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Popis

Kapitola 1

MACROMANTM —navržený pro pipetování a dávkování kapaliny —je
přenosný, lehký a ergonomický přístroj pro používání s plastovými nebo
skleněnými pipetami o objemu 1 až 100 ml. Jeho vyvážený design a
profilovaná tlačítka pomáhají předcházet únavě rukou i po hodinách
používání. Pipetování navíc usnadňuje displej, zobrazující rychlost a stav
akumulátoru.
POPIS

ČÍSLO DÍLU

MACROMAN

F110120

ÚVOD

ÚVOD

ÚVOD
2
6
3
7

8

4
1

9

5

POZOR

Před použitím si prosím přečtěte bezpečnostní pokyny a pokyny k obsluze.
Při provádění pipetovací funkce také dodržujte všechny laboratorní
bezpečnostní pokyny, včetně používání ochranného oblečení,
bezpečnostních brýlí a rukavic při práci s biologickými vzorky nebo
chemikáliemi.

Kontrolní seznam dílů
Po vybalení pipetovače MACROMAN zkontrolujte, zda byly
přiloženy následující díly a zda jsou nepoškozené:
●

Pipetovač MACROMAN s namontovaným hydrofobním PTFE filtrem 0,45 µm

●

Návod k použití

●

Univerzální elektrický zdroj (se 4 adaptéry)

●

Stolní nabíjecí stojánek

●

Nástěnný držák

●

Přídavný filtr, sterilní, 0,22 µm, hydrofobní PTFE

1

Pipetovač

6 Nasávací tlačítko

2

Boční opěra

7 Vypouštěcí tlačítko

3

Filtr

8 LCD displej

4

Pipetovací adaptér

9 Kolečko

5

Kryt držáku

Obr. 1
Boční a horní pohled na MACROMANTM

12
10

Vlastnosti GLP
Sériové číslo je vyryté na boční, spodní části rukojeti pipetovače
MACROMAN. Zajišťuje identifikaci a sledovatelnost vašeho pipetovače
MACROMAN a data výroby. Například: NH10013.
Čárový kód na krabici zajišťuje sledovatelnost vašeho pipetovače
MACROMAN.

11

10

Nástěnný držák

11

Stolní stojánek

12

Elektrický zdroj

Obr. 2
Příslušenství MACROMANTM
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Kapitola 2

DÍL

MATERIÁL / VLASTNOSTI

Pouzdro

UV-odolná pryskyřice

Kryt držáku

UV-odolná pryskyřice

Kolečko

UV-odolná pryskyřice

Boční opěra

UV-odolná pryskyřice

SPECIFIKACE

Adaptér pipety

Silikon

Provozní teplota

+10 °C až +40 °C

Filtr

PTFE, standardní nebo sterilní, hydrofobní membránový filtr,
0,22 µm nebo 0,45 µm

Relativní vlhkost

10 % až 90 % (nekondenzující)

Elektrické napájení

Kolísání nepřekračující 10 %

Nástěnný držák a stolní stojánek

ABS (Akrylonitril butadien styren)

Technické informace
Technická data
Průtok

<3 sekundy s filtrem 0,45 µm pro 25 ml
<6 sekund s filtrem 0,45 µm pro 50 ml

Rozměry

3,81 x 14,98 x 14,98 cm (1.5”W x 5.9”D x 5.9”H)

Hmotnost

Pipetovač MACROMAN: 205 g

Elektrické napájení

Vstupní napětí: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 0.3A
Výstupní napětí: 5 VDC, 500 mA DC konektor s kladným středem

Přístroj: vstupní napětí

5 VDC, 500 mA konektor s kladným středem

Akumulátor

lithiový nabíjecí akumulátor 3.7 V/ 2800 mAh

Nabíjecí čas akumulátoru

≈ 6 hodin

Vybíjecí čas akumulátoru

> 10 hodin

OBSLUHA
Provozní podmínky

1.

