ALGHAMIX / ZHERMACK
Přístrojová míchačka pro alginátové a silikonové otiskovací hmoty.
NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ.
CHARAKTERISTIKA PŘÍSTROJE :
¾
¾
¾
¾
¾

dvojí rychlost míchání
čas míchání proti ručnímu až o 30 % kratší
stejnoměrně rozmíchaná hmota s minimem bublinek
pozice míchacího kelímku umožňuje práci za ideálních podmínek
stabilní rychlost umožňuje kontrolovaný míchací proces

TECHNICKÉ ÚDAJE :
Napájení
Příkon
Otáčky
Rozměry
Váha

230 V +/- 10 % , 50/60 Hz
max. 50 W
pozice LO – 120 / min , pozice HI – 250 / min
výška s nádobkou 21 cm
šířka
8,5 cm
hloubka
22 cm
3,5 kg

STANDARDNÍ VÝBAVA :
špachtle pro algináty
míchací nádobka pro algináty

VÝBAVA NA ZVLÁŠTNÍ OBJEDNÁVKU :
další míchací nádobka pro algináty
balení – 6 ks špachtlí pro algináty

PRO PRÁCI SE SILIKONY :
míchací talíř pro silikony
špachtle pro silikony
blok míchacích podložek – 20 listů

UVEDENÍ DO PROVOZU :
vyobrazení na straně 75 orig. návodu (německy)
¾ postavit přístroj po vybalení na pevnou pracovní podložku
¾ pootočením doprava o 90 stupňů pod lehkým tlakem nasadit míchací nádobku
¾ síťovou zástrčku zasunout do zásuvky (zkontrolovat zda odpovídá napětí s údajem
na štítku přístroje)

MÍCHÁNÍ ALGINÁTŮ :
vyobrazení na straně 76,77 orig. návodu
¾ pomocí dávkovače dát do nádobky odpovídající množství alginátu

¾
¾
¾
¾
¾

přidat odpovídající množství vody
špachtlí lehce promíchat,aby se z nádobky neprášilo
přepnout přepínač otáček na pomalé – LO nebo rychlé – HI otáčky
s pomocí špachtle řádně promíchat obsah (dbát na údaje výrobce materiálu)
po skončeném míchání a vypnutí otáček přepínačem sejmout nádobku

MÍCHÁNÍ SILIKONŮ :
vyobrazení na straně 77 a 78 orig. návodu
¾ nasadit míchací talíř s nalepenou výměnnou podložkou
¾ na míchací podložku dát odpovídající množství komponentů k míchání
¾ přepnout přejinač otáček do polohy –LO pomalé otáčky ,které jsou pro míchání
silikonů doporučeny
¾ pomocí špachtle stejnoměrně promíchat oba komponenty a po smíchání otáčky
vypnout
¾ sejmout míchací podložku a promíchaný materiál spotřebovat
¾ odlepit použitou výměnnou podložku

ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ :
přístroj čistit pravidelně suchým hadříkem nebo navlhčeným ve vodě případně
v čistícím prostředku s odmašťovací schopností – nejlépe vždy na konci pracovní
směny.Míchací nádobku a špachtli je třeba pečlivě vyčistit ihned po každém použití pod
tekoucí vodou a osušit.

