky: 
 • Okolní teplota a teplota pipety, špiček pipety a kapaliny 
by měla být v rozmezí 20° C až 25° C a stabilizována 
během vážení v rozmezí ± 0,5° C.  
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3.  Klíčem otáčejte ve směru hodinových ručiček pro snížení 
objemu nasávání, nebo proti směru hodinových ručiček 
pro zvýšení objemu nasávání. Pro přesné nastavení obje-
mu použijte hodnoty uvedené v tabulce výše. 

4.  Vyjměte klíč a vyměňte tlačítko pipety tak, že nejprve 
vyměníte knoflík a teprve poté tlačítko. 

Určete průměrný nasávaný objem. Průměrný objem by měl 
být v povoleném rozsahu, který je uveden v tabulce. Pokud 
objem překročí uvedené hodnoty, měl by se opakovat 
postup rekalibrace. 
Při pipetování kapalin s fyzikálními vlastnostmi, které se 
výrazně liší od vlastností vody, postupujte podle pokynů 
v části 5. 
Pro více informací o postupu kalibrace přejděte na  
www.htl.com.pl.

 10. Údržba pipety 
Pipeta vyžaduje údržbu v závislosti na způsobu a četnosti 
používání. 
Součásti vystavené korozivním výparům, jako jsou prvky 
hřídele, je třeba pravidelně kontrolovat a čistit. 

 K údržbě a čištění pipety nepoužívejte ostré nástroje. 
Mohlo by dojít k poškození zařízení, což by mohlo ovlivnit 
bezpečnost uživatele. 

Čištění
Vnější povrchy pipety, jako jsou tlačítko, tlačítko odhazo-
vače špiček, rukojeť, matice hřídele a regulátor, lze čistit 
hadříkem navlhčeným v izopropylalkoholu. Zbývající části 
odstraněné z pipety během jejího rozebrání je možné čistit 
destilovanou vodou nebo izopropylalkoholem. 
POZNÁMKA: Před použitím jiných čistících prostředků, než 
těch které doporučil výrobce, zkontrolujte tabulky kompa-
tibility a zvažte chemickou odolnost následujících plastů, 
které tvoří součásti pipety: PP, PC, POM, PA, PPS, PVDF. 

Sterilizace 

Sterilizace pomocí autoklávu 
Pipetu lze sterilizovat v autoklávu při teplotě 121° C po 
dobu 20 minut. Sterilizace za jiných podmínek může  
způsobit poškození pipety. Doporučuje se: 
 • U pipet DV/D2-DV/D1000 nepatrně odšroubovat matici 
hřídele, a u pipet DV/D5000 a DV/D10000 nepatrně 
odšroubovat hřídel. Po autoklávovaní by měly být tyto 
části znovu pevně přišroubovány zpět. 

Nomi-
nální 

hodnota
(µL)

Předna-
stavený 
objem

(µL)

Přípustné 
hodnoty 

(µL)

Změna objemu  
ΔV (µL) pro otočení  
kalibračního klíče o

1 otočení 1 Přírůstek

200 20 19,76 - 20,24
6,30 0,262 

250 50 49,5 - 50,5

1 000 100 98,4 - 101,6 25,00 1,04

5 000 500 494 - 506 125,00 5,2

10 000 1 000 975 - 1,025 250,00 10,4

8-Kanal- und 12-Kanal-Pipettierer 

10 1 0,92 - 1,08 0,33 0,0137

50 5 4,8 - 5,2 1,67 0,070

200 20 19,4 - 20,6 6,30 0,262

300 50 49,2 - 50,8 10,00 0,42

 • Proveďte 10 nasátí, a vypočítejte průměrnou hodnotu  
v [mg]. 

 • Vypočítejte objem v [μL] vynásobením hodnoty v [mg] 
konverzním faktorem Z [μL/mg]. 

Pokud průměrný nasávaný objem překročí přípustné hod-
noty rozsahu, pipeta by měl být znovu kalibrována. 

Opětovná kalibrace pipety 

K
1. 2. 3. 4.

1.  Odstraňte tlačítko pipety.  
UPOZORNĚNÍ: Tlačítko pipety se skládá ze 2 částí: knoflí-
ku a tlačítka. Po sundání tlačítka se od sebe části oddělí. 