Před prvním použitím pipetovače MACROMAN,
nasaďte správný adaptér na elektrický zdroj
(obr. 3). Zástrčku zajistěte otočením ve směru
hodinových ručiček.
2. Zástrčku uvolněte stiskem tlačítka a otočením
proti směru hodinových ručiček.
,3. Elektrický zdroj připojte ke standardní
elektrické zásuvce.
4. Napájecí konektor opatrně zasuňte do
napájecí zásuvky, umístěné na spodní
straně pipetovače MACROMAN (obr.4).

5.

Po správném připojení pipetovače
MACROMAN indikuje ikona akumulátoru
průběh nabíjení.

6.

Ikona akumulátoru zobrazuje postupně
1 až 6 čárek od vybitého až po nabitý
akumulátor. Před prvním použitím
pipetovače MACROMAN nechte
akumulátor nabíjet déle než 6 hodin.
Jakmile je pipetovač MACROMAN
kompletně nabitý, ikona akumulátoru
se zobrazí jako plná (plné čárky).
můžete používat i během postupu
nabíjení.

Potřebný adaptér nasaďte
na elektrický zdroj

Obr. 4
Připojení napájení k pipetovači
MACROMANTM

Obr. 5
Ikona akumulátoru

Pokud kapacita akumulátoru klesne pod 10 %, ikona akumulátoru bliká.
Akumulátor je nabitý na:
•
15 % za 1 hodinu
•
30 % za 2 hodiny
•
61 % za 4 hodiny
•
100 % za více než 6 hodin

VÝSTRAHA
MACROMANTM

Obr. 3

Poznámka: použití nadměrné síly
může vést k poškození pipetovače
MACROMAN.

Pro více informací o místech pro odevzdání vašeho starého přístroje k
recyklaci se prosím obraťte na svého místního prodejce, od kterého jste
přístroj zakoupili nebo na svůj místní obecní úřad. Tím pomáháte chránit
přírodní zdroje a zajišťujete, že vaše staré zařízení bude recyklováno
způsobem, který chrání lidské zdraví a životní prostředí. Děkujeme vám.

6 ÚVOD |

PODMÍNKY

Nabíjení pipetovače MACROMAN

Likvidace zařízení
Zařízení se nesmí vyhazovat do netříděného městského odpadu.
Namísto toho odpovídáte za správnou likvidaci svého zařízení
předáním autorizované firmě pro tříděný sběr a recyklaci
(lithiový akumulátor neházejte do ohně; žádným způsobem neupravujte;
akumulátor před odevzdáním do sběrny vybijte; pipetovač MACROMAN a
akumulátor zlikvidujte odděleně v souladu s místními platnými zákony a
předpisy, týkajícími se likvidace zařízení, obsahujících lithium iontové
akumulátory). Rovněž odpovídáte za dekontaminaci přístroje v případě
biologické, chemické,
a nebo radiologické kontaminace, pro ochranu osob zabývajících se
likvidací a recyklací přístroje před zdravotními riziky.

OBSLUHA

ÚVOD

Popis dílů

Zajistěte používání originálního síťového zdroje Gilson (100–240 VAC,
50/60 Hz) —číslo dílu F107203.
Elektrický zdroj se nesmí používat pro žádné jiné elektrické zařízení než
pipetovač MACROMAN.

MACROMANTM | NÁVOD K POUŽITÍ
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Nabíjení pipetovače MACROMAN stolním stojánkem

OBSLUHA

Při správném vložení pipetovače indikuje
ikona akumulátoru průběh nabíjení.

●

Ikona akumulátoru zobrazuje 1 až 6 čárek
od vybitého do nabitého akumulátoru. Před
prvním použitím pipetovače MACROMAN
nechte akumulátor plně nabít po dobu 6 hodin.

Ruční kolečko nastavte zcela vlevo: ukazatel rychlosti
zmizí a třikrát blikne ikona kapky.
Vypouštěcí tlačítko citlivé na tlak vám umožňuje
regulovat průtok.

Pohled na spodní stranu
stolního stojánku

Používání pipetovače MACROMAN

Průtok pro kapkový režim

1.

