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1. Úvod 
Děkujeme za vaši důvěru v amalgamátor Dr. Mayer. Jednotku ovládán 
mikroprocesor; lze nastavit přesné nastavení doby chodu a velmi snadno se ovládá. 
Než začnete amalgamátor používat, přečtěte si pečlivě tento návod a uchovávejte jej 
v blízkosti amalgamátoru. 

2. Použití 
Amalgamátor se používá k míchání stříbra se rtutí v kapslích a k výrobě slitiny 
jednoduchým způsobem. Ulehčuje práci zubaře a zlepšuje péči. Používá se místo 
dřívější manuální metody, nejen že usnadňuje, ale také snižuje znečištění rtutí v 
ordinaci zubaře. 

3. Technické údaje 
Elektrická bezpečnost: Stupeň II, Typ B 
Napájení: AC 110 ± llV, 60Hz 

 AC 220 ± 22 V, 50 / 60 Hz 
Příkon: 200VA 
Otáčk :> 4000/Min. 
Pojistka :2A(220V) or 3A(110V),^5x20mm 
Provozní údaje:  
Pracovní teplota: 5〜40° C 
Vlhkost :<80% 
Skladování:  
Teplota: -40~~ 55° C 
Vlhkost: RH:<80% 

4. Návod k použití 
Vyberte si jemné stříbrné kapsle se rtutí. Zatlačte uzávěr na vršku kapsle do kapsle; 
nechejte vnitřní stříbrný prášek a rtuť v těsném kontaktu. 
Otevřete průhledný ochranný kryt, upevněte kapsli na držák amalgamátoru a poté 
kryt zavřete 

Nastavení času 
Stisknutím tlačítka „♦“ nastavíte delší čas, stisknutím tlačítka „■“ nastavíte čas 
kratší. 
Stiskněte tlačítko „A / ■", amalgamátor se rozběhne a zastaví se, až uběhne čas, 
který jste nastavili. Pokud chcete běžící amalgamátor zastavit, stiskněte tlačítko '> / 
■ " dvakrtá.  
Poté, co amalgamator ukonční program, můžete otevřít kryt a vyndat kapsli 
amalgamátoru, která je připravena k použití. 

Poznámka 

Před stisknutím klávesy pro spuštění amalgamátoru by měl být uzavřen ochranný 
kryt.  
 

5. Údržba 

Pravidelně otírejte rotující části. 
VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že jste po otevření krabice s novým amalgamátorem a 
před jeho spuštěním odmontovali dva zasouvací šrouby, které slouží k přepravě k 
upevnění amalgamátoru. 
 
6. Řešení problémů 

Č. Příznak Řešení 

1 LCD nezobrazuje číselný displej Zkontrolujte pojistku 

2 Držák kapslí se nepřirozené kývá Zkontrolujte ovládací gumový 
prvek  

7. Záruka 
Pokud jednotka nepracuje správně z důvodu vadného výrobku, bude bezplatně 
opraveno nebo vyměněny díly, či celá jednotka. Záruka 24 měsíců.  


