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INSTRUKCJA OBSŁUGI



 Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.
 Przechowywać niniejszą instrukcję do wglądu.

ZASTOSOWANIE: Linie: serwisowe, elektroniczne, medyczne, laboratoryjne, maszynowe,
chemiczna itp., czyszczenie pił tarczowych.

1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

  TYP
KS-040AL

KT-040AL

KU-040AL

KS-060AL

KT-060AL

KU-060AL

KS-080AL

KT-080AL

KU-080AL

KS-100AL

KT-100AL

KU-100AL

KS-120AL

KT-120AL

KU-120AL

KS-180AL

KT-180AL

KU-180AL

KS-240AL

KT-240AL

KU-240AL

KS-360AL

KT-360AL

KU-360AL

PARTIA

PRODUKT
CZĘSTO-

-TLIWOŚĆ
28/40K 28/40K 28/40K 28/40K 28/40K 28/40K 28/40K 28/40K

MOC 240W 360W 480W 600W 720W 1080W 1440W 2160W

TIMER 1～30’ 1～30’ 1～30’ 1～30’ 1～30’ 1～30’ 1～30’ 1～30’

P

R

O

D

U

K

T

KS

KT

KU

400x300x330

430x330x520

520x360x550

400x300x380

430x330x570

520x360x600

430x350x380

460x390x570

550x420x600

600x350x380

630x390x570

620x420x600

600x350x480

630x390x620

620x420x650

650×400×580

680x440x670

670x470x700

650×450×620

680x490x720

670x520x750

750×500×730

780x540x820

770x570x850

ROZMIAR

ZBIORNIKA
300x240x150 300x240x200 330x300x200 500x300x200 500x300x250 550x350x300 550×400×350 650×450×450

Przetwornik 4 PCS 6 PCS 8 PCS 10PCS 12PCS 18PCS 24PCS 36PCS



POJEMNOŚĆ 10 L 14 L 20 L 30 L 38 L 55 L 78 L 130 L
M

O

C

G

RZ

A

NI

A

KS

KU

KV

500W

1000W

1500W

500W

1000W

1500W

500W

1000W

1500W

800W

1500W

3000W

1000W

3000W

3000W

1000W

4500W

4500W

1500W

4500W

4500W

2000W

6000W

6000W

TEMP. 20 ~ 80℃ 20 ~ 80℃ 20 ~ 80℃ 20 ~ 80℃ 20 ~ 80℃ 20 ~ 80℃ 20 ~ 80℃ 20 ~ 80℃
ZASILACZ AC  220V 50HZ  /  AC  110V 60HZ

TYP：KS- typ podstawowy；KT- typ zintegrowany；KU- typ oddzielny 

2. WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA:

(OSTRZEŻENIE: W celu ograniczenia ryzyka poparzenia, porażenia prądem elektrycznym,

pożaru lub przypadkowego zranienia osób, należy przeczytać niniejszą instrukcję.)

a) Urządzenie demontować może tylko autoryzowany serwis

b) Należy odłączyć urządzenie przed napełnieniem, nie przekraczając oznaczenia MAX.

c) Nie dotykać gniazda mokrą ręką, w celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem elektrycznym.

d) Urządzenie należy używać zgodnie z instrukcją obsługi, jak również nie używać żadnych akcesoriów,

które nie są zalecane przez producenta.

e) Nie zanurzać urządzenia w wodzie, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

f) Nie należy używać urządzenia podczas snu.

g) Nigdy nie należy używać urządzenia w przypadku uszkodzenia przewodu lub wtyczki. Jeśli urządzenie

nie działa prawidłowo, jest uszkodzone lub upuszczone do wody, należy zwrócić uszkodzone urządzenie do

centrum serwisowego w celu sprawdzenia i naprawy.

3. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA (NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE 
INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM):

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym należy:

a) Odłączyć urządzenie od zasilania natychmiast po użyciu.

b) Trzymać urządzenie z dala od źródeł ciepła i umieścić je na suchej i równej powierzchni.

c) Należy przechowywać urządzenie w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć wpadnięcia do                              

wody lub innego płynu.

d) Po podłączeniu urządzenia nie należy pozostawiać go bez nadzoru.

e) Nie używać podczas kąpieli.

f) Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie lub innej cieczy.

g) Nie należy natychmiast odłączać urządzenia, które wpadło do wody.



4. INSTRUKCJA OBSŁUGI:

a)  Otworzyć  pokrywę  i  umieścić  przedmioty  w  pojemniku  przeznaczone  do  czyszczenia,  a  następnie

napełnić  je  wodą  (woda  powinna  zakrywać  przedmiot,  ale  nie  powinna  przekraczać  dopuszczalnej

wartości!)

b) Włączenie urządzenia bez ówczesnego napełnienia wodą, może spowodować uszkodzenie urządzenia!

c) Zamknąć pokrywę. Podłączyć urządzenie do gniazdka elektrycznego.

d) Prawy przycisk  "TIME+" i "TIME-"  jest czasomierzem, naciśnij go, aby ustawić czas; Naciśnij prawy

przycisk "ON/OFF", aby rozpocząć czyszczenie i włączyć lampkę sygnalizacją.

e) Lewy przycisk "TEMP+" i "TEMP-" jest nastawą temperatury, naciśnij przycisk "TEMP-", aby ustawić

temperaturę cieplną; jeśli chcesz podgrzać wodę, naciśnij przycisk "ON/OFF" w lewo, a dioda LED zapali

się.

f) Kiedy prawe pokrętło zacznie się obracać, można ustawić moc. 

g) Podczas czyszczenia charakterystyczny hałas jest normalny.

 h)  Po  upływie  czasu  czyszczenia  lub  wcisnąć  przycisk  "ON/OFF",  aby  zatrzymać  urządzenie.  Przy

kolejnym cyklu czyszczenia należy powtórzyć powyższy proces.

 i) Po zakończeniu czyszczenia, odłączyć urządzenie. Otworzyć pokrywę, wyjąć wyczyszczony artykuł i

spuścić wodę.

5. SPOSOBY SPRZĄTANIA:

a) OGÓLNE CZYSZCZENIE - stosować tylko zwykłą wodę do ogólnego czyszczenia

Kiedy  przedmiot  jest  nadzwyczaj  zabrudzony,  należy  dodać  około  5-10  ml  detergentu  do  wody,  aby

zwiększyć efekt czyszczenia.

b) CZYSZCZENIE CZĘŚCI - w przypadku dużych przedmiotów, używać częściowego czyszczenia, jak

pokazano na rysunku.

6. KONSERWACJA:

a) Odłączyć i opróżnić urządzenie po użyciu. (Nie przechowywać wody w zbiorniku przez dłuższy czas.)

b) Wytrzeć zbiornik i  obudowę suchym ręcznikiem. (Nie myć urządzenia wodą,  aby uniknąć porażenia

prądem elektrycznym).

c) Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

7. USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ PRZY POMOCY TECHNOLOGII 
ULTRADŹWIĘKOWEJ:

a) Wiele małych bąbelków powstaje pod działaniem ultradźwięków.

b)  Pęcherzyki  są  stale  wszczepiane  pod  wpływem  ultradźwięków,  w  celu  uderzania  o  powierzchnię

elementu.



c) Uderzenie rozdziela brud na wiele granulek i oddziela go od powierzchni przedmiotu, a następnie dostaje

się do wody.

AKCESORIA: Osłona maszyny, pokrywa, linia zasilająca, tabliczka znamionowa, certyfikat.

_________________

Designed in Poland

Made in P.R.C.

Importer: Big5 Krzysztof Czurczak

ul. Wysockiego 41/6

42-218 Częstochowa

NIP: 6861576041