Ponořte pipetu do kapaliny.

2.

Stiskněte nasávací (horní) tlačítko, dokud se pipeta nenaplní nad
požadovanou značku.

3.

Pomalu stiskněte vypouštěcí (spodní) tlačítko dokud meniskus nebude
přesně na úrovni požadované značky.

Zasunutí pipety
Obr. 7
TM

MACROMAN na svém
stolním stojánku

Pipety > 2 ml: MACROMAN se dodává

Obr. 10

Nasávání a vypouštění
Nasátí kapaliny

Po kompletním nabití pipetovače
MACROMAN zobrazí ikona plně nabitý
akumulátor (plné čárky).
(Obr. 5)

Pipetovač MACROMAN je možno používat s
pipetami o objemu od 1 ml do 100 ml.

Nepoužívejte maximální rychlost s
nízkoobjemovými pipetami (≤ 2 ml). Při vysoké
rychlosti by kapalina poškodila váš pipetovač.

Kapkový režim
Obr. 6

●

●

POZNÁMKA

OBSLUHA

Pro nabití pipetovače MACROMAN připojte stolní
stojánek k elektrické zásuvce a pak do stojánku vložte
pipetovač MACROMAN.
Dodržujte následující:

Vypouštění kapaliny

smontovaný se sadou adaptéru pro použití
větších pipet.

Během vypouštění je kapalina vytlačovaná pomocí čerpadla.

Pipety ≤ 2 ml:
1.

Povolte a sejměte kryt držáku.

2.

Vyjměte adaptér pipety a pak ho obraťte tak,
aby malý otvor směřoval dolů k pipetě.

1.

Pipetu opřete o stěnu nádoby.

2.

Stiskněte zcela vypouštěcí tlačítko (spodní).

Kapkový režim
Když obrátíte adaptér pipety, je
normální, že je volný. Vzduchotěsnost

Obr. 8

je zachována.

3.

Nasaďte zpět kryt držáku.

●

Při stisku kteréhokoli tlačítka
rychloměr reaguje na rychlost
až do nastavené polohy
ručního kolečka.

8
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●

Stiskněte vypouštěcí (spodní) tlačítko pro výdej kapaliny po
kapkách. Vypouštění kapaliny probíhá

Levá poloha
Nízká

jen atmosferickým tlakem.

Používání boční opěry

Nastavení průtoku
Otáčejte ručním kolečkem,
dokud se na displeji nezobrazí
maximální rychlost.

Nasávání se provádí při nízké rychlosti motoru.

Otočte adaptérem pipety
pro nasazení různých
typů pipet

4. Po nastavení adaptéru na vámi požadovaný rozměr pipety
opatrně zasuňte pipetu do krytu držáku a pevně ji usaďte.

●

●

Pravá poloha
Vysoká

Obr. 9
Nastavení rychlosti ručním kolečkem pro nastavení
průtoku

●

Boční opěra se používá pro
bezpečné položení pipetovače
MACROMAN a jeho pipety na
laboratorní stůl.

●

Opěru otočte vlevo nebo vpravo,
aby se pipeta nedotkla
laboratorního stolu.

Pohotovostní režim

Obr. 11
MACROMANTM ležící na boční opěře

MACROMAN přejde do pohotovostního režimu po pěti minutách. Pro opětovnou
aktivaci přístroje stiskněte kterékoli tlačítko.
MACROMANTM | NÁVOD K POUŽITÍ
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Kapitola 3

Výměna filtru

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Při výměně filtru noste ochranné rukavice

POZOR

Kryt držáku opatrně vytlačte nahoru a otočte
proti směru hodinových ručiček, aby se
odpojil od pipetovače.

●

Před čištěním odpojte pipetovač MACROMAN od elektrického
napájení. Elektrický zdroj nikdy nečistěte vodou ani nepotápějte do
vody (viz Čištění na straně 11).

2.

Vyjměte filtr ze silikonového držáku pipet.

