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Rövid kezelési utasítás
Fontos információ:
Ezt a rövid kezelési utasítást együtt szállítjuk a spektrofotométerrel. Ez nem egy teljes, min-
dent átfogó kezelési utasítás. További információk, beleértve a részletes kezelési utasításo-
kat, a készülék részletes használati utasításában találhatók. Kérem, ezt is olvassa el a rövid 
kezelési utasításon kívül. Mielőtt használatba venné a fotométert, feltétlenül olvassa el a 
biztonsági utasításokat. 

MACHEREY‑NAGEL
A NANOCOLOR® Advance a MACHEREY‑NAGEL tesztkészletek kiértékelésére fejlesztett 
spektrofotométer. Robosztus és vízálló kialakítása, alkalmassá teszi laboratóriumi és terepi 
használatra egyaránt.

A mérés megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és kövesse annak 
utasításait.

Biztonsági utasítások
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT GONDOSAN OLVASSA EL A KÖVETKEZŐ BIZTON‑
SÁGI UTASÍTÁSOKAT.
Ezen utasítások be nem tartása súlyos sérülést okozhat a kezelőnek, valamint a készülék 
meghibásodását vagy károsodását okozhatja.
Tartsa a kezelési utasítást biztonságos, mindig elérhető helyen.
Kövesse a kezelési utasítás biztonsági megjegyzéseit, utasításait és vegye figyelembe a 
készüléken található címkéket és megjegyzéseket.
Ne szedje szét a készüléket. Ennek be nem tartása érvénytelenítheti a garanciát.

Veszélyre vonatkozó jelzések használata

VESZÉLY

Közvetlen vagy potenciális veszélyhelyzetre figyelmeztet, melynek figyelmen kívül hagyá‑
sa súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

  FIGYELEM 

Közvetlen vagy potenciális veszélyhelyzetre figyelmeztet, melynek figyelmen kívül hagyá‑
sa, akár súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

VIGYÁZAT

Olyan potenciális veszélyhelyzetre figyelmeztet, melynek figyelmen kívül hagyása közepes 
vagy kisebb sérüléseket okozhat.

MEGJEGYZÉS

Olyan helyzetre figyelmeztet, melynek figyelmen kívül hagyása a készülék meghibásodá‑
sát vagy károsodását okozhatja. Olyan információk, melyek segítenek a szöveg megérté‑
sében és különös odafigyelést igényelnek.

AKTIVIT Kft.
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Szimbólumok magyarázata

Figyelmeztetés áramütés veszélyére.

A terület felmelegedhet, melyet megfelelő védőfelszerelés nélkül tilos megérinte‑
ni.

A használt vegyszerek maró hatásúak. Tartsa be a laboratóriumi biztonsági 
óvintézkedéseket és viselje az előírt védőfelszereléseket. Tartsa be a termék 
biztonságtechnikai adatlapjában (SDS) található utasításokat.

Figyelmeztetés, tűzveszélyes anyag használatának veszélyére.

Szövegmagyarázat. Tippek és trükkök a jobb kezelhetőséghez.

Műszaki adatok

Specifikáció Leírás

Típus: Spektrofotométer Referencia Detektor Technológiával (RDT)

Fényforrás: Halogén lámpa

Optikai rendszer: Egyfényutas spektrofotométer monokromátorral (optikai rács)

Hullámhossz tartomány: 340 nm–800 nm

Hullámhossz pontosság: ± 2 nm

Hullámhossz felbontás: 1 nm

Hullámhossz kalibráció: Automatikus

Hullámhossz választás: Automatikus, vonalkóddal, manuálisan

Hullámhossz reprodukál‑
hatóság:

