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KÄYTTÖOHJEET 

SpeedMixer DAC 150 FVZ-K 
 
 
TÄRKEÄÄ: Mixeriin laitettavan materiaalin, kupin ja kannen sekä pidikkeen 
kokonaismassan tulee olla 100 ja 150 gramman välissä, mieluiten 115 ja 140 gramman 
välillä. Tällöin sekä laitteen turha tärinä pienenee että vähenee laitteen turha kuluminen. 
 
Tyhjä purkki ja kansi + pidike Materiaalin massa 
50 g +/- 3 50 – 100 g 
 
Tarkista aina ennen käynnistystä, että Mixerissä oleva kupinpidike on kunnolla 
paikallaan. 

 

TARKISTA onko hätä-seis -nappi pohjassa. Jos on, vapauta se vääntämällä kevyesti 
oikealle. 
 
PAINA on-off -katkaisin on-asentoon, niin katkaisimessa oleva valo syttyy. Noin neljän 
sekunnin kuluttua magneettiset lukot vapautuvat Mixerin kannessa ja antavat klik-
äänen merkiksi laitteen käyttövalmiudesta. 
 
VALITSE KIERROSLUKU 

Mixerin kierrosluvun voit valita joko valmiiksi määrättynä kierrosnopeutena tai 
säädettävissä olevana muuttuvana kierroslukuna. Kierrosluku voidaan valita 
näiden kahden välillä käyttämällä hallintayksikön näyttöä apuna. 
 

Valitse haluttu kierrosluku seuraavasti: 
1. Paina P-nappia kahdesti, kunnes näyttöön tulee Param. ja r000 
2. Paina ylös-nuolta 4 kertaa kunnes P1000 on valittu 

P1000=2 ilmaisee muutettava kierrosluku -toimintoa 
P1000=3 ilmaisee vakio kierrosluku -toimintoa 

3. Valittuasi P1000, paina P. Kursori hyppää valittuun käyttötapaan. 
4. Paina ylös tai alas -nuolta vaihtaaksesi kierrosluku -käytäntöä (2 tai 3). 
5. Paina P -näppäintä tallentaaksesi valintasi. 
6. Odota noin 5 sekuntia, kunnes 0 on jälleen näytöllä. 
 

VAKIO KIERROSLUKU -toiminnossa voit valita kahden laitteeseen 
asennetun kierrosluvun välillä käyttöyksikön vakio kierrosluku -valitsimen 
avulla. 
Asento 1: 2500rpm 
Asento 2: 3000rpm 

 
MUUTETTAVA KIERROSLUKU -toiminnossa voit säädellä kierroslukua 
muuttamalla nopeuden tarkkailu -kytkintä käyttöyksikössä. Voit määrittää 
kierrosluvun 510 ja 3500rpm:n välillä. 
 

VALITSE SEKOITUSAIKA 
Sekoitusaikaa voidaan säädellä käyttöyksikön ajastimella. Sekoitusaika voidaan 
valita 2 ja 26 sekunnin välillä, 2s:n portailla. 
 

KÄYNNISTÄ OHJELMA 
 Sekoitusprosessi käynnistetään painamalla start-nappia. 
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NÄYTTEEN KÄSITTELYOHJE
ANNA komponenttien olla uunissa noin 1 tunti ennen käsittelyä (halutussa 
lämpötilassa). 
 
SUIHKUTA näytepurkkiin irrotusainetta. 
 
NUMEROI näytepurkki selvyyden vuoksi, jos näytteitä on paljon. 
 
PUNNITSE näytepurkki ja laita massa muistiin. 
 
PUNNITSE purkki sekä kansi (kannessa pitää olla reikä) ja laita niiden yhteismassa 
muistiin. 
 
TAARAA vaaka ilman kantta. 
 
KAADA näytepurkkiin komponenttia A ja laita purkki uuniin. 
 
LASKE komponentti B:n osuus. 
 
KAADA komponenttia B toiseen näytepurkkiin ja ILMAA se (sekoita 2x (20 s, 2500 
rpm)) 
 
PUNNITSE tyhjä ruisku ja laita massa muistiin. 
 
OTA ruiskuun komponenttia B, ja ruiskuta varovasti pois. 
 
