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Symbol pipety

SPIS TREÂCI
1 - WST¢P
2 - USTAWIANIE OBJ¢TOÂCI
3 - POBIERANIE I WYDAWANIE CIECZY
4 - PRZEP¸UKIWANIE
5 - POBIERANIE CIECZY O DU˚EJ G¢STOÂCI
I LEPKOÂCI
6 - KO¡CÓWKI DO PIPET HTL
7 - WSKAZÓWKI EKSPLOATACYJNE
8 - REKALIBRACJA
9 - USUWANIE DROBNYCH USTEREK
10 - CZYSZCZENIE I STERYLIZACJA
11 - KOMPLETACJA
12- CZ¢ÂCI ZAMIENNE

1 - WST¢P
Pipety DISCOVERY Comfort to rodzina przyrzàdów
przeznaczo nych do dok∏adnego i bezpiecznego
odmierzania i przenoszenia cieczy o dowolnej obj´toÊci
w zakresie od 0,1 μl do 10000 μl w zale˝noÊci od modelu.
Pipety DISCOVERY Comfort wykonywane sà w dwóch
wersjach kolorystycznych:
wersja DV - trzony wykonane sà w kolorze jasnoszarym
dla wszystkich modeli,
wersja D - trzony wykonane sà w kolorze czerwonym,
˝ó∏tym, zielonym, niebieskim i bia∏ym.
Pipety DISCOVERY Comfort wyposa˝one sà w cyfrowy
licznik pokazujàcy odmierzanà obj´toÊç. Ustawiona
obj´toÊç widoczna jest w okienku w r´kojeÊci. Ustawienie
obj´toÊci odbywa si´ za pomocà pokr´t∏a w przycisku
pipetowania (rys. 1A2) lub przez obrócenie pokr´t∏a
nastawy obj´toÊci (rys. 1B). Konstrukcja pipety
umo˝liwia zablokowanie nastawionej pojemnoÊci. W tym
celu nale˝y przesunàç tulej´ hamulca w pozycj´ górnà
(rys.1S). Po∏o˝enie tulei wskazujà odpowiednie symbole
na r´kojeÊci. Zakres pobieranej obj´toÊci pokazany jest
na przycisku pipetowania (rys. 1A1).
Pipety DISCOVERY Comfort wykonywane sà w 10 modelach pokrywajàcej zakres pojemnoÊci od 0,1 μl do
10000 μl.
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Zakres pojemnoÊci [μl]

DV2, D2

0,1 - 2

DV10, D10

0,5 - 10

DV20, D20

2 - 20

DV50, D50

5 - 50

DV100, D100

10 - 100

DV200, D200

20 - 200

DV250, D250

50 - 250

DV1000, D1000

100 - 1000

DV5000, D5000

500 - 5000

DV10000, D10000

1000 - 10000

Przeznaczenie pipet w zale˝noÊci od pojemnoÊci.
DV2, DV10, D2, D10

Pomiar i przenoszenie iloÊci Êladowych,
dzielenie DNA i okreÊlanie enzymów.

DV20, DV50, DV100,
DV200, DV250, DV1000, Pomiar i przenoszenie roztworów wodnych,
D20, D50, D100, D200, kwasów i zasad.
D250, D1000
DV5000, DV10000,
D5000, D10000

Pomiar i przenoszenie du˝ych obj´toÊci.