± 0.1 nm

Szkennelési sebesség: 1 teljes spektrum < 3 perc

Spektrális sávszélesség: < 4 nm

Fotometriás tartomány: ± 3.0 Abs

Fotometriás pontosság: 0.003 Abs, 0.0–0.5 Abs‑nál; 1 %, 0,5–2,0 Abs‑nál

Fotometriás linearitás: < 0.5 %, 0.5‑2.0 Abs‑nál; 
≤ 1 %, > 2 Abs‑nál, 546 nm‑es semleges üveg szűrővel

Szórt fény: < 0.5 %

Mérési módok: Több mint 200 előre programozott teszt és speciális mód‑
szer; 99 szabad program saját módszereknek; Abszorban‑
cia; Transzmisszió; Faktor; Kinetika; 2 pontos kalibráció; 
spektrum felvétel; nefelometriás zavarosság mérés.

AKTIVIT Kft.
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Specifikáció Leírás

Zavarosság mérés: Nefelometriás zavarosság mérés (16 mm és 24 mm) 
1–1000 NTU

Küvetta nyílás: Hengerküvetta: 16 mm és 24 mm OD;  
Négyszögküvetta: 10 mm, 20 mm, 40 mm és 50 mm

Memória: 1000 mérési adatkészlet / spektrum; GLP konform

Kijelző: Háttérvilágított kijelző

Kezelés: Vonalkód technológia; ikon alapú menürendszer; kapacitív 
érintőképernyő

Nyelvek: DE / EN /FR / ES / PT / PL / NL

Külső fény: Külső fényre érzéketlen, nyitott küvetta nyílás

Interfész: LAN (CAT 6; csak árnyékolt kábellel használható, max. 20 m 
2 × USB (Host), 1 × USB (Function))

Üzemeltetési körülmé‑
nyek:

10–40 °C, akár 80 % relatív páratartalom (nem lecsapódó)

Védettségi osztály: IP67

Frissítés: USB Pendrive‑on keresztül

Méretek: 325 × 280 × 130 mm (H × Sz × M)

AKTIVIT Kft.
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Üzembe helyezés

Lépés 1: Tápellátás

VIGYÁZAT

Többszörös veszély: Kizárólag szakképzett személy hajthatja végre az itt leírt lépéseket.

  FIGYELEM 

 Áramütés veszélye: Győződjön meg a tápkábel épségéről. Ellenőrizze, hogy a 
készüléknek megfelelő áramforrást használ.

VIGYÁZAT

Sérülés veszélye leesés vagy felborulás miatt. Helyezze a készüléket sík felületre. Ne 
helyezzen egymásra készüléket.

MEGJEGYZÉS

A készüléket kül‑ és beltéri használatra tervezték. Ne tegye ki a készüléket közvetlen 
napfénynek. Védje a csatlakozókat a nedvességtől.

  FIGYELEM 

 Tűzveszély: Ne terhelje túl a hálózati csatlakozót. A túlterhelés következtében tűz 
keletkezhet.

Győződjön meg a tápkábel épségéről. Ellenőrizze, hogy a készüléknek megfelelő áram‑
forrást használ.

  FIGYELEM 

Sérülésveszély: A használat megkezdése előtt, ismerje meg a készüléket és figyelmesen 
olvassa el ezt az utasítást. Ne használja a készüléket megfelelő ismeretek nélkül.

MEGJEGYZÉS

A tápegység vagy a készülék sérülése meghibásodáshoz vezethet. Ha a készülékhá‑
zon vagy a tápegységen látható sérülést tapasztal, ki kell kapcsolni és felfüggeszteni a 
használatot.

AKTIVIT Kft.
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1. ábra: Interfész fedél eltávolítása

A spektrofotométer egy belső, újratölthető ak‑
kumulátorral van ellátva, amely a szállításkor 
le van zárva. A lezárás feloldásához, a készü‑
léket az első bekapcsolás előtt elektromos 
hálózathoz kell csatlakoztatni. Ezután töltse 
fel teljesen az akkumulátort. A tápkábel csat‑
lakoztatásához, távolítsa el az interfész fede‑
let. (1. ábra). 

