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Všeobecné informácie pre
používate1a
Srdečne vá m blahoželá me k ná kupu
Cavex Alginate Mixer II: automatickej
miešačky na alginá tové odtlačkové
materiá ly!

Radí me vá m, aby ste si tento ná vod na
použitie pozorne prečí tali, predtým než
začnete použí va3 Alginate Mixer II.
Sprá vne použitie prospieva nielen kvalite
miešané ho alginá tové ho odtlačkové ho
materiá lu, ale aj životnosti prí stroja.
Uschovajte si preto tento ná vod na
použitie a postarajte sa o to, aby všetky
osoby, ktoré budú pracova3 s miešačkou
Alginate Mixer II, boli dobre poučené o
sprá vnom spôsobe jej použitia.

Dôležité
Cavex Holland BV nemôže nies3 žiadnu
zodpovednos3 za nefunkčnos3, škody
alebo nehody v dôsledku iného pripoje-
nia Alginate Mixer II, než ako je v tomto
návode špecifikované; za použitie
Alginate Mixer II pre iné materiály ako
alginátové odtlačkové materiály, alebo
inak ako je nižšie predpísané; za použitie
príslušenstva iným spôsobom než ako
Cavex za tým účelom dodal, alebo za
opravu alebo zmenu vykonanú iným
osobami než odborníkmi, ktorých Cavex
na to určil.
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Popis Alginate Mixer II s
príslušenstvom
1 Hlavný vypínač (I/0)
2 Tlačidlo na zapnutie/vypnutie

prúdu (Power)
3 Tlačidlo na predvo1bu pamäte

(Memory Select)
4 Tlačidlo na naštartovanie

/zastavenie (Start/Stop)
5 Displej
6 Tlačidlá na určenie doby miešania
7 Indikátor pamäte (Up/Down)
8 Napájací kábel
9 Pripojenie napájacieho kábla
10 Držiak poistky
11 Nádobka na miešanie
12 Vonkajší kryt miešačky
13 Špacht1a
14 Palička na miešanie
15 Odmerka na vodu
16 Košík z umelej hmoty (s magnetom)
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Inštalácia
1. 1. Odmontujte obe upevňovacie

skrutky na spodnej časti Alginate
Mixer II (obr. 1).

Pozn. Tieto upevňovacie skrutky si
starostlivo uschovajte. V prípade
prepravy prístroja (napr. ak musí by3
zaslaný do opravy) sa musia skrutky
umiestni3 naspä3, aby sa predišlo
/alšiemu poškodeniu.

2. Umiestnite Alginate Mixer II na pevný,
stabilný a rovný povrch. Okolitá
teplota: 2°C – 40 °C (35.6°F – 104°F).

3. Skontrolujte, či napätie uvedené na
prístroji zodpovedá napätiu v
elek trickej sieti a zapojte Alginate
Mixer II pomocou dodaného napája
cieho kábla do uzemnenej elektrickej
zásuvky (obr. 2).

fig. 1

fig. 2

Obsluha
1. Zapnutie Alginate Mixer II
Prístroj napojte na prúd pomocou
hlavného vypínača (I/O) (obr. 3) na zad-
nej časti a následne zapnite prístroj
pomocou tlačidla na zapnutie/vypnutie
prúdu (Power) (obr. 4) na ovládacom
paneli. Na displeji sa objaví určená doba
miešania v sekundách. Pomocou tlačidla
na predvo1bu pamäte (Memory Select)
si zvo1te želanú dobu miešania.

Pozn. 1. Vo výrobnom procese boli
vopred naprogramované nasledujúce
doby miešania:

Predvo1ba Doba miešania
v sek.

1 8

2 10

3 12

ieto doby miešania sa dajú pod1a vašich
potrieb jednoducho zmeni3 a uloži3 do
pamäte.

Pozrite si Nastavenie optimálnej doby
miešania na strane 7..

Pozn. 2. Doby miešania, ktoré sa
odporúčajú pre CA37 Normal Set (Superior
Pink) a Cavex Impressional Normal Set, sú
od 8 do 12 sekúnd pre 1, 2 ako aj 3 lyžice
prášku. Predĺženie doby miešania v
Alginate Mixer II skráti dobu vytvrdenia o
nieko1ko sekúnd.

Pozn. 3. Vo všeobecnosti možno poveda3,
že alginátové odtlačkové materiály, ktoré sú
miešané v Alginate Mixer II, vytvrdnú rých-
lejšie než je zvykom pri ručnom miešaní.
Toto je spôsobené intenzívnym miešacím
efektom Alginate Mixer II. Preto sa neod-
porúča použitie rýchlotvrdnúcich alginátov.
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2. Plnenie nádobky na miešanie
Odmerajte želané množstvo prášku,
vysypte ho do nádobky na miešanie (obr.
5) a pridajte k nemu potrebné množstvo
vody, to všetko pod1a predpisov výrobcu.

Pre optimálne miešanie sa zmes musí
vopred premieša3 pomocou dodanej
paličky na miešanie (obr. 6).

Pozn. 1. Celková váha nádobky na
miešanie, prášku a vody nesmie
presahova3 100 g.

Pozn. 2. Je dôležité, aby vrchnák
nádobky bol dobre uzavretý kvôli
tomu, aby sa predišlo uniknutiu
alginátového odtlačkového materiálu
počas miešania. To by mohlo negatívne
ovplyvni3 výsledky miešania Alginate
Mixer II.

Pozn. 3. Vrchnák a/alebo nádobky na
miešanie vymeňte, ak dôsledkom
opotrebovania nie je možné nádobku
dobre uzavrie3.

