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DEKLARÁCIA  ZHODY  V  ZMYSLE  SMERNÍC  EURÓPSKEJ  ÚNIE

STARLAB deklaruje, že orbitálna trepačka, kat. č. N2400-8030 bola vyrobená a preverená v súlade s nasledovnými eu-
rópskymi normami:

2006/95/EC, smernice pre prístroje pracujúce s nízkym napätím
2004/108/EC, smernice pre elektromagnetickú kompatibilitu 

a

harmonizovaných noriem:

EN 61010-1:  2010
EN 61326-1:  2006

Vzhľadom k tomu, že STARLAB je certifikovanou firmou spĺňajúcou podmienky noriem ISO 9001 a ISO 13485 tak sú jej 
pracovné postupy a procesy pravidelne kontrolované a auditované. Kvalita ich produktov je kontinuálne monitorovaná.

STARLAB International GmbH
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1. Bezpečnostné pokyny

Pred uvedením do prevádzky.

• Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na používanie.
• Prístroj môžu používať iba zaškolení pracovníci. Prístroj môže byť otvorený len kvalifikovaným a vyškoleným technikom.
• Pred pripojením do elektrickej siete sa ubezpečte, že zástrčka je dobre uzemnená.
• Prístroj položte na stabilný, čistý, suchý, protisklzový a ohňovzdorný stôl.
• Nepoužívajte prístroj v nebezpečných priestoroch.
• Bezpečná prevádzka je garantovaná len ak sa použije originálne príslušenstvo. Kompletný zoznam príslušenstva môžete  
 nájsť v kapitole 8.
• Pred použitím skontrolujte, či nie je prístroj, alebo jeho časť, poškodená. Nikdy nepoužívajte poškodený prístroj!
• Prevádzkové napätie je uvedené na štítku a musí zodpovedať napätiu vo vašej elektrickej sieti.
• Pred montážou príslušenstva vždy odpojte prístroj od elektrickej siete.
• Pri práci používajte osobné ochranné prostriedky, aby sa zabránilo nebezpečenstvu v dôsledku vystreknutia kvapaliny a  
 možného rozbitia skla, čo sa môže stať v dôsledku mechanických vibrácií.

 
Počas práce

• Držte skúmavku tak zvisle, ako je to len možné.
• Umiestnite skúmavku do stredu miešacej hlavy. Ostré hrany skúmavky môžu poškodiť golier miešacej hlavy.
• Nastavte otočný gombík ovládania rýchlosti na najnižší stupeň a postupne pridávajte rýchlosť.
• Znížte rýchlosť miešania v prípade, že médium špliecha z nádoby, alebo ak je prístroj nestabilný na pracovnom stole

2. Popis prístroja

Prístroj je navrhnutý na miešanie kvapalín.

Normálne používanie: Prístroj je navrhnutý na používanie v profesionálnych laboratóriách. Nepoužívajte ho v exteriéroch.
 

3. Kontrola prístroja
Prístroj vybaľte opatrne z krabice a skontrolujte či nie je poškodený. Ak je prístroj alebo jeho časť poškodená, ihneď kontaktujte firmu 
STARLAB, alebo vášho lokálneho distribútora. 

V transportnom obale musí byť:

• 1 Vortex N2400-6010
• 1 napájací kábel pre použitie v EÚ
• 1 návod na používanie

4. Prostredie, v ktorom môže prístroj pracovať.

Elektrické napájanie 100-240 V, 50/60 Hz
Teplota prostredia 4 - 40ºC
Vlhkosť prostredia < 80%
Prístroj umiestnite na pevný, bezpečný a stabilný povrch.
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5.2 Práca s prístrojom

Trvalé miešanie
1) Umiestnite Vortex na stôl, nastavte otočný gombík ovládania rýchlosti na najnižší stupeň a pripojte napájací kábel.
2) Zapnite prístroj tlačidlom Zapnutie/Vypnutie prístroja (ON/OFF) do polohy ON. Kontrolná LED nesvieti a prístroj je v móde  
 „Standby“.
3) Miešanie spustite otočením regulátora rýchlosti v smere hodinových ručičiek (svieti LED). Nastavte požadovanú rýchlosť  
 miešania. Priložte skúmavku vertikálne k miešacej hlave a prístroj bude vykonávať miešanie.
4) Ak si prajete ukončiť miešanie, prepnite tlačidlo ON/OFF do polohy OFF (vypnuté), kontrolná LED zhasne a prístroj sa vypne.