2.  Držte knoflík pro nastavení objemu, čímž zabráníte 
otáčení, vložte kalibrační klíč do kalibračního šroubu. 
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Problém Příčina Řešení

Pipeta 
nesprávně 
nasává ka-
palinu nebo 
kapalina 
odkapává ze 
špičky.

Špička pipety je nespráv-
ně nasazena na hřídel 
pipety.

Špičku pipety na pi-
petu pevně nasaďte.

Povrch hřídele je v místě 
těsnění poškozený nebo 
znečištěný.

Hřídel vyčistěte nebo 
ji vyměňte za novou.

Píst nebo O-kroužek jsou 
poškozeny v důsledku 
dlouhodobého nasávání 
korozivních kapalin.

Demontujte sadu 
hřídele; omyjte 
hřídel, píst a těsnění 
(viz. část 10: Čištění). 
V případě potřeby 
součástky vyměňte 
za nové.
Naneste malé 
množství lubrikantu 
na píst a soupravu 
znovu ve správném 
pořadí sestavte.

Vnitřek pipety je 
znečištěný. 

Těsnicí prvky nejsou 
dostatečně lubrikovány.

Nerov-
noměrné 
fungování 
sady na 
pipetování, 
zablokuje 
tlačítko 
pipety.

Vnitřek pipety je 
znečištěný nasáváním 
korozivních látek.

Odšroubujte sadu 
hřídele, umyjte 
součástky. V případě 
potřeby součástky 
vyměňte za nové. 
Naneste malé množ-
ství maziva a opětov-
ně sadu sestavte ve 
správném pořadí. 

Vnitřek pipety je znečiš-
těn v důsledku vniknutí 
kapaliny do pipety.

Těsnící prvky nejsou 
dostatečně lubrikovány, 
např. po opakovaném 
autoklávování.

Nesprávná 
aspirace.

Kapalina s jinými 
vlastnostmi než voda 
(hustota, viskozita).

Kalibrujte pipetovač
pomocí pipetované 
kapaliny.

Špičky s filtrem se zvýše-
ným odporem průtoku.

Kalibrujte pipetovač 
pomocí špiček, které 
budou použity pro 
pipetování. 

Pokud problém přetrvává i po provedení výše uvedených 
kroků, kontaktujte našeho regionálního zástupce. 
Před vrácením pipety se ujistěte, že je zcela bez chemic-
kých, radioaktivních nebo mikrobiologických nečistot, které 
by mohly představovat jakoukoliv hrozbu během přepravy 
a opravy. 

12. Náhradní díly
Kontaktujte náš zákaznický servis a informujte se 
o dostupnosti náhradních dílů. Je třeba specifikovat model 
pipety a název požadované součástky. Nejběžnější součást-
ky jsou zobrazeny níže. 

 • Před sterilizací nastavit pojistný kroužek do spodní  
(odemčené) polohy. 

 • Sterilizovat pipety pomocí autoklávu pomocí počátečního 
vakuového a sušicího cyklu. 

 • Po sterilizaci pipetu vysušit, a ochladit na pokojovou 
teplotu. 

 • Autoklávovat hřídel modelů DV/D5000 a DV/D10000 bez 
filtru. 

Pokud jsou procesy pipetování, včetně autoklávovaní, pro-
váděny podle návodu v této příručce, preciznost a přesnost 
by se neměly měnit. Dojde-li ke změně přesnosti, doporu-
čuje se: 
 • Zkontrolovat kalibraci pipety po prvním, třetím a pátém 
cyklu autoklávovaní, a poté po každých 10 cyklech 
autoklávovaní. 

Ultrafialová (UV) sterilizace 
Pipety jsou odolné proti UV záření. Vzdálenost od zdroje 
záření k exponovanému prvku pipety by měla být alespoň 
50 cm. Dlouhodobé nebo intenzivní vystavení UV záření 
může způsobit změnu barvy částí pipety, ale nemá žádný 
vliv na jeho výkon. 

 11. Odstraňování problémů 
Pokud se během používání pipety vyskytne problém, 
použijte následující tabulku k jeho identifikaci a odstranění 
podle uvedených pokynů. Výměna součástek by měla být 
nutná jen příležitostně a při běžném používání pipety by 
neměla být nutná. 

