
 

     
 

Myjka ultradźwiękowa 

PS-10A / PS-20A / PS-30A / 

PS-60 / PS-40A PS-100A  

 

Zastosowanie 
 
PS-10A / PS-20A / PS-30A / PS-
60 / PS-40A PS-100A  
 

Spis treści 
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Informacje ogólne 
 

ść opakowania

ądzenie ący 

ści wszystkich elementów 

2. Przechowuj urządzenie w wentylowanym pomieszczeniu, na płaskiej powierzchni 

3. Upewnij się że przewód zasilający jest podpięty prawidłowo i gniazdko posiada uziemienie.
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Obsługa urządzenia 
 

PS-10A / PS-20A / PS-30A / PS-40A / PS-100A 
ądzenia 

ę urządzenia letnią wodą 

 2. Podłącz przewód zasilający do uziemionego źródła zasilania 

 3. Wciśnij przycisk "TIME+" aby ustawić czas pracy na od  0-30 minut. Wciśnij przycisk "TIME-" aby 

 zredukować długość pracy. Włącz urządzenie przyciskiem "ON" aby je uruchomić. Podczas pracy będzie 

 słyszalne wyraźne "bzyczenie" oznaczające prawidłowe działanie urządzenia. Nie włączaj urządzenia 

 częściej niż jeden raz na godzinę. 

 

ś ś ć ę

ś ć temperaturę. 

 2. Po ustawieniu temperatury wciśnij przycisk "ON" aby rozpocząć grzanie. 

ądzenia 

śnij przycisk "OFF" aby przerwać pracę urządzenia, a następnie po zgaśnięciu diody zasilającej 

 odłącz przewód od źródła zasilania. 

 2. Aby wyłączyć grzanie należy wcisnąć przycisk "OFF" analogicznie do punktu powyżej. 

 3. Opróżnij i wyczyść wannę od wewnątrz jak i z zewnątrz suchą miękką ściereczką. 

PS-60 
ądzenia 

ę letnią urządzenia wodą 

 2. Podłącz przewód zasilający do uziemionego źródła zasilania 

 3. Przekręć pokrętło "TIME" aby ustawić czas pracy na od  1-30 minut. Ustawienie czasu jest jednocześnie 

 uruchomieniem urządzenia. Podczas pracy będzie słyszalne wyraźne "bzyczenie" oznaczające 

 prawidłowe działanie urządzenia. Nie włączaj urządzenia częściej niż jeden raz na godzinę. 

 

ś ęć pokrętło ć ę

 



 

     
 

ądzenia 

ęć pokrętło "TIME" na pozycję "OFF" aby przerwać pracę urządzenia, a następnie po zgaśnięciu 

 diody zasilającej  odłącz przewód od źródła zasilania. 

 2. Aby wyłączyć grzanie należy przekręcić pokrętło "TEMP" na pozycję "OFF" analogicznie do punktu 

 powyżej. 

 3. Opróżnij i wyczyść wannę od wewnątrz jak i z zewnątrz suchą miękką ściereczką. 
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Specyfikacja 
 

Model PS-10A PS-20A PS-30A PS-40A PS-60 PS-100A 

Moc 60W 120W 180W 240W 360W 600W 

Pojemność 2L 3L 6L 10L 15L 30L 

Częstotl iw
ość 

40KHz 40KHz 40KHz 40KHz 40KHz 40KHz 

Pojemność 
zbiornika 

140x150x100
mm 

130x240x100
mm 

300x150x150
mm 

300x240x150
mm 

330x300x150
mm 

500x300x200
mm 

Wielkość 
urządzenia 

180x170x180
mm 

270x170x210
mm 

330x180x270
mm 

330x270x270
mm 

360x330x270
mm 

550x330x320
mm 

Ustawienie 
czasu 

0-30 minut 0-30 minut 0-30 minut 0-30 minut 1-30 minut 0-30 minut 

Ustawienie 
grzania 

0-80 stopni 0-80 stopni 0-80 stopni 0-80 stopni 20-80 stopni 0-80 stopni 

Moc 
grzania 

50W 100W 200W 250W 400W 800W 

Zasilanie AC220V 
50Hz 

AC220V 
50Hz 

AC220V 
50Hz 

AC220V 
50Hz 

AC220V 
50Hz 

AC220V 
50Hz 

 
Importer 
 
BIG 5  
ul. Wysockiego 41/6 
42-200 Częstochowa  

 

 


