
 

VORTEX MIXER 
   

BUKU PANDUAN 

   
 

   
MX-S      Kecepatan disesuaikan 
MX-F                  Kecepatan tetap  

   
Bacalah petunjuk pengguna secara seksama sebelum menggunakannya, dan ikuti semua petunjuk 
pengoperasian dan keselamatan! Spesifikasi teknis dan garis besar dapat berubah tanpa pemberitahuan 
sebelumnya.  
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Kata Pengantar   
Selamat datang di “Buku Panduan Vortex Mixer”. Pengguna harus membaca buku manual ini dengan seksama, mengikuti petunjuk dan prosedur, dan 
waspadalah terhadap semua peringatan.  

  
Layanan   
Saat bantuan dibutuhkan, anda seslalu dapat menghubungi departemen layanan pabrikan untuk mendapatkan dukungan teknis dengan cara berikut:  
Tolong berikan perwakilan layanan pelanggan dengan informasi berikut:  
• Nomor Seri (dibawah panel)  
• Sertifikasi  
• Keterangan  
• Metode dan prosedur yang diadopsi sekali untuk menyelesaikan permasalahan.  
• Informasi kontak anda.  

  
Jaminan  
Instrumen ini dijamin bebas dari cacat bahan dan pengerjaan dalam penggunaaan dan servis normal, untuk jangka waktu 24 bulan sejak tanggal faktur. Garansi 
hanya diberikan kepada pembeli asli. Tidak berlaku untuk produk atau bagian yang telah rusak karena pemasangan yang tidak benar, koneksi yang tidak 
semestinya, penyalahgunaan, kecelakaan atau kondisi penggunaan yang tidak normal. Untuk klaim berdasarkan garansi, hubungi dealer setempat. Anda juga 
dapat mengirimkan instrumen langsung kepada pekerja kami, melampirkan Salinan faktur dan dengan memberikan alasan untuk klaim kami tersebut.  
 
1. Instruksi Keselamatan   

 

Catatan 

 Baca buku petunjuk sebelum menggunakan 

 Pastikan hanya staf terlatih yang menggunakan instrument tersebut 

 

Pelindung Stopkontak 

 Pastikan stopkontak dimatikan sebelum digunakan 

- Kenakan barang pengaman pribadi untuk menghindari resiko 

- Memercikkan cairan.   

- Getaran mekanis dapat menyebabkan kerusakan kaca 

- Tutup rapat bagian tubuh, rambut atau potongan pakaian dibagian yang bergerak.   

 Selama penggunaan nya:   

- Jaga agar media tetap vertical selama mungkin.   

- Campurkan media dengan tekanan minimum yang dibutuhkan 

- Gunakan bahan yang disediakan saat mencampur massa medium yang berbeda.   

 Atur Instrumen di area yang luas di permukaan yang stabil, bersih, tidak licin, kering dan tahan api. Jangan mengoperasikan alat ini diatmosfir yang mudah 
meledak, dan berbahaya 

 Letakan tombol control kecepatan ke posisi terendah. Secara bertahap meningkatkan kecepatan (adjustable speed model), Kurangi kecepatan jika:   

 Percikan medium keluar dari bejana karena kecepatannya terlalu tinggi.   

 Instrument nya tidak berjalan mulus atau bergerak diatas nya.   



 

 Penggunaan yang aman hanya dijamin dengan aksesoris yang dijelaskan di BAB Aksesoris.   

 Aksesoris harus terpasang dengan kencang pada 2enyusun2t dan tidak bisa lepas sendiri.   

 Periksa instrument dan aksesoris sebelum digunakan. Jangan gunakan komponan yang rusak.   

 Tempatkan bejana ditengah mixer dan orang lain 2enyusun secara seragam.   

 Sebuah bejana yang tajam dapat membuat aus pada mixer.   

 Selalu lepaskan stekernya sebelum mengepas aksesoris.   

 Instrumen bisa memanas saat digunakan.   

 Tegangan operasi yang dibutuhkan pada label harus sesuai pada jaringan suplai tegangan.   

 Lindungi instrument dan aksesoris dari benturan-benturan.   