A B C D

2. ábra: Interfészek

Csatlakoztassa a tápkábelt a készülék táp‑
csatlakozójához (2. ábra). A megfelelő adap‑
tert tegye rá a tápegységre. Csatlakoztassa a 
hálózathoz a tápegységet.
A Tápegység csatlakozó
B LAN csatlakozó
C USB A interfész
D USB B interfész

Lépés 2: Nyelv választás

Deutsch

English

Nederlands

Português

francais

espanol

italiano

3. ábra: Nyelv beállítása

Kapcsolja be a készüléket a kijelző alatt ta‑
lálható bekapcsoló gombbal. Néhány másod‑
perc múlva elindul a készülék öntesztje. Az 
első bekapcsoláskor a készülék automatiku‑
san kéri a nyelv és a régió beállításait (3. ábra). 
Válassza ki a listából a kívánt nyelvet és régiót. 
Ú nyelv a későbbiekben bármikor átállítható 
a Beállítások > Készülék beállítások > Nyelv 
menüpontban.

Lépés 3: Küvetta adapter cseréje

  FIGYELEM 

 Vegyszerekkel való érintkezés veszélye. Az adapterek a használat során szennye‑
ződhetnek. Használjon kesztyűt az adapter cseréjénél.
AKTIVIT Kft.
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MEGJEGYZÉS

A küvetta nyílás fedele biztosítja az IP 67 szerinti védettséget. A védettség csak ab-
ban az esetben biztosított, ha a fedél megfelelően, szorosan van feltéve.

4. ábra: Küvetta nyílás fedelének eltávolítása

A készülékhez különböző méretű küvetták 
használhatók, adapter segítségével. A 16 
mm‑es hengerküvettához és a négyszögkü‑
vettához tartozó adapter (adapter A) valamint
a küvetta nyílás fedele, a szállítási terjedelem
része. A készülék használata előtt, vegye le a
küvetta nyílás fedelét (4. ábra).

5. ábra: Küvetta adapter eltávolítása

Elsőként vegye ki az előre beépített adaptert 
a készülékből. Enyhén nyomja az adapter 
belső felületét és ezzel egyidejűleg húzza ki. 
Tegye a kívánt adaptert a küvetta nyílásba, 
amíg a helyére kattan.
Adapter A:  16 mm hengerküvetta, 

10, 20, 40, 50 mm négyszög‑
küvetta

Adapter B: 24 mm hengerküvetta

Lépés 4: Mérés elvégzése

 FIGYELEM 

Kémiai és biológiai anyagokkal való érintkezés, lehetséges veszélye.
A mintákkal, reagensekkel és feltáró reagensekkel végzett munka veszélyekkel jár.

Viseljen megfelelő védőfelszerelést, amikor a tesztekkel dolgozik. A használt tesztkészlet 
biztonsági adatlapjában (SDS) leírtakat, vegye figyelembe.

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6–8 · 52355 Düren · Germany

www.mn-net.com

www.mn-net.com
DE / International:
Tel.: +49 24 21 969-0
Fax: +49 24 21 969-199 
E-mail: info@mn-net.com

CH:
Tel.: +41 62 388 55 00 
Fax: +41 62 388 55 05 
E-mail: sales-ch@mn-net.com

FR:
Tel.: +33 388 68 22 68 
Fax: +33 388 51 76 88 
E-mail: sales-fr@mn-net.com

NANOCOLOR® KOI 160 REF: 985026
Összefoglalás
A teszt a kémiai oxigénigény (KOI) fotometrikus meghatározására 
szolgál. A teszt megfelel a DIN ISO 15705–H45 szabványnak, és 
egyenértékű az EPA 410.4, az APHA 5220D és a DIN 38409–
H41-1 eljárásokkal.

A teszt vizek, szennyvizek és iszap vizsgálatára alkalmas. 