Ciecz pobierana jest do koƒcówek nak∏adanych na pipet´,
(rys. 1E).
UWAGA: Jednorazowe u˝ycie koƒcówki gwarantuje
bezpieczeƒstwo i eliminuje mo˝liwoÊç zanieczyszczenia pobieranej cieczy.
Zrzucanie koƒcówki u∏atwia wbudowany w pipet´ wyrzutnik, (rys. 1D). U˝ywanie pipet z wyrzutnikiem chroni
przed kontaktem z zanieczyszczonà koƒcówkà.
¸atwy demonta˝ wyrzutnika pozwala na u˝ywanie pipet
do wspó∏pracy z probówkami o ma∏ej Êrednicy, a mo˝liwoÊç zmiany jego d∏ugoÊci pozwala na przystosowanie
pipet do wspó∏pracy z szerokim asortymentem koƒcówek.
- w pipetach o pojemnoÊci 2-1000 μl
Demonta˝ wyrzutnika (Rys. 6A)
1. WciÊnij przycisk wyrzutnika.
2. Przekr´ç kolorowà tulejk´ w lewo do odpi´cia.
3. Zdejmij wyrzutnik z plastikowego trzpienia.
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Monta˝ wyrzutnika (Rys. 6B)
1. WciÊnij przycisk wyrzutnika do oporu.
2. Wsuƒ kolorowà tulejk´ wyrzutnika na plastikowy
trzpieƒ.
3. Przekr´ç tulejk´ w prawo a˝ do momentu zapi´cia
(wyczuwalne klikni´cie).
Regulacja długoÊci wyrzutnika (Rys. 6C)
1. Zdejmij przycisk wyrzutnika.
2. Przekr´ç kolorowà tulejk´ w lewo zwi´kszajàc długoÊç
wyrzutnika.
3. Przekr´ç kolorowà tulejk´ w prawo – skracajàc długoÊç wyrzutnika.
- w pipetach o pojemnoÊci 5000 i 10000 μl
Demonta˝ wyrzutnika (Rys. 7A)
1. Zdejmij przycisk wyrzutnika.
2. U˝ywajàc Êrubokr´tu przekr´ç metalowy trzpieƒ
w lewo do momentu odpi´cia.
3. Zdejmij wyrzutnik.
Monta˝ wyrzutnika (Rys. 7A)
1. Zdejmij przycisk wyrzutnika.
2. U˝ywajàc Êrubokr´tu przekr´ç metalowy trzpieƒ
w prawo o ok. 5 mm i wyreguluj jego poło˝enie.
Regulacja długoÊci wyrzutnika (Rys. 7A)
1. Zdejmij przycisk wyrzutnika.
2. U˝ywajàc Êrubokr´tu przekr´ç trzpieƒ wyrzutnika
w lewo, aby zwi´kszyç jego długoÊç.
3. U˝ywajàc Êrubokr´tu przekr´ç trzpieƒ wyrzutnika
w prawo, aby zmniejszyç jego długoÊç. Zakres tej regulacji wynosi 5 mm.
Po regulacji bàdê monta˝u wyrzutnika, załó˝ ponownie
przycisk wyrzutnika.
JeÊli zakres regulacji opisany powy˝ej jest niewystarczajàcy lub wyst´pujà trudnoÊci ze zrzucaniem koƒcówek ze
wzgl´du na zbyt du˝à Êrednic´ otworu wyrzutnika, nale˝y
na wy rzut nik za∏o˝yç za∏àczonà nak∏adk´ wyrzutnika
„M“, (rys. 7B).
- w pipetach o pojemnoÊci 2 i 10 μl (rys. 7C)
Pipety w zakresie 2 μl -10 μl mogà wymagaç u˝ycia
nak∏adki wyrzutników „M" w celu efektywnego zrzucania
koƒcówek pochodzàcych od ró˝nych dostawców na
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rynku. Nak∏adk´ dost´pnà w zestawie z pipetà nale˝y na∏o˝yç na zakoƒczenie wyrzutnika od strony zakoƒczenia
trzonu tak, aby obejmowa∏a wyrzutnik.
Pipety DISCOVERY Comfort sà wysokiej jakoÊci przyrzàdami la boratoryjnymi, zapewniajàcymi naj wy˝ szà
dok∏adnoÊç i precyzj´ pomiarów.
B∏´dy dok∏adnoÊci i powtarzalnoÊci odmierzania cieczy
zale˝à od jakoÊci u˝ywanych koƒcówek. B∏´dy podane
w tabeli uzyskane zosta∏y przy u˝yciu koƒcówek HTL.
Tylko te koƒcówki gwarantujà prawid∏owà wspó∏prac´
z pipetami i zapewniajà dok∏adne i powtarzalne pobieranie cieczy.
Symbol

B∏àd
Nr
B∏àd doPojemnoÊç
powta- Koƒcówka
katalok∏adnoÊci
μl
[μl]
rzalnoÊci
gowy
[%]
[%]

DV2
D2

4041
4051

DV10
D10

4042
4052

DV20
D20

4043
4053

DV50
D50

4047
4057

DV100
D100

4044
4054

DV200
D200

4045
4055

DV250
D250

4040
4050

DV1000
D1000

4046
4056

DV5000
D5000

4048
4058

DV10000
D10000

4049
4059

0,2
1,0
Max 2,0
Min
0,5
5,0
Max 10,0
Min
2
10
Max
20
Min
5
25
Max
50
Min
10
50
Max 100
Min
20
100
Max 200
Min
50
125
Max 250
Min 100
500
Max 1000
Min 500
2500
Max 5000
Min 1000
5000
Max10000

± 12,0
± 2,7
± 1,5
± 4,0
± 1,0
± 0,5
± 3,0
± 1,0
± 0,8
± 2,5
± 1,0
± 0,8
± 1,6
± 0,8
± 0,8
± 1,2
± 0,8
± 0,6
± 1,0
± 0,8
± 0,6
± 1,6
± 0,7
± 0,6
± 1,2
± 0,6
± 0,5
± 2,5
± 0,8
± 0,5

± 6,0
± 1,3
± 0,7
± 2,8
± 0,6
± 0,4
± 1,5
± 0,5
± 0,3
± 2,0
± 0,6
± 0,4
± 0,80
± 0,24
± 0,20
± 0,60
± 0,25
± 0,20
± 0,4
± 0,3
± 0,3
± 0,40
± 0,20
± 0,15
± 0,50
± 0,20
± 0,15
± 0,6
± 0,3
± 0,2