●

Nikdy nepoužívejte s vysoce hořlavými nebo korozivními kapalinami.

3.

Filtr vyhoďte a nasaďte nový filtr.

●

Zajistěte, aby napětí ve vaší elektrické zásuvce odpovídalo napětí
elektrického zdroje. Používejte jen přiložený adaptér.

Filtr je nutno měnit každé tři měsíce, při kontaminaci
kapalinou nebo při snížení sacího výkonu.

●

Při výměně filtru používejte ochranné rukavice pro ochranu před
náhodnou kontaminací.

●

Neotevírejte pouzdro pipetovače MACROMAN neboť to vede k
zániku záruky.

●

Nikdy nepracujte s pipetovačem MACROMAN bez filtru.

Pro správné utěsnění používejte jen
výměnné filtry MACROMAN.

POZNÁMKA

Výměna akumulátoru
1.

Odpojte elektrický zdroj od přístroje.

2.

Stiskněte horní stranu krytu akumulátoru C

A

3.

4.

B
z pipetovače, abyste získali přístup k
připojovacímu kabelu, namontovanému na
PCB desce.

7.
8.

Obr. 13

MACROMAN bez filtru.

Filtr MACROMANTM

Před čištěním vždy odpojte pipetovač MACROMAN
od elektrického zdroje.

C

B
●

Pipetovač MACROMAN je možno čistit většinou běžných
laboratorních desinfekčních prostředků včetně
isopropanolu.

●

Nikdy nepoužívejte agresivní organická rozpouštědla.
Kryt držáku a adaptér pipet je možno autoklávovat při 121 °C,
20 minut, při relativním tlaku 1 baru. Před autoklávováním krytu
držáku je nutno vyjmout filtr (viz Výměna filtru, výše). Žádná jiná část
pipetovače MACROMAN není autoklávovatelná.

Opatrně odpojte konektor akumulátoru
Obr. 12
Akumulátor MACROMANTM

Vezměte nový akumulátor a zvedněte
přední část konektoru A . Opatrně
připojte kabelový konektor k PCB desce.

POZNÁMKA

6.

POZOR

Opatrně vytáhněte akumulátor

A od PCB desky.
5.

Pro správný provoz nikdy nepoužívejte pipetovač

Čištění

posuňte ho dolů a sejměte z přístroje.

Konektor nepřipojujte silou. Dá se nasadit jen jedním způsobem. Při
správném zasunutí konektoru se musí ozvat tiché “cvaknutí”.

Nový akumulátor zasuňte do pipetovače MACROMAN a kabely
umístěte mezi akumulátor a stěnu pouzdra.
Nasaďte zpět kryt akumulátoru.
Před použitím nabíjejte akumulátor 6 hodin.
POZNÁMKA

POZOR

10

pro zabránění kontaminaci.

1.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Bezpečnostní a provozní opatření

Použitý akumulátor musíte zlikvidovat řádně a v
souladu s místními předpisy.

Akumulátor nerozebírejte a neházejte do ohně.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ | MACROMANTM

●
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Kapitola 4

Navrácení k opravě

Následující tabulka vám může pomoci zjistit a odstranit problémy, se kterými se můžete
setkat.

POZOR

Tabulka odstraňování závad
PROJEV

MOŽNÁ PŘÍČINA

POSTUP

Serologická pipeta vypadává
(přidržovací síla pipety je
příliš malá), nebo se příliš
vychyluje na stranu.

Adaptér pipety je znečištěný
nebo mokrý.

Vyjměte adaptér pipety,
vyčistěte a usušte.

Čerpadlo pracuje, ale
MACROMAN nenasává
kapalinu nebo ji nasává
velmi pomalu.

Adaptér pipety je poškozený.

Adaptér vyměňte za nový.

Filtr je znečištěný.

Vyjměte adaptér pipety,
vyjměte filtr, pokud je
znečištěný, vyměňte ho za
nový.

Adaptér pipety je poškozený.

Adaptér pipety vyměňte za
nový.

Filtr je ucpaný.
Akumulátor je vybitý.

