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Allmän information till användaren 
Grattis till din nya Cavex Alginate Mixer
II: en automatisk blandningsapparat för
alginater.

Vi rekommenderar dig att noga läsa
igenom denna bruksanvisning innan du
börjar använda Alginate Mixer II. En kor-
rekt användning höjer kvaliteten på det
alginatavtrycksmaterial som blandas,
men det förlänger även apparatens livs-
längd. Spara därför bruksanvisningen och
se till att all personal som ska arbeta med
Alginate Mixer II får de instruktioner som
krävs.

Viktigt 
Cavex Holland BV frånsäger sig allt ans-
var för att Alginate Mixer II inte fungerar,
skadas eller leder till olyckor till följd av
att den anslutits på något annat sätt än
det som anges nedan; om Alginate Mixer
II använts för andra material än algi-
natavtrycksmaterial eller om den använts
på något annat sätt än det som anges
nedan; eller om andra reservdelar än de
som Cavex levererat använts eller om den
reparerats eller ändrats av någon annan
än sakkunniga som anvisats av Cavex.
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Beskrivning av Alginate Mixer II,
med tillbehör                                                                                         
1 Huvudströmbrytare (I/0)
2 Strömbrytare (Power)
3 Minnesknapp (Memory Select)
4 Start/stop-knapp (Start/Stop)
5 Display
6 Knappar för inställning av 

blandningstiden 
7 Minnesindikator (Up/Down)
8 Elkabel
9 Kontakt för elkabeln
10 Säkringshållare
11 Blandningskärl
12 Blandningsapparatens hölje
13 Spatel
14 Rörpinne
15 Vattendoseringsflaska
16 Plastkorg (med magnet)
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Installation 
1. Ta bort de båda spärrmuttrarna på

undersidan av Alginate Mixer II
(fig. 1).

OBS! Förvara muttrarna så att du
lätt kan hitta igen dem. Vid trans-
porter (om apparaten t.ex. måste
skickas iväg på reparation) måste
dessa sättas tillbaka för att förebyg-
ga ytterligare skador.

2. Ställ Alginate Mixer II på en stadig,
stabil och plan yta.
Omgivningstemperatur: 2°C – 40 °C
(35.6°F - 104°F).

3. Kontrollera att den spänning som
anges på apparaten överenskommer
med ditt elnäts och anslut sedan
Alginate Mixer II med den bifogade
elkabeln till ett jordat vägguttag
(fig. 2).

fig. 1

fig. 2

Användning 
1. Påslagning av Alginate Mixer II
Slå på spänningen med huvudström-
brytaren (I/O) (fig. 3) på baksidan av
apparaten och slå sedan på den med
strömbrytaren (Power) (fig. 4) på
manöverpanelen. På displayen visas den
inmatade blandningstiden i sek. Tryck på
minnesknappen (Memory Select) för att
välja den blandningstid som önskas.

OBS 1! Följande blandningstider har förpro-
grammerats på fabriken:

Minnespunkt Blandningstid,
sek.

1 8

2 10

3 12

Det är mycket enkelt att ändra dessa
blandningstider och i stället programmera
och spara dem helt efter dina egna
önskemål. 
Se: Inställning av optimal blandningstid
på sidan 7.

OBS 2! De blandningstider som rekom-
menderas för CA37 Normal Set (Superior
Pink) och Cavex Impressional Normal Set
ligger på mellan 8 och 12 sekunder för
både 1, 2 och 3 skedar pulver. Om bland-
ningstiden i Alginate Mixer II förlängs
förkortas härdningstiden med några sekun-
der.

OBS 3! allmänhet stelnar
alginatavtrycksmaterial som blandats i
Alginate Mixer II snabbare än vad du är van
vid efter manuell blandning. Detta beror på
Alginate Mixer II:s intensiva blandningsef-
fekt. Vi avråder därför från att använda
snabbstelnande alginat.
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2. Fyllning av blandningskärlet 
Dosera önskad mängd pulver i bland-
ningskärlet (fig. 5) och tillsätt rätt mängd
vatten, enligt tillverkarens instruktioner. 

För en optimal blandning rekommenderar
vi att du rör lite i förväg med den bifo-
gade rörpinnen (fig. 6).

OBS 1! Blandningskärlets totala innehåll,
pulver + vatten, får inte överstiga 100 g.

OBS 2!  Det är viktigt att locket sätts
på ordentligt för att förebygga att algi-
natavtrycksmaterial läcker ut under
blandningen. Om det händer kan det få
negativa konsekvenser för Alginate
Mixer II.

OBS 3!  Byt ut locket och/eller bland-
ningskärlet när det inte längre går att
stänga locket ordentligt på grund av
slitage. 