Kolor
trzonu
dla D

10 μl

czerwony

200 μl

˝ółty

300 μl

zielony

1000 μl

niebieski

5000 μl
biały
10000 μl

B∏´dy dok∏adnoÊci i powtarzalnoÊci zosta∏y okreÊlone
przy u˝yciu koƒcówek HTL metodà grawimetrycznà
z minimum 10-ciu pobraƒ wody destylowanej o temperaturze 20±1°C wed∏ug normy PN-EN ISO 8655.
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Konstrukcja pipety umo˝liwia przeprowadzenie rekalibracji przez u˝ytkownika wg zasad przedstawionych
w rozdziale 8.
2 - USTAWIANIE OBJ¢TOÂCI
Obj´toÊç wskazywana jest przez licz nik i sk∏ada si´
z trzech cyfr, które nale˝y odczytaç od góry do do∏u.
Dodatkowo na najni˝szym b´benku licznika naniesiona
jest skala umo˝liwiajàca ustawienie obj´toÊci w zakresie
dzia∏ki elementarnej.
Przyk∏ady oznaczeƒ czarnych i czerwonych cyfr:
Pipety DV2, D2
Czerwone cyfry na dole = 1/100 μl
Dzia∏ka elementarna = 0,002 μl
Pipety DV10, DV20, D10, D20
Czerwone cyfry na dole = 1/10 μl
Dzia∏ka elementarna = 0,02 μl
Pipety DV50, DV100, DV200,
DV250, D50, D100, D200, D250
Tylko czarne cyfry = μl
Dzia∏ka elementarna = 0,2 μl

Pipety DV1000, DV5000, D1000, D5000
Czerwone cyfry na górze = ml
Dzia∏ka elementarna =

2 μl

10 μl

Pipety DV10000, D10000
Czerwone cyfry na górze = ml
Dzia∏ka elementarna = 20 μl
Obj´toÊç pipety nastawia si´ za pomocà pokr´t∏a w przycisku pipetowania (rys.1A2) lub pokr´t∏a nastawy obj´toÊci (rys.1B).Zmiana ustawienia obj´toÊci jest mo˝liwa
gdy tuleja hamulca znajduje si´ w pozycji dolnej (rys. 5A).
Po ustawieniu ˝àdanej obj´toÊci, tuleja hamulca powinna
byç ustawiona w pozycji górnej (rys. 5B).
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Aby uzyskaç maksymalnà dok∏adnoÊç, ˝àdana obj´toÊç
powinna byç nastawiana od obj´toÊci wy˝szej przez
zmniejszania wskazania licznika.
• JeÊli ˝àdana obj´toÊç jest ni˝sza ni˝ ustawiona na
liczniku, nale˝y obracajàc pokr´t∏em w przycisku pipeto wania (rys.1A2) lub pokr´t∏em nastawy obj´toÊci
(rys.1B) zmniejszyç wskazania licznika do wartoÊci ˝àdanej. Przed osiàgni´ciem wartoÊci ˝àdanej nale˝y
zmniejszyç pr´dkoÊç obracania pokr´t∏em i zwróciç
uwag´, aby nie przekroczyç nastawianej wartoÊci.
•JeÊli ˝àdana obj´toÊç jest wy˝sza ni˝ ustawiona na
liczniku, nale˝y obracajàc pokr´t∏em w przycisku pipetowania lub pokr´t∏em nastawy obj´toÊci zwi´kszyç
wskazania licznika do wartoÊci przekraczajàcej ˝àdanà
obj´toÊç o oko∏o 1/3 obrotu najni˝szego b´benka. Nast´pnie, powoli kr´càc pokr´t∏em zmniejszyç nastaw´ do
˝àdanej, zwracajàc uwag´, aby jej nie przekroczyç.
W przypadku przekroczenia ˝àdanej wartoÊci, proces
nastawy powinien byç powtórzony. ˚àdana obj´toÊç powinna byç zawsze nastawiana od obj´toÊci wy˝szej
przez zmniejszania wskazania licznika.
Po ustawieniu obj´toÊci nale˝y przesunàç tulej´ hamulca
do pozycji górnej, co spowoduje zablokowanie pokr´t∏a i
zapobiegnie przypadkowemu przestawieniu obj´toÊci.
3 - POBIERANIE I WYDAWANIE CIECZY
Na trzon pipety nale˝y za∏o˝yç koƒcówk´. Wybór
odpowiedniej koƒcówki opisany jest w rozdziale 6.
Zak∏adajàc koƒcówk´ nale˝y wcisnàç jà mocno na trzon
ruchem obrotowym. Zapewni to szczelne po∏àczenie.
UWAGA: Nigdy nie nale˝y pobieraç cieczy do pipety
bez za∏o˝onej koƒcówki!
Pobieranie cieczy
Przycisk dozowania nale˝y wcisnàç do pierwszego oporu,
(rys. 2A).
Trzymajàc pipet´ pionowo nale˝y zanurzyç koƒcówk´
w pobieranej cieczy. G∏´bokoÊç zanurzenia koƒcówki
zale˝y od modelu pipety.
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Symbol pipety

G∏´bokoÊç zanurzenia [mm]