PUNNITSE ruisku (ruiskuun on jäänyt muutama tippa, näin saadaan todellisempi 
arvo) ja ota massa talteen sekä taaraa vaaka. 
 
OTA ruiskuun laskettu määrä komponenttia B ja ota massa muistiin. 
 
VEDÄ ruiskuun myös tyhjää ilmaa, sillä aine saattaa laajeta kuumentuessaan. 
 
LAITA ruisku uuniin pystyasentoon. 
 
OTA näytepurkki uunista (kun se on lämmennyt haluttuun lämpötilaan). 
 
ILMAA näyte A (ks. edellä näytteen B ilmaaminen). 
 
TARKISTA sekoitusparametrit (kierrosnopeus ja sekoitusaika) ilmauksen jälkeen. 
 
LISÄÄ ruiskun sisältö purkkiin kannessa olevan reiän kautta. 
 
SEKOITA Mixerillä. 
 
PUNNITSE tyhjän ruisku ja laita massa muistiin. 
 
PUNNITSE näytepurkin massa komponentteineen. 
 
IRROTA näytekiekko purkista paineilman avulla.
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SEKOITUSAJAN JA KIERROSLUVUN VALINTA 
 
 
Oikeilla ajoarvoilla tehdyn näytekiekon tulisi olla sileä ja tasainen molemmilta puolilta, 
sekä hyvin kovettunut (ei limainen). Alla on lueteltu yleisimpiä ongelmia näytekiekkojen 
teossa, niiden syitä sekä mahdollisia ratkaisuja ongelmiin. 
 
 
Vino Komponentit ovat ehtineet reagoida liian aikaisin 

→ pienennä sekoitusaikaa (ja lisää tarvittaessa 
kierrosnopeutta) 
→ jos sekoitusajan pienentäminen ei auta, 
suurenna sekoitusaikaa reippaasti (näyte ehtii 
kovettua tasaisen pyörimisen aikana) 

 
Limainen/tahmea Huonosti sekoittunut  

→ lisää kierrosnopeutta ja/tai suurenna 
sekoitusaikaa 

 
Kannessa paljon komponenttia Liian suuri kierrosnopeus 

→ pienennä kierrosnopeutta (ja lisää tarvittaessa 
sekoitusaikaa) 

 
Kuplia kiekossa Komponentit ovat ehtineet osittain reagoida tai 

ilmaus on puutteellinen 
 → Lisää kierrosnopeutta (ja pienennä 

sekoitusaikaa) tai ilmaa näytteeseen tulevat 
komponentit huolellisemmin 
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SpeedMixer- NÄYTTEET 

 
 
 

tekijä:
 ______________________ 
NÄYTE:  pvm:
 ______________________ 
 
  
      osuus 
       
Komponentit: A: __________________________________ _______osaa 
  __________________________________ 
  
 B: __________________________________ _______osaa 
  __________________________________ 
 
 
Sekoitusparametrit: 

 sekoitusaika: _____________s  
   
  kierrosnopeus: _____________rpm 
 
 
Massat (grammoina): 
 

purkki + kansi A B R1 R2 R3

 
 
 
 
 B:n määrä laskettuna:
 

 

= B:n määrä:               g 

 
 
 
Kokonaismassa (purkki + kansi + komponentit):__________g 
 
 
 
HUOMIOTAVAA:_______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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SpeedMixer- NÄYTTEET 
useampi B-komponentti 

 
 

tekijä: ______________________ 
NÄYTE:  pvm: ______________________ 
 
 
      osuus 
       
Komponentit: A: __________________________________ _______osaa 
  __________________________________ 
  
 B: __________________________________ _______osaa 
  __________________________________ 
  __________________________________ 
  __________________________________ 
 
Sekoitusparametrit: 

 sekoitusaika: _____________s  
   
  kierrosnopeus: _____________rpm 
 
 
Massat (grammoina): 
 

purkki + kansi A B R1 R2 R3

 
 
 
 B:n määrä laskettuna:  
 

= B:n määrä:               g 

 
 

 B1= _______________g B2= _______________g B3= _______________g 
punnittu 

 määrä________________g  _______________g  _______________g 
 
   
Kokonaismassa (purkki + kansi + komponentit):__________g 
 
 
HUOMIOTAVAA:__________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 