OBS 4!  Blandningsreceptet för
Cavex-alginatet kan ändras, om så
önskas. Det går att minska mängden
vatten (max. 30 % mindre än den
föreskrivna mängden). Om för mycket
vatten används kan det försämra uppb-
landningen av Alginate Mixer II och då
kan det bildas klumpar i alginatavtrycks-
materialet.

3. Tillslutning 
Sätt på locket på blandningskärlet. 
Tryck till ordentligt (fig. 7).

fig. 4

fig. 3

fig. 5

fig. 6

fig. 7
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4. Blandning
Ställ det fyllda och tillslutna blandningskär-
let i hållaren (fig. 8), stäng luckan på
Alginate Mixer II ordentligt (annars startar
inte blandaren) och tryck på strömbrytaren
(Start/Stop) (fig.9). Nu startar blandaren
och blandningstiden på displayen räknar
ned till slutet av blandningstiden då
blandaren stannar automatiskt.

OBS 1!  Alginate Mixer II kan stoppas när
som helst genom att du trycker 
på Start/Stop.

OBS 2!  Öppna inte luckan förrän 
blandaren har stannat helt.

5. Resultatet
Öppna luckan när blandaren har stannat
helt och ta ut blandningskärlet ur hållaren.
Med hjälp av spateln går det lätt att ta ut
alginatavtrycksmaterialet ur
blandningskärlet (fig. 10).

Inställning av optimal
blandningstid    
Gör så här för att ställa in den optimala
blandningstiden:
• Välj med minnesknappen (Memory

Select).
• Ställ in den blandningstid som önskas (i

sek.) med tangenterna Up eller Down.
• Tryck sedan in Up- och Down-knappen

samtidigt: du hör 2 pip och displayen
blinkar 2 gånger.

• Nu har den valda blandningstiden
sparats i minnet.

Anpassat blandningsförhållande 
Om du använder 30 % mindre vatten än den
föreskrivna mängden så får du ett ”stadigt
alginat”. Det är den bästa konsistensen för
ett funktionellt avtryck (första avtrycket för
en passande individuell sked) för en stabil
protes.

Underhåll 
1.Blandningskärlet

Diska och torka blandningskärlet och
locket noga efter användningen. Härdat
alginatmaterial är mycket lätt att ta bort.
Använd ingen kniv eller liknande efter-
som det kan ge repor på ytorna.
Se till att hålet i blandningskärlets lock
inte täpps till (fig. 11): eftersom det gör
det mycket svårare att öppna och stänga
locket.

2.Blandningsapparaten
Rengör den med en fuktig trasa och
använd eventuellt ett neutralt
rengöringsmedel.
Använd aldrig lösningsmedel!

fig. 8

fig. 9

fig. 10 fig. 11
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Felsökning

Problem Orsak Vad ska du göra

* Glöm inte att sätta tillbaka de båda spärrmuttrarna innan apparaten transporteras bort för reparation

(se fig.1).

Specifikationer

Volt AC 220 – 230 V, 50/60 Hz

Ineffekt 220 W

Varvtal 3400 vpm (60Hz), 2900 vpm (50Hz)

Timer Kan ställas in per sekund från 1-16 sek.

Minnesposter Tre: fabriksinställningen är 8, 10 resp. 12 sek.

Mått Bxdxh: 205x250x295 mm

Vikt 16 kg (35.2 lb) 

Det går inte att slå på

apparaten.

Elkabeln har inte satts i

ordentligt.

Kontrollera att elkabeln sitter

fast ordentligt i apparaten och i

vägguttaget.

Säkringen har gått. Leta efter eventuella externa

orsaker och åtgärda dessa. Byt

sedan ut säkringen.

Om säkringen går igen: lämna

in apparaten på reparation*.

Displayen tänds inte. Kretskortet är defekt. Lämna in apparaten på 

reparation*.

Motorn eller drivenheten

är defekt.

Lämna in apparaten på 

reparation*.

Motorn eller drivenheten

är defekt.

Lämna in apparaten på 

reparation*.

Rotationshastigheten är för

långsam.

Startkondensorn är

defekt.

Lämna in apparaten på 

reparation*.

Blandningskärlet har

fyllts för mycket.

Den totala mängden pulver +

vatten får inte överstiga 100 g.

Onormalt högt ljud eller

skakningar under driften.

Blandningskärlet är tomt. Alginate Mixer II får aldrig 

startas med ett tomt 

blandningskärl.

Pulver och/eller vatten

har läckt ut under bland-

ningen.

Sätt alltid på locket på bland-

ningskärlet ordentligt.

Kontrollera att bägaren eller

locket inte har skadats.
Drivenheten är defekt. Lämna in apparaten på 

reparation*.
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