Serologická pipeta je poškozená
nebo opotřebená.
Serologická pipeta je nesprávně
zasunutá.

Kapalina uniká z pipety
(nasávací a vypouštěcí
tlačítko není stisknuté).

MACROMAN se
nenabíjí.

Pokud nějaká závada přetrvává, vraťte prosím pipetovač MACROMAN
svému místnímu zástupci Gilson.

Vyměňte filtr.
Nabijte akumulátor.
Zkontrolujte serologickou
pipetu na poškození,
praskliny, vylámáni, pokud je
naleznete, vyměňte pipetu
za novou.
Zkontrolujte, zda serologická
pipeta byla správně zasunuta
do adaptéru pipety.

Adaptér pipety nebo filtr není
správně namontovaný.

Zkontrolujte zda všechny
díly jsou přítomné a správně
namontované.

Adaptér pipety je poškozený.

Adaptér vyměňte za nový.

MACROMAN je nesprávně
vložený ve stojánku.

Zkontrolujte dosednutí
pipetovače MACROMAN na
piny ve stojánku.

Elektrické napájení stolního
stojánku není správně připojené.

Odpojte a znovu připojte
elektrické napájení
stolního stojánku.

Elektrický zdroj je nesprávně
připojený k pipetovači
MACROMAN.

Odpojte a znovu připojte
elektrický zdroj k pipetovači
MACROMAN.

Před navrácením jakéhokoli přístroje vašemu místnímu zástupci Gilson
zajistěte, aby byl zcela zbavený chemické, biologické nebo radioaktivní
kontaminace (viz Čištění, strana 11). Navrácené přístroje je možno
zkontrolovat a opravit jen pokud byly zákazníkem pečlivě vyčištěné a
dekontaminované.

Násilné otevření přístroje vede k zániku jakýchkoli záručních nároků. K
navracenému přístroji přiložte popis problému a uveďte, jaké reagenty
byly používané.

Kapitola 5

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Příslušenství
POPIS

ČÍSLO DÍLU

Nabíjecí stolní stojánek

F107200

Nástěnný držák

F107201

Magnetický nástěnný držák

F107202

Filtr, 0,22 µm, standardní (sada 10 kusů)

F107204

Filtry, 0,22 µm, sterilní (sada 10 kusů)

F107205

Filtr, 0,45 µm, standardní (sada 10 kusů)

F107206

Filtry, 0,45 µm, sterilní (sada 10 kusů)

F107207

Náhradní díly
POPIS

ČÍSLO DÍLU

Elektrický zdroj

F107203

Lithium-iontový akumulátor

F107208

Kryt držáku

F107209

Nastavitelná boční opěra

F107210

Adaptér pipety

F107211

Uvnitř přístroje nejsou žádné díly, které by mohl opravovat uživatel.

12

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
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Kapitola 6

ZÁRUKA

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EC
Gilson prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že pipetovač
MACROMAN splňuje požadavky následujících evropských nařízení:
2014/35/EU

Zařízení pro nízké napětí

2014/30/EU

Elektromagnetická kompatibilita

2011/65/EU

Omezení nebezpečných látek

2012/19/EU

Stará elektrická a elektronická zařízení

2006/66/EC

Nařízení o akumulátorech

Kapitola 7

ZÁRUKA
Gilson poskytuje na MACROMAN záruku na vady materiálu a práce po
dobu 12 měsíců od data zakoupení za předpokladu, že:
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●

Přístroj nebyl otevřen ani nebyl proveden pokus o jeho otevření.

●

Uživatel zaručí, že přístroj bude pečlivě vyčištěný a
dekontaminovaný.

●

Přístroj byl používán podle návodu a ne nesprávným způsobem.

●

Pokud je zapotřebí záruční servis, bude oprava nebo výměna
provedena vaším místním servisním centrem Gilson. Zaslání přístroje
do firmy Gilson proběhne na odpovědnost zákazníka. Nejsou
poskytovány žádné další záruky použitelnosti nebo prodejnosti.
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