• Mérési tartomány: 15–160 mg/L O2 (eljárás 0261)

• Meghatározások száma: 20

• Hullámhossz a fotometriás meghatározáshoz: 436 / 450 nm

• Eltarthatóság: 12 hónap

• Reakcióidő: 120 perc

• Tárolási hőmérséklet: 15–25 °C

• Tárolási feltételek: Napfénytől védett helyen, állítva tárolandó. 

Eljárás
A vízmintában lévő szerves anyagok kénsavas kálium-dikromát 
oldatban hőfejlődés mellett oxidálódnak. A víz kémiai oxigénigé-
nyének (KOI) azt az oxigénkoncentrációt nevezzük, amely az ekkor 
felhasznált kálium-dikromát mennyiségével egyenértékű. A káli-
um-dikromát koncentráció változását a felhasználás utáni elnyelési 
különbséggel határozzuk meg. 

Problémák
Az alábbi idegenanyag-koncentrációk a tesztet nem befolyásolják 
(mg/L). A különböző zavaró ionok kumulatív hatását nem vizsgáltuk. 

Az értékek mg/L-ben:

• Cl-1500

Ha a kloridtartalom < 1500 mg/L: Hígítsa a mintát vagy használjon 
kloriddal komplexet képző anyagot (REF 918911).

A zavarosodást higany-szulfáttal ülepítse le. 

Az eljárás tengervíz elemzésére nem alkalmas. 

A zavarosodás alacsonyabb mérési értéket eredményez.

Reagensek és segédanyagok
A csomag tartalma:

• 20 db kerek küvetta R0

Szükséges eszközök

• MACHEREY-NAGEL fotométer

• MACHEREY-NAGEL fűtőblokk

• Automata kézi pipetta, 1–5 mL (REF 916909) pipettaheggyel 
(REF 916916)

• Védőtartály a KOI-küvetták rázására (REF 91637)

Szabványok
• NANOCONTROL KOI 160 (REF 92526)

• NANOCONTROL Multistandard Szennyvíz elfolyó 1 
(REF 925011)

Mintavétel és a minta előkészítése
Lásd: DIN EN ISO 5667-3-A 21 és DIN 38409–H41-1.

Minőségellenőrzés
Belső minőségellenőrzési intézkedésként minden mérési sorozat 
előtt vakoldattal és szabványos oldattal való mérés ajánlott. 

Minőségi mutatók:

A gyártás során az ISO 8466-1 és a DIN 38402-A51 szabványok 
szerint a következő értékeket határozták meg: 

• A tételek száma: 75

• Az eljárás standard deviációja: ± 1.06 mg/L O2

• Az eljárás variációs koefficiense: ± 1.28 %

• Konfidenciaintervallum: ± 2.44 mg/L O2 

Konfidencia mutatók: 

• Érzékenység (az 0.010 E érték megfelelője mg/L-ben): 2.18 
mg/L O2

• A mérési érték pontossága: ± 8.40 mg/L O2

A tételspecifikus tanúsítványok a www.mn‑net.com oldalon érhetők 
el. 

Eljárás 
1. Nyissa ki a kerek küvettát és tartsa ferdén

2. Pipettázzon 2 mL mintát a küvettába

3. Zárja le a küvettát, majd erőteljesen rázza fel (használja a 
védőtartályt, a küvetta felforrósodhat!).

4. A fűtőblokkban 2 órán át 148 °C-on vagy 30 percen át 
160 °C-on inkubálja

5. Vegye ki a küvettát a fűtőblokkból

6. 10 perc után még melegen rázza fel ismét

7. Hagyja szobahőmérsékletre lehűlni

8. Kívülről törölje le a küvettát

9. Mérés

Megjegyzések
Reagens vakérték meghatározásához használjon KOI-mentes vizet 
(REF 918993) mintaként. 

A mérési érték szabványos oldat használata esetén 30 perc időtar-
tamig állandó.

Korrigált érték, pl. a színezett vagy a zavaros próbákhoz (lásd a 
fotométer kézikönyvét).

