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ULTRAZVOČNI PRINCIP

PRIPRAVA:

1. Stroj previdno razpakirajte in z njega odstranite vse sledi embalaže. Vizualno 

preglejte čistilnik za morebitne dele, ki bi se lahko zrahljali ali poškodovali med 

transportom.

Vsebina:

a: Glavni stroj

b: Zvočno izoliran pokrov.

c: Napajalni kabel

d: Izhodni filter

e: Mrežasta košara (izbirno)

f: Ročno

2. Stroj postavite na ravno, čisto površino, kjer bodo hladilni ventilatorji deležni 

zadostnega prezračevanja in zagotovite, da so vsi kontrolniki izklopljeni. 

Prepričajte se tudi, da je odtočna pipa v zaprtem položaju.

3. Prepričajte se, da je napajalni kabel varno priključen v čistilnik in da noben del
kabla verjetno ne bo prišel v stik z vlago.

Ultrazvočno čiščenje temelji na učinku kavitacije, ki ga povzroča 
visokofrekvenčni ultrazvočni vibracijski signal v tekočini. 
Nastanejo mikroskopski mehurčki, ki močno implodirajo, kar 
povzroči kavitacijo, ki povzroči intenzivno drgnjenje na površini 
predmeta, ki ga čistite. Mehurčki so dovolj majhni, da prodrejo v 
mikroskopske razpoke in jih temeljito in dosledno očistijo.
Ultrazvočno čiščenje je izjemno učinkovito pri odstranjevanju 
umazanije in umazanije, ki bi običajno zahtevalo dolgočasno 
ročno čiščenje. Uporabljali so ga za čiščenje najrazličnejših 
instrumentov in mehanskih delov, kot so uplinjači, ter jih vrnili v 
skoraj 'kot nove'ť stanje brez poškodb občutljivih delov.
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4. Previdno napolnite vsaj 1/2 rezervoarja z raztopino topila. Za zahtevno čiščenje 

priporočamo majhno količino tekočine za pomivanje, kar bo pripomoglo k večji 

učinkovitosti čiščenja. Stroj je zdaj pripravljen za uporabo.

VARNOSTNI UKREPI

Ta naprava ni namenjena za uporabo s strani posameznikov z omejenimi fizičnimi 
senzoričnimi ali kovinskimi zmogljivostmi ali tistih, ki nimajo izkušenj ali znanja, vključno z 
otroki, razen če jih nadzira posameznik, ki je odgovoren za njihovo varnost ali je bil 
usposobljen za uporabo naprave.

1) Čistilnika NE uporabljajte neprekinjeno več kot eno uro naenkrat, saj lahko s tem
poškodujete notranje komponente.

2) NE uporabljajte enote brez tekočine v rezervoarju. Vedno poskrbite, da tekočina ni

višja od oznake max, vedno poskrbite, da je najmanjša globina 7 cm.

3) NE spuščajte nobenega predmeta v rezervoar, saj lahko to poškoduje 

pretvornik. Predmete vedno nežno položite v rezervoar in uporabite 

košaro, kadar koli je to mogoče.

Hranite ga stran od otrok!

Prosimo, da zelo natančno preberete naslednje, saj lahko neupoštevanje vaše 
garancije razveljavi.

Pozor

a）Medtem ko stroj deluje normalno, daje ultrazvočna in tankovska sintonija
dobro proporcionalen zvok in brez drhtenja na površini vode, vendar z drobnimi 
mehurčki. Če prihaja do neprekinjenih prenapetosti, dodajte ali izpustite malo raztopine 
za pranje v rezervoarju, za čiščenje predmetov je bolje zaustaviti prenapetosti. 

b）Pod pogojem, da se prepričate, da je čistilni predmet očiščen, zaženite stroj neprekinjeno, 
kolikor je mogoče (ne več kot 30 min.), saj bo dolgotrajno delovanje povzročilo povečanje 
temperature ohišja.
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4) Več predmetov, ki jih postavite v svojo čistilno kopel, manj učinkovito bo 
čiščenje. Prekrivanje elementov ni priporočljivo. Vedno pustite veliko prostega 
prostora med predmeti.

5) Med uporabo imejte pokrov pritrjen. To bo preprečilo brizganje in zmanjšalo 
izhlapevanje tekočine.

6) Naprave ali napajalnega kabla nikoli ne potapljajte v vodo ali drugo tekočino.

7) NE dotikajte se napajalnega vtiča z mokrimi rokami, še posebej pri 

vstavljanju ali odstranjevanju vtiča.

8) NE dotikajte se enote, če je stroj med delovanjem padel v vodo. Najprej 

izvlecite vtič iz vtičnice.

9) Stroja NE razstavljajte, razen s strani strokovnjakov.

10) IZKLJUČITE vir napajanja med polnjenjem ali praznjenjem rezervoarja.