Spustenie miešania pritlačením skúmavky.
1) Umiestnite Vortex na stôl a pripojte napájací kábel.
2) Tlačidlo Zapnutie/Vypnutie prístroja prepnite do polohy „Touch mode“. Kontrolná LED nesvieti a prístroj je v móde „Standby“.
3) Nastavte rýchlosť miešania otočením regulátora rýchlosti v smere hodinových ručičiek. Miešanie sa spustí priložením a stla 
 čením miešacej hlavy skúmavkou (svieti LED). Uvoľnením tlaku skúmavky na miešaciu hlavu dôjde k zastaveniu miešania. 
4) Ak si prajete ukončiť miešanie, prepnite tlačidlo ON/OFF do polohy OFF (vypnuté), kontrolná LED zhasne a prístroj je vypnutý.

6. Údržba a čistenie

• Riadna údržba a čistenie udrží prístroj v dobrom stave a predĺži jeho životnosť.
• Dajte pozor, aby ste čistiaci roztok nenastriekali do prístroja. Pred čistením vždy odpojte prístroj od elektrickej siete.
• Na čistenie používajte prosím iba izopropyl alkohol a vodu obsahujúcu tenzid. Pred použitím iných metód alebo čistiacich  
 prostriedkov si ich vhodnosť overte u výrobcu, aby nedošlo k poškodeniu prístroja.
• Pri čistení prístroja používajte ochranné rukavice.
• Ak nebudete prístroj dlhšiu dobu používať, odpojte ho od elektrickej siete a odložte ho na suché, čisté a stabilné miesto pri  
 izbovej teplote.

7. Záruka a servis

Na tento prístroj sa vzťahuje záruka na chyby materiálu a spracovania, pri normálnom používaní a prevádzky, na dobu 24 mesiacov od 
dátumu vystavenia faktúry. Reklamácia zaniká v prípade, že prístroj bol otvorený nepovolaným alebo nekvalifikovaným pracovníkom. 
Úplné znenie záručných podmienok je uvedené v časti „General terms and conditions“ na www.starlab.de. Ak potrebujete pomoc, kon-
taktujte firmu STARLAB alebo svojho lokálneho distribútora. Jeho adresu nájdete na www.starlabgroup.com .

Pre komunikáciu o vašom prístroji si prosím pripravte:
 Sériové číslo (je na zadnom paneli vortexu)
• Opis problému (softvér alebo hardvér)
• Postupy a metódy použité na odstránenie problému
• Vaše kontaktné informácie

5.  Obsluha a ovládacie prvky prístroja

5.1 Ovládacie prvky

1.) Kontrolná LED dióda
2.) Tlačidlo ZAP/VYP prístroja
3.) Miešacia hlava
4.) Regulátor rýchlosti miešania

1.)
4.)

3.)

2.)
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10. Recyklácia

8. Technické parametre

9. Údaje pre objednanie

Na základe Europskej Direktívy, WEEE (2002/96EC) pojednávajúcej o znížení a redukcii nebezpečných látok v elektrických a elektro-
nických prístrojoch, nesmie byt tento prístroj po ukončení životnosti zlikvidovaný odhodením do netriedeného komunálneho odpadu. 
Prístroj likvidujte v zmysle lokálne stanovených recyklačných nariadení. 

Tel :  041/5006744, 45 
e-mail : ecomed@ecomed.sk, www.ecomed.sk

Copyright 2014-2018©

Váš spoľahlivý partner v laboratóriu!

Parameter Hodnota
Napájanie 220 - 240 V/ 50-60 Hz
Príkon motora 60 W
Vstupný výkon motora 58 W
Výstupný výkon motora 10 W
Pohyb hlavice pri miešaní orbitálny
Priemer orbity 4 mm
Typ motora Tienený pólový motor
Rýchlosť miešania 0 – 2500 otáčok/min.
Rozmery (š x d x v) 127 x 130 x 160 mm
Hmotnosť 3,5 kg
Teplotné pracovné podmienky 4 – 40 °C
Prípustná vlhkosť pracovného prostredia < 80% (bez kondenzácie)
Stupeň ochrany IP21

Kat. číslo Popis
N2400-6010 Vortex (napájanie EÚ)
N2400-6011 Univerzálna platňa na miešanie skúmaviek s priemerom do 30 mm
N2400-6012 Adaptér pre 18 x 1,5/2,0 ml mikroskúmavky s priemerom do 10 mm. Použitie v kombinácii s N2400-6015.
N2400-6013 Adaptér pre 8 x 15 ml skúmavky s priemerom do 16 mm. Použitie v kombinácii s N2400-6015.
N2400-6014 Adaptér pre 96-jamkovú mikrotitračnú platničku.
N2400-6015 100 mm platňa s gumeným golierom.