 Instrumen hanya bisa dibuka oleh teknisi yang kompeten dan terlatih. 
 

2. Tujuan Penggunaan   
Instrumen ini dirancang untuk mencampur cairan di sekolah, Laboratorium atau pabrik. Perangkat ini tidak sesuai untuk digunakan pada daerah lain yang 
menyebabkan bahaya bagi pengguna atau instrument sebagaimana dimaksud dalam BAB I.    
 

3. Pemeriksaan 
3. 1 Saat Pemeriksaan   

Bongkar peralatan dengan hati-hati dan periksa kerusakan yang timbul selama transportasi. Silahkan hubungi pabrik/supplier untuk technical support.   
CATATAN 
Jika ada kerusakan nyata pada sistem, tolong jangan hubungkan ke kabel listrik 
3. 2 Daftar Barang   

Paket sudah termasuk Unit utama dan Buku Panduan  
   

Simpan dalam pengepakan. Untuk sistem layanan garansi biaya pengiriman akan dikenakan jika tidak dalam pengepakan.   
 
4. Uji Coba 

 
Jika uji coba diatas normal, instrument siap dioperasikan setelah bab penggunaan. Jika operasi ini tidak normal, instrumennya mungkin rusak. Silahkan hubungi 
pabrik/supplier untuk teknikal support.     

 
5. Pengoperasian      

      
5.1 Pengoperasian Terus menerus    

 Tombol kecepatan pada posisi rendah. Letakkan instrumen di tempat yang stabil dan aman dan pasang daya utama  

 Dorong tombol 2 arah ke kiri untuk menyalakan dan LED menyala.   

 Putar tombol kecepatan untuk mengatur kecepatan (Adjustable speed model).    

 Tekan tombol 2 arah ke kanan dengan benar untuk mematikannya.   
5.2 Pengoperasian Mode Sentuh   

 Tekan tombol kecepatan pada posisi terendah. Letakkan instrumen di tempat yang stabil dan aman dan pasang daya utama  

 Dorong tombol 2 arah ke mode sentuh.   

 Putar tombol control kecepatan untuk mengatur kecepatan (Adjustable Speed Model). 

 Jika tabung uji ditekan ke kepala pencampur secara vertical, instrument akan mulai bekerja dan power LED akan menyala 

 Tekan tombol 2 arah ke kiri dengan pelan ke arah off untuk mematikannya 
Catatan:   

 Tempatkan wadah sedekat mungkin ketengah pencampur untuk pencampuran yang tepat. 

 Sesuaikan tombol control kecepatan perlahan agar instrument bekerja dengan lancar 

 Jangan menjalankan mode operasi pada area kecepatan tinggi. 
 
6. Perawatan dan Pembersihan 

• Perawatan yang tepat dapat menjaga instrument bekerja dan tahan lama 

• Jangan menyemprotkan pembersih ke instrument saat membersihkan  

• Cabut kabel listrik saat membersihkan.   

• Instrumen dibersihkan hanya menggunakan pembersih seperti ditunjukkan dibawah ini 



 

Pewarna  isopropyl alcohol  

Bahan baku air yang mengandung tenside /isopropyl alcohol

Kosmetik  air yang mengandung tenside /isopropyl alcohol

Bahan Makanan air mengandung tenside  

Bahan bakar air mengandung tenside  
 

• Untuk bahan yang tidak terdaftar, mohon informasi dari produsen/supplier 

• Sebelum menggunakan metode pembersihan atau dekontaminasi lainnya, pengguna harus memastikan dengan produsen/pemasok apakah metode 
ini tidak membahayakan instrument.  

• Kenakan sarung tangan pelindung saat membersihkan instrument 
Catatan 

• Alat listrik tidak boleh diletakkan di tempat pembersih 

• Instrumennya adalah produk elektronik yang canggih, tolong hindari getar parah saat menggunakan transportasi 

• Instrumen sudah diperiksa dan dimasukkan ke dalam kardus sebelum dikirim, hindari kontaminasi 

• Matikan instrument dan taruh ditempat yang kering, bersih, stabil pada suhu kamar dalam penggunaan jangka panjang.  
  