Problém Příčina Řešení

Kapky 
kapaliny 
zůstávají 
ve špičce 
pipety.

Špička pipety je vyprazd-
ňována příliš rychle.

Snižte rychlost, kte-
rou stiskněte tlačítko 
pipety. 

Smáčivost špičky pipety 
se zvýšila díky velmi 
častému používání. 

Nahraďte špičku 
novou.

V kapalině, 
která je 
nasávána 
do špičky 
pipety se ob-
jevují kapky 
vzduchu.

Hloubka ponoření špičky 
pipety je příliš malá. 

Ponořte špičku do 
doporučené hloubky 
podle pokynů.

Špička pipety je nespráv-
ně nasazena na hřídel 
pipety. 

Špičku pipety na pi-
petu pevně nasaďte.

Špička je poškozena 
nebo opotřebována 
v důsledku velmi častého 
používání.

Nahraďte špičku 
novou.
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POZNÁMKA: Výměna pístu vyžaduje provedení kalibrace 
pipety podle části 9.

G

L

I

J*

S

C
D

F
P

G

B

M

*  Pečeť (J) se používá pouze u modelů 2, 5 000 and 10 000 μL. 

Polož-
ka Popis Model Kat. č.

Množ-
ství/
Počet

B Sada regulátorů pro 
Nastavení objemu Všechny SP29327 1

C, I, J*
Schaft mit O-Ring 
und Dichtung 
– grau 

2 SP19111 1

10 SP19112 1

20 SP19113 1

50, 100 SP19114 1

200, 250 SP19115 1

1 000 SP19116 1

5 000 SP19118 1

10 000 SP19119 1

Polož-
ka Popis Model Kat. č.

Množ-
ství/
Počet

C, I, J* Hřídel s o-kroužkem 
a Pečeť - barva 

2 SP19121 1

10 SP19122 1

20 SP19123 1

50, 100 SP19124 1

200 SP19125 1

250 SP19120 1

1 000 SP19126 1

5 000 SP19128 1

10 000 SP19129 1

D Odhazovač špiček 

2, 10 SP19045 1

20, 50, 100 SP19046 1

200 SP19048 1

250 SP19049 1

1 000 SP19050 1

5 000 SP19452 1

10 000 SP19453 1

F Matice hřídele 2 - 1 000 SP9759 1

G Sestava pístu 

2 SP19381 1

10 SP19382 1

20 SP19383 1

50, 100 SP19384 1

200, 250 SP19385 1

1 000 SP19386 1

5 000 SP19388 1

10 000 SP19389 1

I, J* O-kroužek  
(a pečeť) 

2 SP19101 10

10 SP19102 10

20 SP19103 10

50, 100 SP19104 10

200, 250 SP19105 10

1 000 SP19106 10

5 000 SP19108 5

10 000 SP19109 5
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Polož-
ka Popis Model Kat. č.

Množ-
ství/
Počet

K Kalibrační klíč Všechny SP29334 1

L Hřídelový filtr 5 000,  
10 000 SP19476 10

M Víčko odhazovače 
špiček

2, 10 SP19378 3

5 000 SP19466 3

10 000 SP19467 3

P
Barevný  
identifikační 
kroužek

2-1 000 SP19630 6

S Svorka na polici Všechny SP19451 1

*  Pečeť (J) se používá pouze u modelů 2, 5 000 and 10 000 μL.

