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Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o. 

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice 

Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08 

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com 

www.magnetimarelli-checkstar.pl  

Myjka ultradźwiękowa 42Khz/1.5L 

Instrukcja obsługi 

007935095210 

mailto:checkstar@magnetimarelli.com
http://www.magnetimarelli-checkstar.pl/


Prawa autorskie 
Prawo dystrybucji i sprzedaży wyrobu posiada osoba, która pierwotnie 

zakupiła urządzenie. Niniejszy dokument nie może być kopiowany, 

kserowany, powielany, tłumaczony ani zredukowany do formy 

elektronicznej do odczytu przez maszynę bez wcześniejszej pisemnej 

zgody firmy Magneti Marelli 

Informacje w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dane teleadresowe firmy 

 

  

Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o. 

Plac pod Lipami 5 

40-476 Katowice 

Polska / Poland  

 +48/32/60 36 143 

 +48/32/60 36 145 

e-mail Dział Techniczny: checkstar@magnetimarelli.com 

Web-Site:www.magnetimarelli-checkstar.pl 

mailto:checkstar@magnetimarelli.com
http://www.magnetimarelli-checkstar.pl/


Gwarancja 
2-letnia ograniczona gwarancja na urządzenie ultradźwiękowe 

Firma Magneti Marelli produkuje urządzenia z nowych części                                        
i komponentów zgodnych ze standardami i praktyką przemysłową. 
Firma Magneti Marelli gwarantuje, że produkowany przez nią sprzęt 
będzie wolny od wad materiałowych oraz wad wykonania.  
Gwarancja obowiązuje przez okres 2 lat, od dnia wystawienia faktury 
przez Magneti Marelli, zgodnie z poniższymi postanowieniami: 
  
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przyczynami 
zewnętrznymi, w tym wypadkiem, nadużyciem, niewłaściwym 
użyciem, zarysowaniem zewnętrznych części lub powierzchni, 
problemów z zasilaniem, obsługą przez podmioty/ osoby inne niż 
autoryzowani przedstawiciele Magneti Marelli, wykorzystaniem 
urządzenia niezgodnie z Instrukcją Obsługi, brakiem wymiany/ 
uzupełniania płynu czyszczącego, działaniem urządzenia bez płynu, 
zastosowaniem niewłaściwego płynu czyszczącego, zastosowaniem 
czyszczących rozpuszczalników i środków chemicznych nie 
przeznaczonych do tego celu lub nie wskazanych/ zatwierdzonych 
przez Magneti Marelli, zastosowaniem części i komponentów nie 
dostarczonych lub nie zatwierdzonych przez Magneti Marelli. 
 
Firma Magneti Marelli dokona naprawy lub wymiany części                            
i komponentów zwróconych do zakładu producenta. W celu zgłoszenia 
obsługi gwarancyjnej prosimy o kontakt z firmą Magneti Marelli w 
okresie obowiązywania gwarancji. Jeśli obsługa gwarancyjna będzie 
wymagana, należy przesłać wadliwą część lub komponent                                  
w oryginalnym lub odpowiednim opakowaniu, pokrywając koszty 
wysyłki oraz ubezpieczyć wysyłkę lub zatwierdzić ryzyko utraty lub 
uszkodzenia towaru podczas wysyłki. Firma Magneti Marelli zwróci 
naprawioną lub wymienioną część pokrywając koszt wysyłki do 
klienta. Jeśli firma Magneti Marelli naprawia lub wymienia część lub 
komponent nie powoduje to wydłużenia okresu gwarancji. 
 



Firma Magneti Marelli nie ponosi odpowiedzialności innej niż 
określona  w niniejszym oświadczeniu gwarancyjnym ani 
odpowiedzialności za szkody wynikowe lub pośrednie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Części  

Ostrożnie rozpakować urządzenie i jego części. Zachować 
opakowanie i materiały użyte do pakowania. 