Pozn. 4. Ak je to žiadúce, pomer
miešania alginátu Cavex možno zmeni3.
Pritom sa môže zníži3 množstvo vody
(maximálne o 30 % menej než je pred-
písané množstvo). Nadbytočné množst-
vo vody môže vies3 k zhoršeniu výsled-
ku miešania Cavex Alginate Mixer II a
tvoreniu hrudiek v alginátovom odt-
lačkovom materiáli.

3. Uzatvorenie
Uzatvorte nádobku na miešanie pomocou
vrchnáka. Silne pritlačte (obr. 7).

fig. 4

fig. 3

fig. 5

fig. 6

fig. 7
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4. Miešanie
Umiestnite naplnenú a uzatvorenú nádobku
na miešanie do príslušného držiaka (obr. 8),
dobre zavrite kryt Alginate Mixer II (inak
miešačka nenaštartuje) a stisnite tlačidlo na
zapnutie/vypnutie prúdu (Start/Stop) (obr.
9). Miešačka sa teraz zapne, pričom sa na
displeji odrátava doba miešania až do jej
skončenia, kedy sa miešačka automaticky
zastaví.

Pozn 1. Miešačka Alginate Mixer II sa
môže každý moment zastavi3 stisnutím
tlačidla Start/Stop.

Pozn 2. Kryt otvorte až vtedy, ke/ sa
miešačka úplne zastaví.

5. Výsledok
Kryt otvorte až vtedy, ke/ sa miešačka
úplne zastaví a vyberte nádobku na
miešanie z držiaka. Pomocou špachtle
môžete alginátový odtlačkový materiál
jednoducho vybra3 z nádobky na miešanie
(obr. 10).

Nastavenie optimálnej
doby miešania

Optimálna doba miešania sa nastavuje
nasledovne:

• Zvo1te si želanú predvo1bu pomocou
tlačidla na predvo1bu pamäte
(Memory Select).

• Nastavte želanú dobu miešania (v
sekundách) pomocou tlačidla Up (Hore)
alebo Down (Dole).

• Tlačidlá Up a Down potom stisnite
naraz: budete poču3 dve pípnutia a
displej dvakrát zabliká.

• Zvolená doba miešania je teraz zazname-
naná v pamäti.

Zmenený pomer miešania
Ak použijete 30% menej vody než je jej pred-
písané množstvo, dostanete tuhý alginát. Ten
má ideálnu konzistenciu na výrobu
funkčného odtlačku (prvý odtlačok na
prípravu vhodnej osobnej lyžice) pre stabilnú
protézu.

Údržba
1.Nádobka na miešanie

Nádobku na miešanie aj jej vrchnák po
použití dôkladne vyčistite a vysušte.
Vytvrdnutý alginátový odtlačkový mater-
iál sa dá 1ahko odstráni3. Pritom
nepoužívajte žiadny nôž ani podobný
nástroj, aby ste predišli škrabancom na
povrchu. Dávajte pozor na to, aby sa
dierka vo vrchnáku nádobky na miešanie
nazaplnila (obr. 11): to by značne s3ažilo
otváranie a zatváranie vrchnáku.

2. Miešačka
Čistite ju vlhkou utierkou, eventuálne s
použitím neutrálneho čistiaceho prostried-
ku. Nikdy nepoužívajte rozpúš3adlá!

fig. 8

fig. 9

fig. 10 fig. 11
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Riešenie problémov

Problém Príčina Riešenie

Prístroj nie je možné zapnú3. Napájací kábel nie je Skontrolujte zapojenie
dobre zapojený. napájacieho kábla na prístroj

a do elektrickej zásuvky.
Vybila sa poistka. Skontrolujte možné vonkajšie

príčiny a odstráňte ich. Potom
vymeňte poistku. Ak sa
poistka znovu vybije: prístroj
pošlite do opravy*.

Displej nesvieti. Pokazila sa doska PCB. Prístroj pošlite do opravy*.

Pokazil sa motor alebo Prístroj pošlite do opravy*.
jeho pohon.

Rýchlos3 miešania je príliš Pokazil sa motor alebo Prístroj pošlite do opravy*.
nízka. jeho pohon.

Pokazil sa rozbehový Prístroj pošlite do opravy*.
kondenzátor.

Nezvyčajný hluk alebo Nádobka na miešanie je Celková hmotnos3 prášku a
vibrácie počas miešania. príliš plná. vody nemá presahova3 100 g.

Nádobka na miešanie je Miešačku Alginate Mixer II
prázdna. nikdy neštartujte s prázdnou

nádobkou na miešanie.

Počas miešania uniká Vrchnák nádobky na miešanie
prášok a/alebo voda. vždy dobre uzavrite. Dávajte

pozor na poškodenie
vrchnáku alebo nádobky na
miešanie.

Pokazil sa pohon motora. Prístroj pošlite do opravy*.

* Predtým než pošlete prístroj do opravy, nezabudnite umiestni3 naspä3 obe upevňovacie
skrutky (pozri obr.1).

Špecifikácia Technické parametre

Napätie AC 220 – 230 V, 50/60 Hz

Výkon 220 W

Počet otáčok 3400 rpm (60Hz), 2900 rpm (50Hz)

Časový spínač Nastavite1ný po sekunde na 1 – 16 sekúnd

Predvo1by Tri: vo výrobnom procese nastavené na 8, 10 a 12 sekúnd

Rozmery Š x h x v: 205 x 250 x 295 mm

Hmotnos3 16 kg (35.2 lb)
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