
 

Uživatelská příručka 
H3770-H, H3770-S, 

a H3770-HS 

 

 

 

 
 

 

 

 

Úvod:  
Tato příručka se vztahuje na magnetické míchačky řady 

H3770 Benchmark Scientific. Z důvodu bezpečnosti 

přečtěte před použitím tuto příručku. 

 

 

 

Specifikace 
Rychlost: 150-1500 ot/min. 

Teplota:    Okolí +5°C – 400°C* 

Rozměry plotny: 17,8 x 17,8 cm 

Elektrické připojení: 

Příkon: 

230V/50Hz 

Max: 500W 

Záruka: 2 roky 

 

*Nastavení rychlosti a teploty není k dispozici u všech modelů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalace: 

Postavte přístroj na rovnou plochu s prostorem min. 10 cm 

okolo. Pokud je k dispozici držák vnější sondy, umístěte jej do 

otvoru v zadní části a zajistěte šroubem. Zasuňte síťovou šňůru 

do přístroje a do zásuvky. 
 

 

Napětí sítě musí odpovídat údaji na štítku 

umístěném na zadní straně přístroje! 

 

 

 

Řídící panel – Vyhřívaná plotna/Míchačka: 

 

 

         

 
A) Upozornění horké plotny 

B) Digitální displej 

C) Nastavení teploty - Start/Stop 

D) Nastavení rychlosti - Start/Stop 

 
 

 

Provoz (kombinace Vyhřívaná plotna/Míchačka): 

- Zapněte síťový vypínač do polohy zapnuto - poloha (“I”). 

- Nastavte rychlost míchání otáčením knoflíku (“D”). 

Nastavená rychlost je zobrazena na displeji. Pro provoz 

bez míchání nastavte knoflíkem „Stop“. 

- Nastavte teplotu otáčením knoflíku (“C”). Nastavená 

teplota je zobrazena na displeji.  

- Když je nastavená teplota zobrazena na displeji stiskněte 

knoflík („C“) k zapnutí vyhřívání. Teplota stoupá 

k nastavené hodnotě. Při teplotě plotny nad 50°C bliká 

indikátor „HOT“. 

 
 

Pozor: HOT = Horký povrch! Nedotýkejte se plochy 

plotny. 

 

 

 

 

Provoz (pouze vyhřívaná plotna ): 

- Zapněte síťový vypínač do polohy zapnuto - poloha (“I”). 

- Nastavte teplotu otáčením knoflíku nalevo (“C”). 

Nastavená teplota je zobrazena na displeji. 

- Když je nastavená teplota zobrazena na displeji stiskněte 

knoflík („C“) k zapnutí vyhřívání. Teplota stoupá 

k nastavené hodnotě. Při teplotě plotny nad 50°C bliká 

indikátor „HOT“. 

 
 

Pozor: HOT = Horký povrch! Nedotýkejte se plochy 

plotny. 
 

 

Provoz (pouze míchačka): 

- Zapněte síťový vypínač do polohy zapnuto - poloha (“I”). 

- Nastavte rychlost míchání otáčením knoflíku napravo 

(“D”). 

- Rychlost stoupá až k nastavené hodnotě.  

- Stiskněte knoflík pro zastavení míchání. 
 

Údržba: 

- Udržujte přístroj a plochu čistou. Při čištění odpojte 

přístroj od sítě. Otírejte přístroj pokud je studený. 

Neponořujte přístroj do vody ani na něj nestříkejte  

- Na přístroj je poskytována záruka 2 roky. V případě 

poruchy odpojte přístroj od sítě a kontaktujte servisní 

středisko. 

 

 
 
 

 
 
 

 

  

 

    
 



Odstraňování závad: 
 Zkontrolujte Odstranění 

Nevyhřívá 

nebo nemíchá 

Zkontrolujte přívodní 

šňůru 

Zasuňte nůru do 

zásuvky 

Zkontrolujte pojistku Vyměňte pojistku 

 

Příslušenství: 
H3770-ROD Optional support rod  

H3770-TP Optional temperature probe  

H3770-CS Clamp assembly with support rod and clamps 

for securing thermometers/probes 

H3770-CSTF Clamp Set, chemically resistant/inert Teflon, 

includes rod and clamp 

 

Provoz s vnějším čidlem: 

Pro provoz s externí čidlem vypněte přístroj a zapojte konektor 

do zdířky na zadní straně přístroje. Zapněte přístroj. Na displeji 

je nyní zobrazena teplota z vnějšího čidla. Umístěte nádobu na 

plotnu a čidlo upevněte na tyč pomocí svorek tak, aby bylo 

čidlo ponořeno do obsahu nádoby. NIKDY nezapínejte ohřev, 

pokud není na plotně nádoba a čidlo ponořeno. 


