
Bezpečnostní pokyny pro ultrazvukové myčky

1. Úvod

Vážený zákazníku! Děkujeme, že jste nakoupili v TME! S dbalostí o životní prostředí Vám 

poskytujeme tento zkrácený návod k obsluze. Prosíme, abyste si jej před zahájením práce se zařízením

pozorně přečetli. 

Podívejte se na www.tme.eu. 

Obrázky umístěné v tomto zkráceném návodu jsou ilustrační a mohou se lišit od skutečného vzhledu 

předmětu. To ale nemění jejich základní vlastnosti.

2. Určení

Zařízení je určeno k mytí desek plošných spojů od nečistot vzniklých během pájení.

3. Příprava k práci a používání

P - nádoba na koš s plošnými spoji

C - doba čištění

W - vypínač topného tělesa
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Připojte odvod k odpadu.

Připojte napájecí šňůru do příslušné zásuvky.

Připravte si čisticí prostředek a umístěte jej do nádoby, do které ponoříte koš, udržování minimální 

hladiny v nádobě může způsobit poškození zařízení.

Zapněte napájení.

Zapněte topné těleso.

Nastavte dobu čištění.

Umístěte díly, které budete čistit, do koše a vložte jej do nádoby.

Spusťte ultrazvuk.
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4. Bezpečnostní opatření
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Zařízení nezapínejte bezprostředně poté, co jste je přinesli z chladné místnosti do teplé. 

Kondenzace vodních par může způsobit poškození zařízení.

Poškozenou přívodní šňůru nechte neodkladně vyměnit kvalifikovaným servisním technikem.

Zařízení smí být používáno pouze v dobře větraných místnostech.

Zařízení nikdy neobsluhujte mokrýma rukama nebo jsou-li kabely mokré, jelikož to může 

způsobit zkrat nebo zasažení proudem.

Používejte vhodný ochranný oděv.

Neponechávejte zapnuté zařízení bez dozoru.

Zařízení přechovávejte mimo dosah dětí.

Myčku není dovoleno používat k jiným účelům, než je čištění elektronických desek.

Provádění jakýchkoliv konstrukčních změn je zakázáno. Svévolně prováděné změny namenají 

ztrátu záruky a navíc mohou způsobit nesprávnou funkci zařízení nebo být příčinou nehody.

Opotřebované zařízení nesmí být skladováno spolu s jinými odpady. Opotřebované elektrické 

zařízení musí být skladováno v místech k tomu určených.
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