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Ultragarsinė valymo vonelė 

1. Nerūdijančio plieno dangtelis, 
2. Nerūdijančio plieno krepšelis, 
3. Nerūdijančio plieno indas, 
4. Maitinimo kabelis, 
5. Įjungimo/išjungimo jungiklis, 
6. Laikmatis, 
7. Temperatūros rankenėlė, 
8. Galios reguliavimo rankenėlė. 

 
Techninės charakteristikos: 

Modelis EMMI-20HC EMMI-30HC EMMI-40HC EMMI-60HC 

Indo ilgis (mm) 230 240 300 300 

Indo plotis (mm) 120 135 155 155 

Indo aukštis (mm) 80 100 100 130 

Krepšelio ilgis (mm) 205 205 265 270 

Krepšelio plotis (mm) 100 110 130 130 

Krepšelio aukštis (mm) 60 75 75 95 

Krepšelio tinklelis(mm) 6x6 6x6 6x6 6x6 

Maitinimas 230V 50 Hz 230V 50 Hz 230V 50 Hz 230V 50 Hz 

Maksimali ultragarso galia (W) 150 200 250 400 

Ultragarsinių keitiklių kiekis 2 (38kHz) 3 (38kHz) 4 (38kHz) 6 (45kHz) 

Skirta valyti: 

• Akiniai (saugoti, kad nebūtų tiesioginio kontakto su  indo dugnu), lęšiai; 

• Aukso ir sidabro juvelyriniai dirbiniai, brandieji akmenys, emeraldai, perlai; 

• Tapymo reikmenys ir priedai. 

• Protezai; 

• Spausdintinės plokštės, variklių dalys, įrankiai, motorinių dviračių ar motociklų grandinės, rašalo indai ir kasetės; 

• Precizinės detalės, ginklų dalys; 
Perspėjimai: 

• Nenaudoti degių ar ėdrių valiklių. Naudoti specialų stiklinį indą, jei reikia. 

• Valymo metu nemerkti rankų į valymo skystį. 

• Transportavimo metu atsiradus pažeidimams, nebandyti įjungti įrenginio. 

!!!! Nebandyti valyti nagų ar gyvūnų vonelėje. 

• Nenaudoti tuščios vonelės, palaikyti vandens lygį apie 1cm žemiau viršutinės briaunų. 

• Smarkiai išteptus daiktus dėti išteptąja puse žemyn ir nedėti vienas virš kito. 

• Valymo metu nestovėti vonelės aplinkoje (1m spinduliu) ilgiau kaip 4h . 

• Naudoti tik patalpose ir sausose aplinkose. 

• Viršutinė vonelės briauna gali įšilti darbo metu. 

• Išjungti vonelės maitinimą prieš ištuštinant indą. 
Naudojimas: 

• Pripildyti vonelės indą vandens arba dezinfekuojančio/valančio skysčio ir įjungti maitinimo laidą į elektros lizdą. 

• Įjungti vonelę įjungimo jungikliu. 

• Nustatyti temperatūrą, laikmatį ir galią. 
o Pasukus laikmačio rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę, vonelė veiks nuolatiniu režimu. Tai nėra rekomenduojama. 
o Nuolatinio režimo metu nepalikti vonelės veikti ilgiau kaip 4 valandas, prižiūrėti skysčio kiekį inde. 

• Pasibaigus laikmačio laikui valymo procesas automatiškai sustabdomas. 

• Sustojus valymo procesui, išimti valytus daiktus ir jei galima nuplauti tekančiu vandeniu. 

• Po vieno ar kelių valymų patartina išpilti valymo skystį, išplauti vonelės indą ir išsausinti skudurėliu. 
o Pripylus naujo vandens, ne distiliuoto, rekomenduojama palaikyti vonelę veikti tuščia bent 10min. 

 
Elektros ar elektronikos prietaisai pažymėti šiuo simboliu neturi būti išmetami su bendromis atliekomis. Atiduoti prietaisą specialioms 
įstaigoms arba išmesti tam skirtose vietose. 
 
 
 