Másik fotométer használatával ellenőrizze, hogy a kerek küvettával 
(16 mm-es külső átmérő) való mérés lehetséges-e, és kalibrálja az 
eljárást. 

A biztonsággal kapcsolatos információkat a termék címkéjén és 
biztonsági adatlapján talál. A biztonsági adatlapot a következő 
webhelyről töltheti le: www.mn‑net.com/SDS.

10/2019

hu

6. ábra: Tesztkészlet leírása

Végezze el a mérést a tesztkészlet leírásának 
(6. ábra) utasításait betartva. Figyelmesen kö‑
vesse a leírást, a megbízható és pontos ered‑
mények érdekében. A minta‑előkészítéskor is 
tartsa be a leírás utasításait.

Megjegyzés: A küvettát minden eset-
ben törölje tisztára szöszmentes rongy-

gyal vagy papírtörlővel, mielőtt a készülékbe 
tenné. Ezzel megelőzhető a küvetta nyílás el-
szennyeeződés valamint az ebből adódó mé-
rési hiba.

AKTIVIT Kft.
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Lépés 5: Kiértékelés

MEGJEGYZÉS

 A szennyezett vagy nedves küvetták elszennyezhetik a küvetta nyílást és helytelen 
mérési eredményeket okozhatnak.

7. ábra: Hengerküvettás teszt kiértékelése

Hengerküvettás tesztek: Tegye a vonalkódos 
küvettát a küvettanyílásba. A készülék auto‑
matikusan felismeri a vonalkódot és előhívja 
a módszert (7. ábra). ). Azoknál a módszerek‑
nél, ahol nem szükséges vak mérés, az ered‑
mény néhány másodpercen belül megjelenik 
a kijelzőn.
Amennyiben olyan módszert használ, ahol 
szükséges a vak mérés, a készülék először 
ezt fogja kérni. A vak értéket a  megnyo‑
másával mérheti meg. Ezután tegye be a min‑
tát, és mérje meg a  megnyomásával

Alternatív megoldásként, a kívánt módszer kiválasztható az MN‑tesztek listájából vagy elő‑
hívható a teszt számának megadásával.

Megjegyzés: A módszer első beállításakor automatikusan az 1-es almódszer kerül 
beállításra. Az almódszer (kémiai forma) megváltoztatásához kattintson az „Almód-

szerek” gombra a kijelzőn.

Lépés 6: Eredmény kijelzés

8. ábra: Eredmény kijelzése

A mérés végét hangjelzés kíséri. A mérési 
eredmény megjelenik a kijelzőn (8. ábra). A 
mérési eredmény mellett a hullámhossz, ab‑
szorbancia, zavarosság is megjeleníthető, be‑
állítástól függően.
Ha több eredmény is tartozik az adott mód‑
szerhez, ezek táblázatos formában jelennek 
meg, egymás mellett.

 Megjegyzés: Amennyiben a mérési eredmény kívül esik a teszt méréstartományán, 
az alábbi felírat, jelenik meg "< mérési tartomány" vagy "> mérési tartomány". Alatta 
egy becsült mérési eredmény szögletes zárójelben.AKTIVIT Kft.
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Lépés 7: Minta információk megadása

9. ábra: Minta információk

A mérési eredmény alatt találhatók, a minta 
információk megadására szolgáló ikonok. A 
megjegyzés, a mintavételi hely és a hígítás, 
gyárilag be van állítva.
Az  ikonra kattintva változtathatja meg a 
megadható minta adatokat. A csúszkákkal 
állíthatja be, hogy milyen minta információk 
jelenjenek meg (9. ábra). 
A megadott információk a mérési eredmény‑
nyel együtt elmentésre kerülnek.