11) NE pršite vode ali tekočine po napravi in nadzorni plošči.

12) NE uporabljajte čistilnika brez ustrezne ozemljitve.

13) Naprave NE postavljajte na mehko površino, kjer bi lahko zamašili prezračevalne odprtine.

14) Po uporabi grelnik vedno izklopite, saj lahko pustite, da tekočina izhlapi in poškoduje notranje 
komponente.

15) Po zaključku cikla čiščenja izklopite gumb grelnika in izolirajte stroj od električnega napajanja.

16) Bodite previdni pri dodajanju ali odstranjevanju predmetov iz čistilne posode, saj je tekočina 
verjetno vroča in izpodrinjena tekočina lahko poškoduje notranje komponente. Vsako 
izrinjeno tekočino je treba takoj posušiti.

17) V primeru okvare/v sili izključite omrežno napajanje tako, da izvlečete vtič iz omrežne 
vtičnice.
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APLIKACIJE

Ta seznam je skoraj neskončen. Pod pogojem, da izdelek ni porozen in ga je 
mogoče običajno potopiti v vodo, je mogoče skoraj vse temeljito očistiti. Tukaj je 
nekaj primerov:

Nakit predvsem iz zlata, srebra in platine
 Paščki za ure
 Kovanci in drugi zbirateljski predmeti
 PCB plošče itd
Deli motorja/modela
 Zobne ščetke in proteze
 Električne komponente
 Etuiji za ličila
Dizelske vbrizgalne črpalke
 Tiskalne glave in kartuše za toner
 Radiatorji za motorje
Diferenciali vozil
Oprema za molzišče
Golf palice&primki&žogice za golf
 Konjska nastavka & stremena & konjska medenina
 Igle za tetoviranje
 Kirurška oprema
Ohišja motorja motorja
Glave cilindrov motorja
 Turbo polnilniki
 Kolesarski menjalniki
Noži, bajoneti in druga vojaška oprema
 Pištola in sestavni deli pištole

Ultrazvočno čiščenje ni priporočljivo za naslednje drage kamne: opal, biser, smaragd, 

tanzanit, malahit, turkiz, lapis in korale. 

DELOVANJE DIGITALNEGA ULTRAZVOČNEGA ČISTILCA IN DODATNE 

OPREME  

1. Napolnite rezervoar iz nerjavnega jekla s tekočino; Čistilec priključite v ozemljeno vtičnico; Po 
vklopu Temperatura prikazuje dejansko temperaturo okolja, LED prikazuje 3 minute, kar je 
privzeti čas.

2. Nastavitev časa: Kratek čas pritiskajte "TIME-/TIME+" pomeni, da se čas poveča/zmanjša za 1 
minuto naenkrat, pritisnite in držite pomeni, da se bo čas nenehno povečeval/zmanjševal za 1 
minuto.
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The cleaning stops when the timer counts down to 00:00. If the unit needs to be 

Čiščenje se ustavi, ko časovnik odšteva do 00:00. Če je treba enoto ustaviti, preden se 

časovnik izteče, pritisnite gumb za vklop/izklop.

3. Nastavljena temperatura: Kratek čas pritiskajte "temperatura-/temperatura+", kar pomeni, 

da se čas poveča/zmanjša za 1℃ naenkrat, pritisnite in držite, da se čas poveča/zmanjša 

za 1℃. Običajno so najboljši rezultati v območju od 40 ℃ do 60 ℃.

4. Po nastavitvi časa in ogrevanja pritisnite tipko za vklop/izklop, da zaženete obe funkciji. Pritisnite 
gumb "Ogrevanje" "IZKLOP", funkcija ogrevanja se ustavi. Enako velja za ultrazvočno funkcijo.

5. Izpraznite rezervoar in očistite zunanjost in notranjost čistilnika s čisto in suho krpo 

za naslednjo uporabo.

OPOMBA: Ne izlijte vode, dokler se ne ohladi, vroča voda vas bo poškodovala in 

poškodovala sam stroj.

RAZLIČNI NAČINI ČIŠČENJA 

Splošno čiščenje - uporabljajte samo vodo iz pipe. Uporabite toplo temperaturo približno 50 ℃.

Izboljšano čiščenje - dodajte nekaj kapljic standardne tekočine za pomivanje posode, tekočega 

mila ali detergenta v vodo, lahko uporabite tudi druga nekisla čistilna sredstva. 

Obsežno čiščenje - za odstranjevanje madežev, ogljika in rje iz nepokritih kovin, priporočamo 

uporabo specializirane čistilne raztopine v povezavi z uporabo ultrazvočnega čistilnika.