DV2, D2

≤1

DV10, D10

≤1

DV20, DV50, DV100, D20, D50, D100

2÷3

DV200, DV250, DV1000,
D200, D250, D1000

2÷3

DV5000, D5000

3÷6

DV10000, D10000

5÷7

W celu pobrania cieczy nale˝y powolnym, p∏ynnym
ruchem zwolniç przycisk pipetowania, (rys. 2B). Przed
wyj´ciem koƒcówki z pobieranej próbki nale˝y odczekaç
oko∏o 1 sekund´.
Przy zanurzeniu koƒcówki na mniejszà g∏´bokoÊç ni˝
zalecana lub przy szybkim zwolnieniu przycisku pipetowania do koƒcówki mo˝e zostaç pobrane powietrze.
UWAGA: Nie nale˝y dotykaç zu˝ytej koƒcówki.
Wydawanie cieczy
• Trzymajàc pipet´ odchylonà od pionu pod kàtem od 10
do 40 stopni nale˝y przy∏o˝yç koniec koƒcówki do
Êcianki naczynia.
• Nast´pnie powolnym, p∏ynnym ruchem nale˝y wcisnàç
przycisk a˝ do pierwszego oporu powodujàc wydanie
cieczy, (rys. 2C).
• Po up∏ywie oko∏o sekundy nale˝y docisnàç przycisk do
koƒca w celu usuni´cia z koƒcówki pozosta∏oÊci
cieczy, (rys. 2D).
• Trzymajàc przycisk wciÊni´ty do oporu wyjàç pipet´
przesuwajàc koƒcówk´ po Êciance naczynia.
• Nast´pnie nale˝y zwolniç przycisk pipetowania do
pozycji poczàtkowej, (rys. 2E) i zrzuciç koƒ cówk´
wciskajàc przycisk wyrzutnika, (rys. 2F).
UWAGA: Je˝eli zmieniasz dozowanà ciecz pami´taj,
koniecznie wymieƒ koƒcówk´ na nowà.
Filtry
W pipetach 5000 μl i 10000 μl zastosowano wymienny
filtr zamontowany w gnieêdzie w dolnej cz´Êci trzonu
(rys. 3L). Filtr ten zabezpiecza przed dostaniem si´
pobieranej cieczy do wn´trza trzonu i tym samym przed
zanieczyszczeniem wn´trza trzonu i nurnika.
Zastosowanie filtra jest wa˝ne zw∏aszcza przy pobieraniu
i wydawaniu du˝ych obj´toÊci cieczy.
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W przypadku zamoczenia filtra przy pobieraniu cieczy,
nale˝y wymieniç go na nowy.
4 - PRZEP¸UKIWANIE
Podczas pipetowania cieczy o g´stoÊci wi´ k szej lub
napi´ciu powierzchniowym mniejszym ni˝ woda (np. surowice lub rozpuszczalniki organiczne), warstwa cieczy
osiada na wewn´trznej Êciance koƒcówki. Warstwa ta
mo˝e byç êród∏em b∏´du pomiaru. Poniewa˝ obj´toÊç tej
warstwy pozostaje w przybli˝eniu sta∏a podczas kolejnych pipetowaƒ z tà samà koƒcówkà, b∏´du tego mo˝na
uniknàç tworzàc takà warstw´ przed pierwszym pipetowaniem. W tym celu nale˝y wykonaç jeden pe∏ny cykl
pipetowania danej cieczy do tego samego naczynia.
Po takim post´powaniu warstwa cieczy znajdzie si´ w koƒcówce zapewniajàc lepszà dok∏adnoÊç i powtarzalnoÊç
kolejnych pipetowaƒ.
5 - POBIERANIE CIECZY O DU˚EJ G¢STOÂCI
I LEPKOÂCI
Podane w specyfikacji wartoÊci b∏´dów dok∏a d noÊci
i powtarzalnoÊci pipetowaƒ okreÊlone zosta∏y przy pipetowaniu wody destylowanej. Przy pipetowaniu p∏ynów,
których w∏aÊciwoÊci fizyczne takie jak g´stoÊç, lepkoÊç
czy napi´cie powierzchniowe znacznie ró˝nià si´ od
w∏aÊciwoÊci wody, mo˝e okazaç si´ konieczne skompensowanie ustawienia obj´toÊci.
Normalnie, b∏àd wynikajàcy z g´stoÊci i lepkoÊci cieczy
jest pomijalny, je˝eli pipetowania dokonano powoli
i ostro˝nie. Najwa˝niejsze jest tu na tyle powolne pipetowanie, aby ciecz mog∏a powoli nadà˝yç za zmieniajàcym
si´ ciÊnieniem. W tym celu nale˝y ka˝dorazowo odczekaç
co najmniej dwie sekundy po pobraniu i wydmuchaniu
cieczy, nie zmieniajàc w tym czasie po∏o˝enia pipety.
W wyjàtkowych wypadkach je˝eli ten sposób post´ powania nie zapewni otrzymania dok∏adnych wyników
w pracy pipetà nale˝y:
• ustawiç pokr´t∏em na pipecie obj´toÊç do pobrania
i pobraç ciecz,
• zwa˝yç pobranà obj´toÊç cieczy,
• nast´pnie obliczyç wartoÊç nowej nastawy obj´toÊci
wed∏ug nast´pujàcego wzoru:
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m