 

 Sprawdzić, czy w zestawie znajdują się następujące elementy: 
- Urządzenie ultradźwiękowe UB-15s  
- Przewód zasilający AC [100/240 VAC]  

 

 

 

 
 

 

  



 

 

Specyfikacja 

 

Napięcie zasilania (VAC) 100/240 

Częstotliwość zasilania (Hz)  50 / 60  

Częstotliwość ultradźwięków (kHz)  38 

Całkowite zużycie mocy (W)  80 

Maks. temperatura grzania (C / F)  80 / 175  

Wymiary zewnętrzne urządzenia 
szer./głęb./wys. (mm)  

175 / 180 / 212 

Wymiary wewnętrzne zbiornika 
szer./głęb./wys. (mm)  

176 / 164 / 100 

Maks. objętość napełnienia zbiornika 
(litry/ galony)  

2 / 0,53 

Wymiary wewnętrzne kosza 
szer./głęb./wys. (mm)  

112 / 103 / 55 

Wielkość siatki kosza (mm)  7x1 

Masa (kg)  2,1 

Materiał zbiornika  stal nierdzewna 

Materiał obudowy stal nierdzewna 
 

  



 

 

 

 

[ważne] 

  - Powierzchnia pracującego urządzenia jest gorąca 
  - Nie wolno używać urządzenia jeśli jego dno nie jest całkowicie 
przykryte mieszanką. Działanie na sucho spowoduje trwałe 
uszkodzenie przetwornika i utratę gwarancji. 
  - Nie wolno używać żrących, palnych ani trujących substancji 
w zbiorniku. Spowoduje to uszkodzenie urządzenia i utratę gwarancji. 
  - Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty należy napełnić zbiornik 
mieszanką do krawędzi. Wielkość przeznaczonych do czyszczenia 
przedmiotów nie powinna przekraczać 2/3 wielkości zbiornika. 
Przeładowanie zbiornika spowoduje pogorszenie efektów czyszczenia.  
  



 

 

Opis urządzenia 

 

a. Myjka ultradźwiękowa 
b. Gniazdo zasilania 
c. Panel sterowania 
d. Tylny włącznik (przy podłączeniu do innych urządzeń przełącznik 

należy ustawić w pozycji "ON" (włączony) 
 

 

Ilustracja Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu.-i 
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Panel urządzenia ultradźwiękowego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustracja 2, Urządzenie ultradźwiękowe (UB-15s) Panel sterowania 
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a. Wskazanie pozostałego czasu ultradźwięków (minuty: 

sekundy) 

b. Wskazanie fal ultradźwiękowych 

c. Przyciski zwiększenia/ zmniejszenia czasu ultradźwięków 

(maks. 60 minut) 

d. Przycisk włączenia/ wyłączenia zasilania 

e. Przyciski zwiększenia/ obniżenia temperatury (maks. 80 

stopni Celsjusza) 

f. Wskazania aktywnego grzania  

g. Wskazanie rzeczywistej temperatury kąpieli 

h. Wskazanie zadanej temperatury kąpieli 

 

  



 

 

Instrukcje 

 

1. Umieść urządzenie ultradźwiękowe na stabilnej podstawie. 
2. Napełnij myjkę ultradźwiękową 4 częściami wody destylowanej                        

i 1 częścią płynu ultradźwiękowego Magneti Marelli Ultrasonic 
Fluid, do 2/3 zbiornika lub do oznaczonej wysokości. 

3. Włącz urządzenie ultradźwiękowe do towarzyszącej maszyny 
(gniazdo pętlowe) lub bezpośrednio do źródła zasilania. 

4. Urządzenie ultradźwiękowe zacznie działać automatycznie po 
włączeniu zasilania przez maszynę lub bezpośrednio ze źródła 
zasilania. Można również skorzystać ze znajdującego się z tyłu 
włącznika zasilania (On/Off) w celu włączenia/wyłączenia 
zasilania urządzenia. 

5. Ustaw wymaganą temperaturę. Również przy zasilaniu przez 
wyjście kablowe można ustawić czas fal ultradźwiękowych. 

6. W części Instrukcji poświęconej panelowi urządzenia 
ultradźwiękowego znajdują się informacje na temat panelu 
sterowania. 
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