Abszorbancia mérés

10. ábra: Hullámhosszak megadása

Az abszorbancia mérés 340–800 nm kö‑
zött végezhető el, egyidejűleg 20 különböző 
hullámhosszon. Kiválasztása az Alap funk-
ciók > Abszorbancia menüben történik. To‑
vábbi hullámhossz a λ  (10. ábra) gombra
kattintva adható meg. A beállítást az "En‑
ter"gomb megnyomásával erősítheti meg. A 
beírt értékek elfogadásra kerülnek a listában. 
Nyomja meg az  gombot a mérés indítá‑
sához.
Tegye be a vak mintát tartalmazó küvettát és 
nyomja meg a  gombot. Tegye be a min‑
tát tartalmazó küvettát és nyomja meg a 
gombot.

NTU-Check

11. ábra: NTU‑Check

A NANOCOLOR® Advance figyelmeztet a 
zavarosság okozta esetleges mérési hibára, 
amennyiben 16 mm vagy 24 mm hengerkü‑
vettát használ.
Az NTU‑Check gyári beállítás szerint aktív. A 
fotometriás méréssel egyidejűleg, nefelomet‑
riás zavarosság mérés (90°‑ban szórt fény, 
860 nm‑en) történik. Az NTU érték megjele‑
nik a mérési eredménnyel együtt (11. ábra). 
Amennyiben a beállított 10 NTU‑s figyelmez‑
tetési határ átlépésre kerül, a készülék figyel‑
meztet, és piros színnel jelenik meg a mérési 
eredmény. A mért zavarosság érték a mérési 
eredménnyel együtt eltárolásra kerül.

AKTIVIT Kft.
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Tisztítás

MEGJEGYZÉS

 Minden tisztítási művelet megkezdése előtt a készüléket ki kell kapcsolni és le kell 
választani az elektromos hálózatról.

  FIGYELEM 

 Tűzveszély. Ne használjon gyúlékony tisztítószereket vagy szerves oldószereket a 
készülék tisztításához.

MEGJEGYZÉS

Ne tisztítsa a készüléket acetonnal vagy hasonló termékekkel.

MEGJEGYZÉS

Győződjön meg róla, hogy nincs küvetta és küvetta adapter a küvetta nyílásban.

1. Nedves ronggyal törölje le a készülék külsejét. Használjon vizet vagy enyhe mosószert.
Puha ronggyal törölje szárazra a készüléket.

2. Ha szükséges, a kijelzőt puha szöszmentes, pamut törlőkendővel tisztítsa.
3. Ha szükséges, a küvetta nyílást és a csatlakozókat puha szöszmentes, pamut törlőken‑

dővel tisztítsa.
A készülék tisztításról és karbantartásáról a részletes használati utasításban talál informáci-
ókat.

Minőség ellenőrzés
Minden laboratóriumnak vagy szervezetnek meg kell határoznia a saját minőségellenőrzési 
szabályzatát.
A tesztkészletek valamint a mérés során használt eszközök minőség ellenőrzéséhez, java‑
soljuk ismert koncentrációjú standard oldatok használatát.
A NANOCOLOR® Advance fotometriás pontosságának ellenőrzésére a NANOCONTROL 
NANOCHECK 2.0 színes oldatokat (REF 925703) javasolja a MACHEREY‑NAGEL. A ha‑
logén lámpa ellenőrzése, a készülék menüjében indítható (lásd. a készülék részletes hasz‑
nálati utasítása). A hullámhossz pontosság ellenőrzése, beépített holmium‑oxid szűrővel 
történik (lásd. a készülék részletes használati utasítása).

AKTIVIT Kft.
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Karbantartás

MEGJEGYZÉS

Készülék meghibásodás vagy károsodás helytelen karbantartás miatt. A karbantartást 
csak erre képzett személy végezheti.

  FIGYELEM 

Helytelen mérési eredmények: A szennyezett küvetta nyílás valamint a szennyezett küvet‑
ta, téves mérési eredményekhez vezet. A rendszeres karbantartás alkalmával, ellenőrizze 
a küvetta nyílás és Ha szükséges, a küvetta nyílást és a csatlakozókat puha szöszmen‑
tes, pamut törlőkendővel tisztítsa. Szükség esetén tisztítsa meg (lásd. Tisztítás fejezet).

