
Pipety jedno  
i wielokanałowe 

Skrócona Instrukcja Obsługi

  Discovery Pro  
  Discovery Comfort  
  Labmate Pro  
  Optipette  
  Clinipet+, stała pojemność   

Ten dokument ma na celu przedstawienie 
głównych funkcji i zasad obsługi pipetor 
jedno i wielokanałowych HTL.
W celu uzyskania szczegółowych 
informacji, prosimy o zapoznanie się  
z instrukcjami obsługi, które można 
znaleźć na stronie www.htl.com.pl  
w kilku wersjach językowych.



Informacje podstawowe
Budowa i cechy pipet

Przycisk pipetowania

Przycisk wyrzutnika

Blokada objętości
(Discovery Comfort 
oraz Discovery Pro)

Okienko licznika

Wyrzutnik

Trzon

Moduł 
wielokanałowy

Pipety o zmiennej pojemności  

Przeznaczenie wyrobu
Pipety HTL są przyrządami przeznaczonymi do dokładnego 
i bezpiecznego odmierzania i przenoszenia cieczy przy 
użyciu jednorazowych końcówek do pipet. Pipety działają na 
zasadzie poduszki powietrznej (pobierana ciecz nie wchodzi 
w bezpośredni kontakt z trzonem i nurnikiem pipety). 

Clinipet+, pipety o stałej pojemności  

Przycisk pipetowania

Przycisk wyrzutnika

Rękojeść

Wyrzutnik

Trzon

Zakres pracy pipet to 0,1 μL do 10000 μL w zależności  
od modelu. Pipety dostępne są w wersji jedno-, 8- oraz 
12-kanałowej o zmiennej pojemności oraz w wersji 
jednokanałowej, o stałej pojemności. 



 Discovery Comfort    Labmate Pro    Optipette

Krok 1
Nastawa objętości
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2,16 μL 1,25 mL

 Discovery Pro

20,42 μL 1000 μL
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Blokada objętości
 Discovery Comfort  Discovery Pro

UWAGA: Pipety jedno- i wielokanałowe z serii Labmate Pro 
oraz Optipette nie posiadają funkcji blokady objętości.

Krok 2
Zakładanie końcówki

✓ ✕

✓ ✕



Regulacja wyrzutnika

 Discovery Comfort    Labmate Pro

 Optipette

+1 mm

+2 mm

UWAGA: Regulacja wyrzutnika nie jest potrzebna w pipetach 
z serii Discovery Pro oraz Clinipet+ – konstrukcja tych pipet 
zapewnia długi skok wyrzutnika.

Pipety 5000 oraz 10000 μL



Krok 3
Pobieranie cieczy

~1 sek.

Krok 4
Wydawanie cieczy

10-40°

Głębokość zanurzenia końcówki

≤1 mm 2-3 mm 2-4 mm 5-7 mm

0,1-1 μL 1-100 μL 101-1000 μL > 1000 μL



Krok 5
Zrzucanie końcówki

UWAGA: Przed rozpoczęciem procesu kalibracji, należy 
zablokować nastawioną objętość - używając blokady 
objętości w pipetach z serii Discovery Pro oraz Discovery 
Comfort, bądź przytrzymując pokrętło nastawy w pipetach  
z serii Labmate Pro oraz Optipette.

Krok 6
Kalibracja

 Discovery Comfort    Labmate Pro    Optipette    Clinipet+

Klucz kalibracyjny



Klucz kalibracyjny - zakończenie płaskie

Klucz kalibracyjny - zakończenie krzyżowe

Pozycja
„Kalibracja”

Pozycja
„Praca”

 Discovery Pro

Ograniczona gwarancja
Pipety HTL objęte są ograniczoną gwarancją przez okres 
trzech (3) lat. W celu uzyskania szczegółowych informacji, 
prosimy o zapoznanie się z pełnymi wersjami Instrukcji 
Obsługi, dostępnymi na stronie: www.htl.com.pl.

UWAGA:
•	 Pipeta została zaprojektowana do przenoszenia cieczy 

wyłącznie przy użyciu jednorazowych końcówek. Pobierana 
ciecz nie powinna dostać się do wnętrza pipety, ponieważ 
grozi to jej uszkodzeniem. 

•	 Jednorazowe użycie końcówek ogranicza ryzyko 
zanieczyszczenia pobieranej cieczy.

•	 Pipetę należy utrzymywać w czystości, a do jej czyszczenia  
nie należy stosować agresywnych substancji (np. acetonu).

•	 Nie należy odkładać pipety w pozycji horyzontalnej  
z założoną końcówką. 

•	 Stosowanie pipety zgodnie z zaleceniami producenta 
zapewnia utrzymanie prawidłowych parametrów pipety.

•	 Po wymianie nurnika lub trzonu należy pipetę skalibrować.
•	 W przypadku wystąpienia nieprawidłowej pracy, należy 

pipetę oczyścić zgodnie z instrukcją obsługi i/ lub odesłać  
ją do serwisu.

•	 Pipety mogą być używane w temperaturze od +5°C do +45°C.
•	 Pipety powinny być przechowywane (w oryginalnym 

opakowaniu podczas transportu, przez krótki okres czasu)  
w temperaturze od-25°C do +55°C. 

•	 Podczas pracy należy przestrzegać ogólnych zasad 
bezpieczeństwa pracy dotyczących zagrożeń związanych  
z pracą w laboratorium.

•	 Zachowaj szczególną ostrożność podczas pipetowania 
agresywnych substancji. 

•	 Używaj odzieży, okularów i rękawic ochronnych.
•	 Nie należy kierować pipety z założoną końcówką, w której 

jest ciecz, w kierunku swoim ani innych osób.
•	 Należy stosować wyłącznie części zamienne i akcesoria 

zalecane przez producenta.

Czyszczenie
•	 Zewnętrzne części pipety można czyścić tamponem 

nasyconym alkoholem izopropylowym.
•	 Pipety można autoklawować w temperaturze 121°C  

przez 20 minut. Przed rozpoczęciem procesu należy  
poluźnić nakrętkę trzonu; z trzonów pipet o pojemności  
5 oraz 10 mL usunąć filtry.

•	 Zewnętrzne elementy pipet są odporne na działanie pro-
mieni 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 wyrobu.



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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Wyprodukowane w Polsce

Corning HTL SA, Daniszewska 4, 03-230 Warszawa  
www.htl.com.pl
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