
HANDLEIDING
HI180

Compacte magneetroerder
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Bedankt dat u voor een product van Hanna Instruments heeft gekozen. Leest u, alvorens dit 
instrument in gebruik te nemen, deze handleiding goed door. Mochten er vragen of opmerkingen 
zijn, dan kunt u contact opnemen met uw leverancier.

è Alle rechten voorbehouden. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, is verboden zonder 
schriftelijke toestemming van de rechthebbende, Hanna Instruments.

è Hanna Instruments behoudt zich het recht om het ontwerp, de constructie of het uiterlijk 
van zijn producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

VOOR GEBRUIK

Haal het instrument uit de verpakking en controleer zorgvuldig of er geen schade is ontstaan 
tijdens transport. Bij schade, gelieve contact op te nemen met uw leverancier.

Elk instrument wordt geleverd met:

• micro-roerstaaf (L 25 x diam. 7 mm)

è Bewaar al het verpakkingsmateriaal totdat u zeker weet dat het instrument goed functio-
neert. Alle defecte items moeten worden teruggestuurd in de originele verpakking met de 
meegeleverde accessoires.

Zorgt u, alvorens dit instrument in gebruik te nemen, ervoor dat deze geschikt is voor de omgeving 
waarbinnen het wordt gebruikt. Gebruik of bewaar het instrument niet in gevaarlijke omgevingen, 
voor uw veiligheid en die van het instrument.

GEBRUIK

De HI180 bevatten elektronische bedieningselementen waarmee u de snelheid met precisie kan 
regelen. Naast de snelheidsregeling zorgt het Speedsafe-systeem ervoor dat het maximale toerental 
(1000 tpm) nooit wordt overschreden. De plastic behuizing is bestand tegen de schadelijke effecten 
van per ongeluk gemorste chemicaliën.
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SPECIFICATIES

Max. capaciteit 1 liter
Min. snelheid 100 rpm
Max. snelheid 1000 rpm
Voeding 110/115 VAC, 50/60 Hz
Installatiecategorie II
Materiaal ABS plastic
Omgeving 0 tot 50°C, RH max. 95 %
Dimensies 137 mm (dia) x 51 mm (h)
Gewicht 640 g 

WERKING

Voorkant

1 Stroomindicator: led licht op wanneer roerder aan staat
2. AAN/UIT/snelheidsknop - om de roerder AAN en UIT te zetten en de roersnelheid in te 

stellen continu variabel tot het maximum

Achterkant

1 zekering 400 mA/250 V (haal de stekker uit het stopcontact voordat u de zekering 
vervangt.)
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2 stroomkabel

Werking
Zorg ervoor dat de SPEED-knop in de UIT-stand staat.

Plaats een beker of glazen bakje bovenop de roerder en plaats de roerstaaf in het midden van de 
bekervoet.

Giet de te mengen vloeistoffen in de beker. Vul niet tot de rand en laat voldoende ruimte om 
morsen tijdens het roeren te voorkomen.

Sluit het netsnoer aan op het net.

Stel de SPEED-knop langzaam in totdat de gewenste roersnelheid is bereikt.
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Geef voldoende tijd voor het mengen om een uniforme rotatiestroom te bereiken.

Nadat het roeren is voltooid, draait u de SPEED-knop naar de UIT-stand.

Als er niet meer moet worden geroerd koppelt u de stroomtoevoer los.

ACCESSOIRES

HI731319 micro-roerstaaf (10)

GARANTIE 

Dit instrument heeft een garantie van twee jaar op fabricagefouten en materialen wanneer deze is 
gebruikt voor het beoogde doel en onderhouden is volgens de instructies. 

Schade als gevolg van ongelukken, verkeerd gebruik of gebrek aan voorgeschreven onderhoud 
wordt niet gedekt.

Als er onderhoud nodig is, neem contact op met uw leverancier. Als het instrument onder garantie 
valt, vermeld modelnummer, datum van aankoop, serienummer en aard van het probleem. Als de 
reparatie niet onder de garantie valt, wordt u in kennis gesteld van de gemaakte kosten. 
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