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Introductie
Deze ultrasoonreiniger is bedoeld voor het grondig reinigen van een groot
scala aan producten en onderdelen. Het ultrasone audiosignaal wordt in het
apparaat omgezet naar een mechanische vibratie in dezelfde frequentie.
Deze vibratie plant zich lineair voort door het water of de reinigingsoplossing
waarbij ontelbare kleine belletjes ontstaan. Het uiteenspatten van de belletjes zorgt, eventueel samen met de reinigingsvloeistof, voor de reinigende
werking, de belletjes dringen tot in ieder detail door.

Bediening
Zorg dat het apparaat op een stabiele ondergrond staat.
Doe de stekker in een geaard stopcontact, 230V.
Giet het water of de reinigingsvloeistof in het bad, let op de markeringen
voor minimum en maximum level. Voor professionele toepassingen zijn
specifieke vloeistoffen verkrijgbaar. Gebruik geen agresieve middelen, deze
zullen het apparaat onherstelbaar beschadigen. Wanneer u gebruik wilt
maken van reinigingsmiddelen voor ultrasoonreinigers, neem dan contact
op met VOS instrumenten voor meer informatie.
Leg de te reinigen artikelen in het mandje, plaats het mandje in het apparaat.

Zeer zware artikelen kunnen opgehangen worden aan een statief die is opgesteld boven de reiniger. Zowel voor de reiniging als voor het behoud van
het apparaat is dit beter.
Schakel het toestel in met de powerknop (1).
Stel de gewenste reinigingstijd in met de up - en down knoppen 2. De
maximaal in te stellen tijd is 99 minuten. De ingestelde tijd is af te lezen in
display 3.
Stel de gewenste reinigingstemperatuur in met de up - en down knoppen 4.
De maximaal in te stellen temperatuur is 80°C. Het zal zelden nodig zijn een
dergelijk hoge temperatuur te gebruiken. De ingestelde temperatuur is af te
lezen in display 5.
Zet het apparaat in werking met de Start/Stopknop 6. Druk nogmaals op
deze knop om het proces te onderbreken.
Het vloeistofoppervlak zal door een lichte rimpeling laten zien dat het toestel
in werking is.

BELANGRIJK:
•
•
•
•
•

•

Stop NOOIT uw handen in het bad als het apparaat in werking is
Schakel het apparaat nooit in zonder vloeistof in de tank
Gebruik alleen het bij het apparaat geleverde netsnoer
Laat de vloeistof uit de machine lopen (via het kraantje) als hij langere
tijd niet wordt gebruikt
Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen in dit apparaat. Maak
alleen gebruik van water óf van middelen die speciek bedoeld zijn voor
gebruik in ultrasoonreinigers. Het gebruik van middelen met een laag
vlampunt kan gevaar opleveren voor u en uw omgeving
Maak ALTIJD gebruik van het mandje, of hang het te reinigen object op.
Leg het NOOIT op de bodem van het apparaat

TECHNISCHE SPECIFICATIES:
Temperatuurbereik: omgevingstemp. - 80°C
Tankinhoud: 5 liter
Verbruik: 120W
Frequentie: 40kHz
Binnenmaat: 240x140x150
Buitenmaat: 250x150x265
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