További karbantartási információt a részletes használati utasításban talál, vagy vegye fel a 
kapcsolatot MACHEREY‑NAGEL képviselőjével.

Tartozékok és alkatrészek

MEGJEGYZÉS

Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és alkatrészeket használja. Amennyiben 
nem a gyártó által jóváhagyott alkatrészt használja, a Felhasználó felelőssége az esetle‑
ges károsodás és a garancia elvesztése.

További karbantartási információt a részletes használati utasításban talál, vagy vegye fel a 
kapcsolatot MACHEREY‑NAGEL képviselőjével.

AKTIVIT Kft.
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Hibaelhárítás
Beállítástól függően, különböző üzenetek jeleníthetők meg. A hiba forrása lehet kezelői hiba 
vagy a készülék meghibásodása.
Ismétlődő hiba esetén, vegye fel a kapcsolatot MACHEREY‑NAGEL képviselőjével.

Hiba Ok Megoldás

A készülék nem 
indul el

Az akkumulátor lemerült vagy 
a készülék nincs az elektromos 
hálózathoz csatlakoztatva.

Csatlakoztassa a készüléket 
az elektromos hálózatra. 
Cserélje ki az akkumulátort.

A hullámhossz kívül 
esik a megenge‑
dett tartományon 
(340–800 m)

A készülék 340–800 nm közötti 
hullámhoz tartományban tud 
mérni.

Adja meg a hullámhosszt 
340–800 nm közötti tarto‑
mányban.

Az adatok nem 
exportálhatók

Sérült a csatlakoztatott adat‑
hordozó.

Ismételje meg az adathordo‑
zó csatlaktatását és az adat 
exportálást.

Inicializálás hiba 
error no.

Az eszköz inicializálása siker‑
telen.

Indítsa újra készüléket. Vegye 
fel a kapcsolatot a szervizzel.

Abszorbancia 
> 3.5 E

A mért abszorbancia nagyobb 
mint 3.5.

Hígítsa a mintát és ismételje 
meg a mérést. Próbálja meg 
rövidebb fényúttal rendelkező 
küvetta használatát. 

Készülék szállítása

MEGJEGYZÉS

Az akkumulátor sérülése esetén, a készülék nem szállítható Vegye fel a kapcsolatot 
MACHEREY‑NAGEL képviselőjével.

MEGJEGYZÉS

Szállítás esetén, a külső csomagoláson fel kell tüntetni a litium‑ion akkumulátorokat 
(UN 3481).

Amennyiben további információra van szüksége a készülék szállításával kapcsolatban, tájé‑
kozódjon a teljes használati utasításban vagy vegye fel a kapcsolatot MACHEREY‑NAGEL 
képviselőjével.AKTIVIT Kft.
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Ártalmatlanítás

MEGJEGYZÉS

 Az ártalmatlanítás lakossági rendszerben nem engedélyezett. Vegye fel a 
kapcsolatot MACHEREY‑NAGEL képviselőjével.

Ártalmatlanítás au EU 2012/19/EU direktívának megfelelve.. Megfelelően a 2012/19/
EU Direktívának a MACHEREY‑NAGEL díjmentes átveszi a készüléket és ártalmatla‑
nítja.

 MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG
Amennyiben a kezelési utasítás elolvasása után további kérdése van, vagy technikai segít‑
ségre lenne szüksége, vegye fel a kapcsolatot velünk

MACHEREY‑NAGEL GmbH & Co. KG
Neumann‑Neander‑Str. 6–8 · 52355 Düren · Germany
Phone: +49 2421 969 0 
Fax: +49 2421 969 199 
e‑mail: info@mn net.com
www.mn-net.com
Spektrofotométer NANOCOLOR® Advance
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