Nowa nastawa = 2 x wielkoÊç nominalna (obj´toÊç do pobrania) - γ
m

- masa pobieranej cieczy przy pierwszym pipetowaniu

γ - g´stoÊç pobieranej cieczy

Schemat ten nale˝y powtórzyç w celu wyeliminowania
ewentualnych b∏´dów. WartoÊç poprawki - czyli ró˝nicy
pomi´dzy wartoÊcià obj´toÊci usta wionej na pipecie
a rzeczywistà obj´toÊcià pobieranà mo˝na zanotowaç
w celu wykorzystania przy póêniejszym pipetowaniu tego
samego p∏ynu.
6 - KO¡CÓWKI DO PIPET HTL
Koƒcówki HTL wykonane sà w nadzorowanym procesie
produkcyjnym z najwy˝szej jakoÊci polipropylenu co pozwala na uzyskanie najwy˝szej jakoÊci wyrobu. JakoÊç ta
gwarantuje prawid∏owà wspó∏prac´ z pipetami DISCOVERY Comfort i zapewnia dok∏adne i powtarzalne pobieranie cieczy.
B∏´dy dok∏adnoÊci i powtarzalnoÊci pipet DISCOVERY
Comfort zosta∏y wyznaczone przy u˝yciu koƒ cówek
HTL. Zmiana koƒcówek na koƒcówki o ni˝szej jakoÊci
mo˝e spowodowaç pogorszenie dok∏adnoÊci i powtarzalnoÊci pobierania.
Koƒcówki 10
Koƒcówki u˝ywane do pobierania cieczy o obj´toÊci od
0,1 do 10 μl. Stosowane do pipet typu DV2, DV10, D2
i D10, wyposa˝onych w czerwony przycisk pipetowania.
Koƒcówki 200
Koƒcówki u˝ywane do pobierania cieczy o obj´toÊci od 2 do
200 μl. Stosowane do pipet typu DV20, DV50, DV100,
DV200, D20, D50, D100 i D200, wyposa˝onych w ˝ó∏ty przycisk pipetowania.
Koƒcówki 300
Koƒcówki u˝ywane do pobierania cieczy o obj´toÊci od
50 do 250 μl. Stosowane do pipet typu DV250 i D250,
wyposa˝onych w zielony przycisk pipetowania.
Koƒcówki 1000
Koƒcówki u˝ywane do pobierania cieczy o obj´toÊci od
100 do 1000 μl. Stosowane do pipet typu DV1000
i D1000, wyposa˝onych w niebieski przycisk pipetowania.

93

Koƒcówki 5000
Koƒcówki u˝ywane do pobierania cieczy o obj´toÊci od
500 do 5000 μl. Stosowane do pipet typu DV5000
i D5000, wyposa˝onych w bia∏y przycisk pipetowania.
Koƒcówki 10000
Koƒcówki u˝ywane do pobierania cieczy o obj´toÊci od
1000 do 10000 μl. Stosowane do pipet typu DV10000 i
D10000, wyposa˝onych w bia∏y przycisk pipetowania.
7 - WSKAZÓWKI EKSPLOATACYJNE
Przestrzeganie poni˝szych wskazówek zapewnia dok∏adne
i powtarzalne pobieranie cieczy.
• Pipeta DISCOVERY Comfort podczas pracy powinna
mieç zablokowane ustawienie pojemnoÊci przy pomocy tulei hamulca.
• Ruch przycisku pipetowania w czasie pobie rania
i wydawania cieczy powinien byç wolny i p∏ynny.
• G∏´bokoÊç zanurzenia koƒcówki w pobieranej cieczy
powinna byç mo˝liwie ma∏a i sta∏a w trakcie pobierania.
• Pipeta w czasie pracy powinna byç trzymana pionowo.
• Koƒcówk´ nale˝y wymieniç na nowà je˝eli zmienia si´
dozowanà ciecz.
• Koƒcówk´ nale˝y wymieniç na nowà je˝eli pozostajà
w niej widoczne krople cieczy.
• Ka˝da nowa koƒcówka powinna zostaç przep∏ukana.
• Pobierana ciecz nie powinna dostaç si´ do wn´trza
trzonu pipety. Aby to zapewniç:
- Wciskaj i zwalniaj przycisk pipetowania wolno i p∏ynnie.
- Nie odk∏adaj pipety je˝eli w koƒcówce znajduje si´ ciecz.
- Nie odwracaj pipety.
• Nie nale˝y ustawiaç obj´toÊci poza nominalne wielkoÊci.
• Przed pobieraniem cieczy o temperaturze ró˝nej od temperatury otoczenia zaleca si´ kilkakrotne przep∏ukanie
koƒcówki pobieranà cieczà.
• Nie nale˝y pobieraç cieczy o temperaturze powy˝ej 70°C.
• Po zakoƒczeniu pobierania kwasów i agre sywnych
roztworów zaleca si´ odkr´cenie trzonu pipety i przemycie nurnika, uszczelki i trzonu wodà destylowanà.
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8 - REKALIBRACJA
Pipety HTL sà kalibrowane metodà grawimetrycznà, przy
u˝yciu koƒcówek HTL i wody destylowanej, w temperaturze 20±1°C zgodnie z normà PN-EN ISO 8655.
W przypadku stwierdzenia w trakcie u˝ywania pipety, ˝e
b∏àd dok∏adnoÊci (ró˝nica mi´dzy rzeczywistà obj´toÊcià
pobieranà a obj´toÊcià nastawionà) przekracza dopuszczalnà wartoÊç podanà w tabeli w rozdziale 1, nale˝y
przeprowadziç rekalibracj´ pipety.
Przed przystàpieniem do rekalibracji nale˝y sprawdziç
czy przy wyznaczaniu b∏´du zosta∏y spe∏nione poni˝sze
warunki:
• temperatura otoczenia, pipety, koƒcówek i wody by∏a
jednakowa,
• g´stoÊç u˝ywanej cieczy by∏a zbli˝ona do wody destylowanej,
• stosowana by∏a waga o odpowiedniej czu∏oÊci,
Sprawdzana obj´toÊç [μl]

