
Instrukcja bezpieczeństwa dla myjek ultradźwiękowych

1. Wstęp

Szanowny Kliencie! Dziękujemy za dokonanie zakupu w TME! W dbałości o środowisko 

przekazujemy Państwu tę skróconą instrukcję obsługi. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem 

prosimy o uważne jej przeczytanie. Wejdź na: www.tme.eu

Rysunki zamieszczone w instrukcji skróconej to ilustracje poglądowe i mogą różnić się od 

rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak ich podstawowych właściwości.

2. Przeznaczenie

Urządzenie przeznaczone do czyszczenia płytek PCB z zanieczyszczeń powstałych podczas lutowania.

3. Przygotowanie do pracy i użytkowanie

P - pojemnik na kosz z płytkami PCB

C - czas czyszczenia

W - włącznik grzałki
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Podłączyć odpływ do kanalizacji.

Podłączyć przewód zasilający do odpowiedniego gniazda.

Przygotować środek czyszczący i umieścić go w zbiorniku, gdzie zanurzony będzie kosz, 

utrzymywanie minimalnego poziomu w zbiorniku może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Włączyć zasilanie.

Włączyć grzałkę.

Ustawić czas czyszczenia.

Umieścić detale przeznaczone do czyszczenia w koszu i włożyć go do zbiornika.

Uruchomić ultradźwięki.
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4. Środki ostrożności
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Nie włączać urządzenia bezpośrednio po przeniesieniu z chłodnego pomieszczenia do ciepłego. 

Kondensacja pary wodnej może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Uszkodzony przewód zasilający powinien być niezwłocznie wymieniony przez 

wykwalifikowanego serwisanta.

Urządzenie może być używane jedynie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Nigdy nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami lub gdy przewody są mokre, gdyż 

może to spowodować zwarcie lub porażenie prądem.

Korzystać z właściwej odzieży ochronnej.

Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.

Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Nie należy używać myjki do celów innych niż czyszczenie płytek elektronicznych.

Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych. Samowolne zmiany 

konstrukcyjne skutkują utratą gwarancji, a ponadto mogą spowodować nieprawidłowe działanie 

urządzenia lub być przyczyną wypadku.

Zużyte urządzenie elektryczne nie może być składowane wraz z innymi odpadami. Zużyte 

urządzenie elektryczne należy składować w miejscach do tego przeznaczonych.
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