 13. Omezená záruka
Společnost Corning HTL SA (Corning HTL) zaručuje, že 
bude tento výrobek po dobu tří (3) let od data nákupu bez 
vad materiálu a zpracování. SPOLEČNOST CORNING HTL 
ODMÍTÁ JAKÉKOLI JINÉ ZÁRUKY, AŤ UŽ VYJÁDŘENÉ NEBO 
PŘEDPOKLÁDANÉ, A TO VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH 
ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉT-
NÍ ÚČEL. Výhradní povinností společnosti Corning HTL 
je opravit nebo vyměnit Jakýkoli produkt nebo jeho část, 
u kterého se v záruční době projeví materiální nebo výrobní 
vady, a to podle svého uvážení, pokud kupující na takovou 
vadu společnost Corning HTL upozorní. Společnost Corning 
HTL není odpovědná za jakékoli náhodné nebo následné 
škody, obchodní ztrátu nebo jakékoli jiné škody způsobené 
používáním tohoto produktu. 
Tato záruka je platná, pouze pokud je produkt používán 
k zamýšlenému účelu a v souladu s pokyny uvedenými 
v dodaném návodu k použití. Tato záruka se nevztahuje na 
škody způsobené nehodou, zanedbáním, nesprávným pou-
žitím, nesprávným servisem, přírodními silami nebo jinými 
příčinami, které nevyplývají z vad původního zpracování 
materiálu. Tato záruka se nevztahuje na O-kroužek nebo 
hřídel. Nároky na poškození při přepravě je třeba podat 
u přepravce. V případě, že tento produkt selže ve stanovené 
lhůtě z důvodu vady materiálu nebo zpracování, kontak-
tujte prosím zákaznický servis společnosti Corning HTL 
na: htlcs@corning.com, navštivte www.htl.com.pl, nebo 
kontaktujte vašeho místního autorizovaného prodejce. 
Zákaznický servis společnosti Corning HTL vám pomůže 
zajistit místní servis, pokud je k dispozici, nebo koordinovat 
autorizační číslo pro vrácení zboží, a pokyny k přepravě. 
Produkty přijaté bez řádné autorizace vám budou vráceny. 
Veškeré zboží vrácené k opravě by mělo být zasílány pomo-
cí předplaceného poštovného v původním obalu nebo jiné 
vhodné, ideálně polstrované krabičce, aby nedošlo k jeho 
poškození. Společnost Corning HTL nenese odpovědnost za 
škody způsobené nesprávným balením. U většího zařízení 
se může společnost Corning HTL rozhodnout pro servis 
přímo na místě. 
Některé státy neumožňují omezení délky předpokládaných 
záruk nebo vyloučení nebo omezení náhodných nebo 
následných škod. Tato záruka vám dává konkrétní zákonná 
práva. Můžete však mít také další práva, která se liší stát od 
státu. 
Nikdo nemůže přijmout za nebo jménem společnosti 
Corning HTL jakoukoli jinou povinnost odpovědnosti nebo 
prodloužit dobu platnosti této záruky. 
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Pro vaší informaci si zde poznamenejte číslo modelu, sério-
vé číslo, datum nákupu a dodavatele. 

Model č. 

Sériové č. 

Datum nákupu 

Dodavatel 

Záruka/Odmítnutí odpovědnosti: Pokud není uvedeno 
jinak, jsou všechny produkty určeny pouze pro výzkumné 
účely. Nejsou určeny pro použití v diagnostických nebo 
terapeutických postupech. Společnost Corning HTL nečiní 
žádná prohlášení ohledně fungování těchto produktů pro 
klinické nebo diagnostické aplikace. 

Nejnovější verze návodu je dostupná v dalších jazycích na: 
www.htl.com.pl.

Dostupnost produktu se může v jednotlivých regionech 
lišit. 

Corning HTL SA
Daniszewska 4
03-230 Varšava  
Polsko 
t 48 22 492 19 00
f 48 22 492 19 93
www.htl.com.pl

Pro další informace o produktu nebo technické informace 
navštivte www.htl.com.pl nebo kontaktujte prodejce ve 
vaší blízkosti. 

ASIE/PACIFIK 

Austrálie/Nový Zéland 
t 61 427286832

Čína 
t 86 21 3338 4338  
f 86 21 3338 4300

Indie
t 91 124 4604000 
f 91 124 4604099 

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

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

Singapur
t 65 6572-9740  
f 65 6735-2913

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

EVROPA
htlcs@corning.com

JIŽNÍ AMERIKA 
grupoLA@corning.com

Brazílie
t 55 (11) 3089-7400

Mexiko 
t (52-81) 8158-8400
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Corning HTL SA, Daniszewska 4, 03-230 Varšava  
www.htl.com.pl

Vyrobeno v Polsku 

Seznam ochranných známek naleznete na www.corning.com/clstrademarks. 
Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. 
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