Czu∏oÊç wagi [mg]

0,1 - 10

≤ 0,001

10 - 100

≤ 0,01

> 100

≤ 0,1

• uwzgl´dniony zosta∏ przelicznik mg/μl,
• spe∏nione zosta∏y wymagania podane w rozdzia∏ach 3 i 7.
Je˝eli powy˝sze warunki zosta∏y spe∏nione a b∏àd dok∏adnoÊci dla wybranej pojemnoÊci podanej w rozdziale 1
przekracza wartoÊç dopuszczalnà nale˝y przeprowadziç
rekalibracj´ pipety.
Rekalibracj´ mo˝na wykonaç tylko w zakresie jednego
pe∏nego obrotu klucza w lewà lub w prawà stron´.
Warunki przeprowadzenia rekalibracji:
• Temperatura otoczenia, pipety, koƒcówki i cieczy powinna byç w granicach 20-25°C i stabilizowana w trakcie
wa˝enia w granicach ±0.5°C,
• Pomiary nale˝y przeprowadziç przy u˝yciu wody destylowanej,
• Czu∏oÊç wagi powinna byç odpowiednia do sprawdzanej obj´toÊci.
Sposób przeprowadzenia rekalibracji:
• Ustawiç obj´toÊç dawki w zale˝noÊci od pojemnoÊci
pipety zgodnie z poni˝szà tabelà.
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Zmiana obj´toÊci
przy pe∏nym
Zakres
Obj´toÊç Dopuszczalne
obrocie klucza
pojemnoÊci
ustawiana wartoÊci
kalibracyjnego
pipety
[μl]
[μl]
DV [μl]
[μl]
(24 dzia∏ki)

DV2, D2

0,1 - 2

0,2

0,176 - 0,224

0,06

DV10, D10

0,5 - 10

0,5

0,48 - 0,52

0,33

DV20, D20

2 - 20

2

1,94 - 2,06

0,63

DV50, D50

5 - 50

5

4,875 - 5,125

2,50

DV100, D100

10 - 100

10

9,84 - 10,16

2,50

DV200, D200

20 - 200

20

19,76 - 20,24

6,30

DV250, D250

50 - 250

50

49,5 - 50,5

6,30

DV1000, D1000

100 - 1000

100

98,4 - 101,6

25,00

DV5000, D5000

500 - 5000

DV10000, D10000 1000 - 10000

500

494 - 506

125,00

1000

975 - 1025

250,00

• Wykonaç pi´ç pobraƒ, wa˝àc je za ka˝dym razem i obliczyç Êrednià wartoÊç tych pobraƒ.
• Obliczyç Êrednià pobieranà obj´toÊç w μl mno˝àc Êrednià wartoÊç pobraƒ [mg] przez wspó∏czynnik g´stoÊci
wody destylowanej [μl/mg] zale˝ny od temperatury
i ciÊnienia wg tabeli.
Temperatura [°C]

CiÊnienie [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

JeÊli Êrednia obj´toÊç pobierana przekracza dopuszczalne wartoÊci nale˝y:
• Zdjàç przycisk pipetowania, (rys. 4A),
Uwaga: Przycisk pipetowania sk∏ada si´ z dwóch
cz´Êci: pokr´t∏a (rys. 1A2) i przycisku (rys. 1A1).
Po zdj´ciu przycisku obie cz´Êci ulegajà roz∏àczeniu.
• Trzymajàc pokr´t∏o nastawiania obj´toÊci tak, aby
zabezpieczyç je przed obrotem, w∏o˝yç klucz kalibracyjny w kana∏ki wkr´ta kalibracyjnego, (rys. 4B).
• Przekr´ciç klucz zgodnie ze wskazówkami zegara dla
zmniejszenia wielkoÊci pobieranej, lub przeciwnie do
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wskazówek zegara dla zwi´kszenia wielkoÊci pobieranej,
(rys. 4C).
Jeden pe∏ny obrót klucza kalibracyjnego zmienia pobieranà obj´toÊç pipety o wartoÊci DV podane w tabeli.
• Wyjàç klucz kalibracyjny i za∏o˝yç przycisk pipetowania,
(rys. 4D). Przycisk pipetowania zmontuj zak∏adajàc na
trzpieƒ najpierw pokr´t∏o (rys. 1A2) a nast´pnie przycisk
(rys. 1A1).
Wyznaczyç Êrednià pobieranà obj´toÊç. Obj´toÊç Êrednia
powinna mieÊciç si´ w obszarze dopuszczalnych wartoÊci
podanych w tabeli. JeÊli obj´toÊç ta przekracza podane
wartoÊci, rekalibracj´ nale˝y powtórzyç.
W przypadku pipetowania p∏ynów, których w∏aÊciwoÊci
fizyczne znacznie ró˝nià si´ od w∏aÊciwoÊci wody nale˝y
post´powaç zgodnie z rozdzia∏em 5.
Wi´cej informacji na temat kalibracji znajduje si´ na
stronie www.htl.com.pl
9 - USUWANIE DROBNYCH USTEREK
Je˝eli stwierdzisz nieprawid∏owà prac´ pipety sprawdê
przyczyn´ i usuƒ usterk´. Usuwajàc usterk´ post´puj
w kolejnoÊci podanej w instrukcji. Wymian´ elementów
na nowe traktuj jako ostatecznoÊç, która przy prawid∏owej eksploatacji pipety nie powinna si´ zdarzyç.
W koƒcówce zostajà krople cieczy.
• Zbyt szybkie opró˝nianie koƒcówki.
Zwolnij pr´dkoÊç wciskania przycisku pipetowania.
• Zwi´kszona zwil˝alnoÊç koƒcówki spowodowana wielokrotnym u˝yciem.
Wymieƒ koƒcówk´ na nowà.
W cieczy pobranej do koƒcówki pojawiajà si´ p´cherze
powietrza.
• Ma∏a g∏´bokoÊc zanurzenia koƒcówki.
Zanurz koƒcówk´ g∏´biej zgodnie z instrukcjà.
• Koƒcówka s∏abo wciÊni´ta na trzon pipety.
WciÊnij koƒcówk´ mocniej.
• Koƒcówka uszkodzona lub wielokrotnie u˝ywana.
Wymieƒ koƒcówk´ na nowà.
Pipeta nieprawid∏owo pobiera lub ciecz wy cie ka
z koƒcówki.
• Koƒcówka s∏abo wciÊni´ta na trzon pipety.
WciÊnij koƒcówk´ mocniej.
97