Čistilna raztopina bo s časom in uporabo poslabšala učinkovitost. Pomembno je, da 
redno menjate tekočino in skrbno umivate notranjost čistilnega rezervoarja, da 
ohranite učinkovitost in dolgo življenjsko dobo čistila. Na rezervoarju ne uporabljajte 
jedkih ali abrazivnih čistilnih sredstev, ki jih je treba obrisati in posušiti, preden ga 
lahko ponovno priključite na električno napajanje.
OPOMBA: Če začne stroj iskriti, kaditi, zavohati po zgoreli elektriki ali prikaže kakršno 
koli drugo napako, mora upravljavec stroj nemudoma ustaviti, izolirati električno 
napajanje in kontaktirati dobavitelja. Nadaljnja uporaba je nevarna. 

OPOZORILO: Močna kislinska ali alkalna čistilna raztopina bo povzročila korozijo, 
rjo in celo predrtje rezervoarja ali telesa stroja. Če želite premagati to težavo, 
razredčite na blago raztopino PH ali zahtevajte rezervoar iz posebnega razreda 
nerjavnega jekla, kot je SUS304. 

OPOMBA: Čistilnika ne uporabljajte neprekinjeno več kot eno uro
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Prednost

Ultrazvok se pogosto uporablja v industriji za odstranjevanje težkih onesnaževalcev 
iz delov med ali po proizvodnem procesu, ki lahko zahteva stopnjo čiščenja pred 
naslednjim postopkom. Na splošno, če je mogoče izdelek očistiti s tekočino, ga je 
mogoče očistiti veliko hitreje in temeljiteje z ultrazvočnim čistilnikom. V primerjavi s 
tradicionalnimi metodami čiščenja s topilom/drgnilom v stroju za pranje delov naši 
ultrazvočni čistilci: 

 So učinkovitejši pri odstranjevanju kontaminacije
 Hitreje dosežete želene rezultate
 Prihranite čas zaposlenih (in posledično denar) z omogočanjem čiščenja 

»vklopi in zapusti«
 Ogrevajo se, da čistilna topila delujejo učinkoviteje
 Za preprostost, natančnost in dolgo življenjsko dobo uporabite mehanske časovnike
 Med uporabo naredite manj nereda
 Manj kemije
 Ponovljiv rezultat

Za boljši učinek čiščenja:

● Predmet je treba dobro potopiti v vodo (ne preseči oznake "MAX")

● Topla voda (nikoli vroča ali vrela) in majhna količina tekočine za pomivanje 

bosta pripomogla k večji učinkovitosti čiščenja.

● Prepričajte se, da je okoli vsakega dela, ki ga vstavite v rezervoar, dovolj 

prostora, več predmetov, ki jih postavite v rezervoar, manj učinkovito bo 

čiščenje. Prekrivanje elementov ni priporočljivo. Če elemente položite enega na 

drugega, sistem ne deluje tako, kot bi moral.

● Uporaba košare. Ne odlagajte predmetov neposredno na dno rezervoarja, boljši 

učinek čiščenja z ustrezno košaro. Kovinska košara absorbira manj ultrazvočne 

energije za približno 8%.

● Temperatura: višja kot je temperatura, boljši je učinek čiščenja. Ko pa temperatura preseže 
70℃～80℃, bo vplival na učinek čiščenja. Najboljša temperatura, ki jo priporočamo, je 40℃
～60℃.
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SPECIFIKACIJE 

Model 

Velikost
rezervoarja

Skupna
velikost

Volumen

e 
Moč

Frekvenca Ogrevalna
moč

Časovne
nastavitve

Temperatura

(L*W*H)mm (L*W*H)mm L W KHz W Min ℃ 

10211 150×140×100

0

190×170×195 2 60 

40 

100 1-99 0-80 

10212 240×140×100 270×170×220 3.2 120 100 1-99 0-80 

10213 300×155×150 330×180×280 6.5 180 300 1-99 0-80 

10214 300×240×150 330×270×280 10 240 300 1-99 0-80 

10215 330×300×150 360×330×280 15 360 400 1-99 0-80 

10216 500×300×200 550×330×330 30 600 500 1-99 0-80 

H:  1-99 minut je nastavljivo 

T:  0-80 ℃ temperaturo je mogoče nastaviti

D:  Digitalni zaslon 



HBM Machines B.V.  
Grote Esch 1010 - NL 2841 MJ Moordrecht. 

EG - OVEREENSTEMMINGSVERKLARING 
Certificate of Compliance 

Volgens: 
EG-Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU 

Elektromagnetische Compatibiliteit 2014/30/EU 
  RoHS II      2011/65/EU 

Hiermede verklaren wij dat de nader omschreven machine op de grond van zijn samenstelling en constructie 
aan de EU – Richtlijnen voor de veiligheid en volksgezondheid voldoet. Bij wijzigingen van de machine die niet 
door ons is goedgekeurd verliest deze verklaring zijn geldigheid.  

