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 :הנחיות כלליות .1

יש לקרוא את הוראות  GC Silver Mix Trituratorבטרם השימוש במכשיר  .א

 השימוש.

במקרה של צורך בחלקי חילוף יש להתקין חלקי חילוף מקוריים בלבד, בשביל  .ב

 לשמור על בטיחות המשתמש.

ביצוע שינויים במכשיר או שימוש במכשיר שלא בהתאם להנחיות אלו הם  .ג

 באחריות המשתמש בלבד ולא באחריות היצרן.

 ח המכשיר תואם את מתח הרשת החשמלית במקום השימוש.יש לוודא שמת .ד

 יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל בטרם ביצוע פעולות תחזוקה כלשהן. .ה

 יר לערבוב קפסולות דנטליות בלבד.יש לעשות שימוש במכש .ו

לניקוי המכשיר יש לעשות שימוש בחומרי ניקוי שאינם אברזיביים או בעלי  .ז

 לגרום נזק למכשיר. אפקט כימי )חומצה, לדוג'( שעלול

לפרטים נוספים, חלקי חילוף והצהרת תאימות יש להיעזר בחוברת  .ח

Instructions For Use .באנגלית המסופקת עם המכשיר 

 

 

 :מאפיינים טכניים .2
 מ"מ  145*  220*  215 מידות )ר * ע * ג( 

 ק"ג 3.7 משקל
 230V – 50 Hz ±5% מתח הזנה

 3.15A פיוז
 A – 70 Watt 0.5 ספיגה

 c° 40 – 18 טמפ' סביבה

 ללא עיבוי 90% לחות סביבה
 (5%±סל"ד ) 4,400 תדר ערבוב
 שניות 99 – 1ניתן לתכנות:  זמן ערבוב

 (I) דרגת בידוד

 

  



 :הוראות הפעלה .3

 יש להניח את מכשיר הערבוב על משטח ישר. .א

 .V – 50 Hz 230יש לחבר לרשת החשמל לשקע מוארק בעל מתח  .ב

שבצד  O – Iיש להפעיל את מכשיר הערבוב באמצעות כפתור ההפעלה  .ג

 המכשיר.

יש להניח קפסולה לערבוב במחזיק הקפסולה, לוודא אחיזה טובה ולסגור את  .ד

 מכסה הבטיחות סגירה מלאה.

שניות, בהתאם להנחיות יצרן החומר  99עד  1-יש לכוון את משך הערבוב מ .ה

 המעורבב:

  ללחוץ על כפתורSET  שניות. 10לכיוון זמן הערבוב במרווחים של 

  שניות  10להוספת או גריעת  ▼או למטה  ▲ללחוץ על כפתורי למעלה

 מזמן הערבוב.

  ללחוץ שנית על כפתורSET  שניה לכל  1להוספת זמן ערבוב של

 לחיצה.

  שניה  1להוספת או גריעת  ▼או למטה  ▲ללחוץ על כפתורי למעלה

 מזמן הערבוב.

  השלישית על כפתור ללחוץ בפעםSET .לשמירת זמן הערבוב שתוכנת 

 .START/STOPלתחילת ערבוב יש ללחוץ על כפתור  .ו

בכל עת, גם אם  START/STOPלהפסקת הערבוב ניתן ללחוץ על כפתור  .ז

 הערבוב לא הסתיים.

 מסיבות בטיחותיות המכשיר פועל רק כאשר מכסה הבטיחות סגור לחלוטין. .ח

משך הערבוב נשמר כפי שתוכנת גם אם המכשיר כובה או  : בסיום הערבוב,לתשומת לבך

תפעיל את הערבוב בהתאם לנתונים  START/STOPנותק מרשת החשמל. לחיצה על כפתור 

 שהוגדרו.

 

 

 :איור חלקי המכשיר .4

 

 

  

 מכסה בטיחות

 מקש

START/STOP 

 SET מקש תצוגה
 למעלה מקש

 למטה מקש

מתג הפעלה  

 ראשי



 :בתקלותטיפול  .5

 פתרון סיבה תקלה

לא ניתן להפעיל את 
 המכשיר

 יש לחבר את כבל החשמל כבל החשמל אינו מחובר

יש לבדוק את הסיבה  אין מתח בשקע החשמל
להיעדר המתח ולפתור 

 אותה

מתג ההפעלה הראשי של 

 Oהמכשיר במצב 

ללחוץ על מתג ההפעלה 

 Iהראשי למצב 

חדש בעל להחליף בפיוז  הפיוז הראשי נשרף
 מאפיינים דומים

לא ניתן להפעיל את 
 מונה הזמן )טיימר(

 יש להפעיל את המכשיר המכשיר כבוי

 להחליף את מונה הזמן מונה הזמן תקול

 להחליף את השנאי השנאי תקול

מונה הזמן )טיימר( 
 לא סופר את השניות

 להחליף את מונה הזמן מונה הזמן תקול

כפתורי מונה הזמן 
 לא פועלים)טיימר( 

 להחליף את מונה הזמן מונה הזמן תקול

 להחליף את לוח המקשים המקשים תקולים

מכשיר הערבוב לא 
 פועל

 להחליף את מונה הזמן מונה הזמן תקול

 להחליף את מנוע הערבוב מנוע הערבוב תקול

מכסה הבטיחות פתוח או 
 תקול

לסגור את מכסה הבטיחות 
 או להחליפו

 מתג-להחליף את המיקרו תקולמתג -המיקרו

מכשיר הערבוב פועל 
 לאט

 להחליף את המעבה ( תקולcondenserהמעבה )

 להחליף את מנוע הערבוב מנוע הערבוב תקול

 להחליף את המסב ( תקולbearingהמסב )

 

 

 GC Israel  :03-7979602שירות לקוחות 

 GC Israel :03-7979614להזמנות 