• Odkr´cona nakr´tka mocujàca trzon (rys. 3F) w pipetach DV/D2 - DV/D1000.
Dokr´ç nakr´tk´ mocujàcà trzon.
• P´kni´cie lub zarysowanie powierzchni uszczelniajàcej
trzonu.
Wyciàgnij wyrzutnik, odkr´ç nakr´tk´ mocujàcà
trzon, sprawdê trzon i zespó∏ nurnika. Wymieƒ uszkodzone cz´Êci (patrz rozdz. 12), zmontuj pipet´ dokr´cajàc nakr´tk´.
W pipetach DV/D2, DV/D10 i DV/D20 uszkodzenie
trzonu mo˝e pociàgnàç za sobà uszkodzenie
zespo∏u nurnika. Wymieƒ uszkodzone cz´Êci (patrz
rozdz. 12), zmontuj pipet´ dokr´cajàc nakr´tk´.
Aby wyjàç wyrzutnik w pipetach DV/D5000 i DV/D10000
nale˝y zdjàç przycisk wyrzutnika (rys. 3N) i za pomocà wkr´taka wykr´ciç wyrzutnik obracajàc wkr´tak w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
• Uszkodzenie nurnika lub uszczelki pipety spowodowane d∏ugotrwa∏ym pobieraniem agresywnych cieczy.
Rozkr´ç pipet´ jak wy˝ej. Wymieƒ zespó∏ nurnika,
uszczelk´ i O-ring (patrz rozdz.12). Umyj wn´trze
trzonu wodà destylowanà. Uszczelk´ i O-ring nasmaruj smarem do∏àczanym do ka˝dej pipety.
Wymiana nurnika wymaga rekalibracji pipety.
W pipetach DV/D2 i DV/D10 nale˝y zwróciç uwag´,
aby elementy smarowane, by∏y pokryte równomiernie,
minimalnà iloÊcià smaru.
• Nieprawid∏owe zmontowanie pipety.
Rozmontuj pipet´ i zmontuj ponownie zachowujàc
prawid∏owà kolejnoÊç monta˝u (rys. 3).
• Brak smaru na elementach uszczelniajàcych.
Zdejmij wyrzutnik. Odkr´ç nakretk´ mocujàcà trzon,
wyjmij trzon, zespó∏ nurnika, uszczelk´ i O-ring.
Wyj´te cz´Êci umyj w wodzie destylowanej i wysusz.
Wewn´trzne powierzchnie uszczelki i O-ringu nasmaruj lekko smarem do∏àczanym do ka˝dej pipety.
Zmontuj pipet´ w odwrotnej kolejnoÊci.
• Zanieczyszczenie wn´trza pipety spowodowane
d∏ugotrwa∏ym pobieraniem cieczy agresywnych
chemicznie lub zalaniem wn´trza pipety.
Wyciàgnij wyrzutnik, odkr´ç nakr´tk´ mocujàcà trzon,
wyjmij trzon, zespó∏ nurnika, uszczelk´ i O-ring.
Wyj´te cz´Êci umyj w wodzie destylowanej i wysusz.
Wewn´trzne powierzchnie uszczelki i O-ringu nasmaruj lekko smarem. Zmontuj pipet´ ponownie.
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JeÊli stwierdzisz wzrost si∏ pipetowania, co mo˝e
nastàpiç po wielokrotnym autoklawowaniu pipety:
Zdejmij wyrzutnik. Odkr´ç nakr´tk´ mocujàcà trzon,
wyjmij trzon, zespó∏ nurnika, uszczelk´ i O-ring.
Wyj´te cz´Êci umyj w wodzie destylowanej i wysusz.
Wewn´trznà powierzchni´ uszczelki i O-ringu nasmaruj lekko smarem do∏àczanym do ka˝dej pipety.
Zmontuj pipet´ w odwrotnej kolejnoÊci.
Uwaga: Wszystkie cz´Êci pipety mogà byç autoklawowalne, patrz rozdzia∏ 10.
Trzony pipet 5000 i 10000 nale˝y autoklawowaç bez
filtra.
Je˝eli wykonanie opisanych wy˝ej czynnoÊci nie usunie
nieprawid∏owej pracy pipety wyÊlij jà do serwisu HTL.
Przed wysy∏kà upewnij si´ czy pipeta nie jest zanieczyszczona agresywnymi odczynnikami chemicznymi, radioaktywnymi, mikrobiologicznymi stanowiàcymi zagro˝enie
podczas transportu i naprawy. W miar´ mo˝liwoÊci
oczyÊç pipet´.