7. Standar dan Peraturan terkait.  
Konstruksi sesuai dengan standar keselamatan sbb:   
EN 61010-1   
Konstruksi sesuai dengan standar EMC sbb: 
EN 61326-1 
Pedoman EU terkait: 
EMC-guidelines: 89/336/EWG 
Instrument guidelin 73/023/EWG  

     
8. Data Teknis  

Items  Specifications  

Voltage [VAC]  220-230 / 110-120 

Frequency [Hz] 50, 60 

Power [W] 60

Shaking movement orbital 

Orbital diameter (mm) 4

Motor type Shaded-pole motor 

Motor rating input [W] 58

Motor rating output [W] 10

0-2500(Adjustable   speed model) 

2500(Fixed speed model) 

Speed display Scale 

Run type Continuous/touch operation 

Dimensions (mm) 127×130×160 

Weight [kg] 3.5 

Permitted   ambient temperature[°C] Mei-40

Permitted   relative humidity 80%

Protection class acc. to DIN 60529 IP21 

Speed range [rpm] 

 
    
9. Produk dan Aksesoris  

Cat. No.  Descriptions  

821100017777 MX-F Vortex Mixer (fixed speed), Cn plug, 220V/50Hz 

821100027777 MX-F Vortex Mixer (fixed speed), Cn plug, 220V/60Hz 

821100037777 MX-F Vortex Mixer (fixed speed), USA pug, 110V/50Hz 

821100047777 MX-F Vortex Mixer (fixed speed), USA pug, 110V/60Hz 

821100057777 MX-F Vortex Mixer (fixed speed), Euro plug, 220V/50Hz 

821100067777 MX-F Vortex Mixer (fixed speed), UK plug, 220V/50Hz 

821100077777 MX-F Vortex Mixer (fixed speed), Euro plug, 220V/60Hz 

821100087777 MX-F Vortex Mixer (fixed speed), UK plug, 220V/60Hz 

821100157777 MX-F Vortex Mixer (fixed speed), USA plug, 220V/60Hz 

821100167777 MX-F Vortex Mixer (fixed speed), USA plug, 220V/50Hz 

821200017777 MX-S Vortex Mixer (adjustable speed), Cn plug, 220V/50Hz 

821200027777 MX-S Vortex Mixer (adjustable speed), Cn plug, 220V/60Hz 

821200037777 MX-S Vortex Mixer (adjustable speed), USA pug, 110V/50Hz 

821200047777 MX-S Vortex Mixer (adjustable speed), USA pug, 110V/60Hz 

821200057777 MX-S Vortex Mixer (adjustable speed), Euro plug, 220V/50Hz

821200067777 MX-S Vortex Mixer (adjustable speed), UK plug, 220V/50Hz 

821200097777 MX-S Vortex Mixer (adjustable speed), Euro plug, 220V/60Hz 

821200107777 MX-S Vortex Mixer (adjustable speed), UK plug, 220V/60Hz 

821200157777 MX-S Vortex Mixer (adjustable speed),  USA plug, 220V/60Hz 

821200167777 MX-S Vortex Mixer (adjustable speed), USA plug, 220V/50Hz  
 
Accessories   



 

  
 
 

  
       
10. Applikasi   

  

    

Continuous  mode 

(Low speed area) 

VTI.1 Y Y Y Y 

VTI.2 + VT1.3.1 Y  Y  

VTI.2 + VT1.3.2  Y  Y  

VTI.2 + VT1.3.3  Y  Y  

VTI.2 + VT1.3.4  Y  Y  

VTI.2 + VT1.3.5  Y  Y  

VTI.3 + VT1.3.6 Y  Y  

VTI.3 + VT1.3.1    Y 

VTI.3 + VT1.3.2     Y 

VTI.3 + VT1.3.3     Y 

VTI.3 + VT1.3.4     Y 

VTI.3 + VT1.3.5     Y 

Attachments  
Fixed speed model  Adjustable speed model  

(2500rpm) (0-2500rpm)  

 
Touch 

mode 

Continuou

s  mode 

Touch mode (High 

speed area) 
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