Instruktioner för oljeanalyser
Använd vaccumpump och ny steril engångsslang vid varje prov för att minska påverkan
på provet. Var noga med att fylle flaska ända upp till kanten men inte mer, då finns det
risk att få olja på själva pumpens insida och den måste då rengöras inför nästa prov. När
flaskan är full så återslut med locket så fort du kan.

Om du har en burk med grönt lock så fyller nu nu i lappen som följer med provet
noggrant, annars blir provet inte så använbart. Återsänd sedan till adressen på burken
eller denhär:
Maskinsupport Europa AB, Ånevägen 6, 840 90 Ytterhogdal
Om du har en burk med gult lock ska du fylla i informationen digitalt och det gör du i en
dator eller en telefon. Gå då in på www.maskinsupport.se och välj sedan
"produktsortiment".

I nästa meny väljer du "oljeanalyser"

I rutan för oljeanalysen finns en länk som är markerad i gult, klicka på den.

Då kommer du till databasen för inmatning av oljeanalysens information. Här skapar du ett konto
första gången med dina företgsuppgifter och kontaktinformation. Denna länk fungerar både i dator
och telefon så det blir enklare och snabbare att registrera varje prov direkt.

När du loggat in, kan du välja om du vill göra en nu beställning eller använda information från en
tidigare registrering, glöm bara inte att göra de ändringar du behöver så som datum mm.

När du har lagt in den information som behövs så klickar du på "skicka order" längst ned på
sidan.

När ordern är skickad kommer, det ett mail med alla uppgifter samt ett löpnummer som är provets
nummer. OBS! Detta nummer skall märkas på flaskans kork med en spritpenna. Man kan också
skriva ut papperet och lägga i det i burken som returneras till oss.

10-14 dagar senare kommer svar från labbet på mail, att du har nya analyser i ditt konto.
Då loggar du in på www.oilanalysis.net med de uppgifter du fått med i mailet. Vid problem med
något av detta, kontakta Glenn på glenn@maskinsupport.se eller 0706040005