klawowaniu nale˝y cz´Êci te ponowanie dokr´ciç.
- przed sterylizacjà ustawiç tulej´ hamulca w pozycji dolnej.
Przy prawid∏owej eksploatacji i prawid∏owo przepro wadzo nym procesie autoklawowania nie zmienia si´
powtarzalnoÊç uzyskiwanych wyników. Poniewa˝ mo˝e
wystàpiç nieznaczna zmiana dok∏adnoÊci dozowania
dlatego zaleca si´:
- sprawdzanie kalibracji pipet po 1, 3 i 5 autoklawowaniu
i co 10 cykli autoklawowaƒ w dalszym okresie eksploatacji pipety.
Uwaga: Trzony pipet 5000 i 10000 nale˝y autoklawowaç bez filtra.
Pipety sà odporne na działanie promieni UV, co zostało
potwierdzone przez nasze testy. Zalecana odległoÊç od
êródła promieniowania do elementu naÊwietlanego
powinna byç nie mniejsza ni˝ 50 cm. Zbyt długotrwałe,
intensywne naÊwietlanie mo˝e powodowaç nieznaczne
zmiany w estetyce elementów kolorowych, bez wpływu
na parametry pipety.

10 - CZYSZCZENIE I STERYLIZACJA
Czyszczenie:
Zewn´trzne powierzchnie przycisku pipetowania, przycisku wyrzutnika, r´kojeÊci i pokr´t∏a kalibracyjnego
mo˝na czyÊciç tamponem nasàczonym alkoholem izopropylowym. Pozosta∏e cz´Êci wyjmowane z pipety w trakcie
demonta˝u mogà byç myte w wodzie destylowanej lub w
alkoholu izopropylowym.
Uwaga: Przed u˝yciem Êrodków czyszczàcych innych
ni˝ zalecane przez producenta nale˝y sprawdziç tabele
odpornoÊci chemicznej tworzyw, z których wykonane sà
elementy pipety: PEI, PP, POM, PC, PA, PPS, PVDF.

11 - KOMPLETACJA
Pipety dostarczane sà w nast´pujàcym skompletowaniu:
• Pipeta
• Instrukcja obs∏ugi
• Klucz kalibracyjny
• Statyw do pipet
• Nasadka wyrzutnika (do pipet DV/D2, DV/D10,
DV/D5000-DV/D10000)
• Nalepki identyfikacyjne
• Filtry (do pipet DV/D5000-DV/D10000)
• Smar
• PierÊcienie identyfikacyjne
(do pipet DV/D2 - DV/D1000)
Schemat monta˝u statywu pokazany jest na rysunku 8.

Sterylizacja:
Pipeta mo˝e byç poddana sterylizacji w ca∏oÊci w autoklawie w temperaturze 121°C przez 20 minut. Po przeprowadzeniu sterylizacji pipeta powinna zostaç wysuszona
i ostudzona do temperatury pokojowej.
Zaleca si´:
- sterylizowanie pipet w autoklawie z cyklem pró˝ni wst´pnej i suszenia,
- przed sterylizacjà lekko odkr´ciç nakr´tk´ mocujàcà
trzon w pipetach DV/D2 - DV/D1000 a w pipetach
DV/D5000 i DV/D10000 lekko odkr´ciç trzon. Po auto99
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12 - CZ¢ÂCI ZAMIENNE
Cz´Êci zamienne do pipet DISCOVERY Comfort pokazane na rysunku 3, 4, 5 i 7:
A: Przycisk pipetowania A1: Przycisk A2: Pokr´t∏o
B: Pokr´t∏o nastawy obj´toÊci
C: Trzon
D: Wyrzutnik
F: Nakr´tka mocujàca trzon
G: Zespó∏ nurnika
I: O-ring
J: Uszczelka
K: Klucz kalibracyjny
L: Filtr
M: Nasadka wyrzutnika
N: Przycisk wyrzutnika
P: PierÊcieƒ identyfikacyjny
S: Tuleja hamujàca
Zamawiajàc cz´Êci zamienne do pipety nale˝y okreÊliç
typ pipety, numer katalogowy, numer seryjny umieszczony na r´kojeÊci oraz podaç nazw´ zamawianej cz´Êci.
Specyfikacja cz´Êci serwisowych podana jest na stronie
www.htl.com.pl
UWAGA: Wymiana zespo∏u nurnika wymaga przeprowadzenia rekalibracji pipety zgodnie z rozdzia∏em 8.

Wszelkie prawa zastrze˝one. Produkty opisane w niniejszej instrukcji sà
dost´pne w ograniczonym zakresie i podlegajà zmianom technicznym.
B∏´dy sà dopuszczalne.
PZ HTL S.A. zastrzega sobie prawo ulepszania lub innego modyfikowania
swoich produktów bez wczeÊniejszego powiadomienia.
© 2015 PZ HTL S.A.
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