Omschrijving van de machines: HBM 2 / 3.2 / 6.5 / 10 / 15 /30  Liter Professionele Ultrasoon Reiniger

Machinemodel:            PS-10A / PS-20A / PS-30A / PS-40A / PS-60A / PS-100A 

Bouwjaar: 2020

Toegepaste Geharmoniseerde EU Normen: EN 60335-1:2012/A13:2017 
EN 60335-2-14:2006/A11:2012/AC:2016 

       EN 55014-1:2017 
EN 55014-2:2015 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 

Plaats / Datum: NL 2841 MJ Moordrecht. 
22-09-2020 

Handtekening / Stempel: Herman Buitelaar
( Directeur ) 

-- 



H.B.M. Machines B.V. 
Grote Esch 1010 - NL 2841 MJ Moordrecht. 

DECLARATION DE CONFORMITE EG 
Certificat de Conformité 

Conformément à : 
Directive EG sur les appareils basse tension 2014/35/EU 

 Compatibilité électromagnétique 2014/30/EU 

 RoHS II      2011/65/EU

Nous certifions par la présente que la machine concernée, sa configuration et sa construction sont toutes 
conformes aux règles européennes applicables concernant la santé et la sécurité. Tout changement effectué sur 
la machine sans autorisation écrite préalable donnée par nous-mêmes rendra toutes les garanties de ladite 
machine NULLES ET NON AVENUES. 

Description et nature de la machines : HBM 2 / 3.2 / 6.5 / 10 / 15 /30  Liter Professionele Ultrasoon Reiniger 

Modèle et série :   PS-10A / PS-20A / PS-30A / PS-40A / PS-60A / PS-100A 

       Année de construction : 2020 

Règles européennes harmonisées qui sont appliquées : EN 60335-1:2012/A13:2017
         EN 60335-2-14:2006/A11:2012/AC:2016 

   EN 55014-1:2017 
 EN 55014-2:2015 

       EN 61000-3-2:2014 
       EN 61000-3-3:2013 

 Date et lieu : NL 2841 MJ Moordrecht. 
22-09-2020 

       Signature / Tampon : Herman Buitelaar
(Directeur) 



HBM Machines B.V.  
Grote Esch 1010 - NL 2841 MJ Moordrecht.. 

EG - KONFORMITAETSBESCHEINIGUNG 
(Certificate of Compliance) 

LAUT: 
EG-Niedriges-Voltzahlanordnung 2014/35/EU 
   Elektromagnetic Compatibility 2014/30/EU 

       RoHS II      2011/65/EU

Wir  bestaetigen, dass die hier angedeutete Maschine anhand ihrer herstellung und Bauart die EU-Anordnungen 
der Sicherheit und Gesundheit gemaess ist. Irgendwelche Aenderung der Maschine, gemacht ohne unsere 
Genehmigung, fuehrt fristlos zum Verlust der Gueltigkeit dieser bescheinigung.  

Beschreibung und Art der Maschine: HBM 2 / 3.2 / 6.5 / 10 / 15 /30  Liter Professionele Ultrasoon Reiniger

Modell, Baureihe    PS-10A / PS-20A / PS-30A / PS-40A / PS-60A / PS-100A 

Baujahr: 2020

Angewandte harmonisierte EU-Anordnungen: EN 60335-1:2012/A13:2017 
EN 60335-2-14:2006/A11:2012/AC:2016 

       EN 55014-1:2017 
EN 55014-2:2015 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 

      Stelle und Tages-Kennzeichen: NL 2841 MJ Moordrecht. 
22-09-2020 

.

Unterschrift / Stempel: Herman Buitelaar
( Direktor ) 



H.B.M. Machines B.V. 
Grote Esch 1010 - NL 2841 MJ Moordrecht. 

EG – DECLARATION OF CONFORMITY 
Certificate of Compliance 

In Compliance with: 
EG-Low Voltage Appliances Ruling 2014/35/EU 

 Elektromagnetic Compatibility 2014/30/EU 
  RoHS II      2011/65/EU 

We hereby state that the machinery concerned, its layout and construction all comply with applicable EC rulings 
concerning health and safety. Any change to this machinery without prior permission in writing issued by 
ourselves will make any and every guarantee to said machinery NULL AND VOID. 

Description and nature of the Machines: HBM 2 / 3.2 / 6.5 / 10 / 15 /30  Liter Professionele Ultrasoon
  Reiniger  

Model and series:   PS-10A / PS-20A / PS-30A / PS-40A / PS-60A / PS-100A 

Year of construction: 2020 

Harmonised EC rulings which are applied: EN 60335-1:2012/A13:2017 
EN 60335-2-14:2006/A11:2012/AC:2016 

       EN 55014-1:2017 
EN 55014-2:2015 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 

 Date and Place: NL 2841 MJ Moordrecht. 
22-09-2020 

Signature/ Stamp: Herman Buitelaar
( Manager ) 
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