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Οδηγίες Χρήσεως θερµαινόµενου ηλεκτρικού µαγνητικού αναδευτήρα LABTECH  LMS-1003 
 
Λειτουργία 
 

• Πριν την λειτουργία 
 

1) Η παρεχόµενη ισχύς πρέπει να ανταποκρίνεται σε αυτήν που αναγράφεται στο πίσω µέρος του 
µαγνητικού αναδευτήρα.  
2) Τοποθετείστε τον µαγνητικό αναδευτήρα σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. 

 
Προσοχή: Ο µαγνητικός αναδευτήρας θα παραµείνει ζεστός για αρκετή ώρα αφού τον 
κλείσετε. Αποφύγετε την µετακίνηση του εωσότου σιγουρευτείτε ότι κρύωσε τελείως. 

 

• Λειτουργία  
 

1) Βάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα και στρέψτε τον διακόπτη της θερµοκρασίας (ο 
διακόπτης που βρίσκεται αριστερά) δεξιόστροφα.. Η άσπρη ενδεικτική λυχνία της 
θερµοκρασίας (η λυχνία που βρίσκεται αριστερά) θα ανάψει. Στρέψτε το διακόπτη της 
θερµοκρασίας δεξιόστροφα για να αυξήσετε την θερµοκρασία έως το επιθυµητό σηµείο.  

 
2) Στρέψτε τον διακόπτη της ανάδευσης (ο διακόπτης που βρίσκεται δεξιά) δεξιόστροφα.. Η 

πράσινη ενδεικτική λυχνία της ανάδευσης (η λυχνία που βρίσκεται δεξιά) θα ανάψει. Στρέψτε το 
διακόπτη της ανάδευσης δεξιόστροφα για να αυξήσετε την ταχύτητα ανάδευσης έως το 
επιθυµητό σηµείο.  

 
Προσοχή: Αυξάνεται πάντα την ταχύτητα ανάδευσης αργά και σταθερά και ποτέ απότοµα. 

 
Μοντέλο LABTECH  LMS-1003 

  
Περιγραφή Θερµαινόµενος µαγνητικός  αναδευτήρας 

Επιφάνεια θερµαινόµενης πλάκας 180 x 180 mm  
Υλικό θερµαινόµενης πλάκας Ανοξείδωτο ατσάλι µε κεραµική επένδυση 

Εύρος ταχύτητας 60 – 1500rpm 
Θερµοκρασία θερµαινόµενης πλάκας (oC) +5 to +380o C Max. 

Βάρος (καθαρό/µε συσκευασία) 2.8Kg / 3.8Kg 
∆ιαστάσεις (mm) 205(W) x 260(D) x 110(H) mm 

Λειτουργία σε θερµοκρασία περιβάλλοντος  Από 5 έως 50οC 
Λειτουργία σε υγρασία περιβάλλοντος έως 80 % 

Τάση / Συχνότητα / Ισχύς 220V / 50-60Hz / Μax.500Watt, 3Amp. 
 
Σηµείωση 
Για να βελτιστοποιήσετε την λειτουργία ανάδευσης, µπορεί να χρειαστεί να χρησιµοποιήσετε ράβδους ανάδευσης 
διαφορετικού µήκους (ανάλογα µε τον όγκο και την πυκνότητα του διαλύµατος). ∆οχεία µε µη επίπεδο πυθµένα ή 
φτιαγµένα από µαγνητιζόµενο υλικό, πιθανόν να διαταράξουν την λειτουργία της συσκευής. 
 
Για /ερισσότερες /ληροφορίες ασφαλής χρήσης της συσκευής βλέ/ε /ρωτότυ/ες οδηγίες λειτουργίας.  

ISO 9001 : 2000 / EN ISO 9001 : 2000 


