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MANUAL DE UTILIZARE 

 

BAIE DE CURĂȚARE CU ULTRASUNETE 
Cod produs: 1390569 

 
 
 

NOUA GENERAȚIE DE APARATE DIGITALE DE CURĂȚARE CU ULTRASUNETE 
 

 
 
 

 Manevrare simplă cu un buton 

 Setarea digitală a timpului cu stop automat 

 Randament excelent de curățare 
 

 
DESIGN REUȘIT – RANDAMENT OPTIMIZAT 
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1. DESCRIEREA APARATULUI  
 

1.1 Emmi-04D 
 
 
 
 
 

1. Start/stop 
2. Timp 
3. Coș  
4. Capac  

 
 
 
 
 

 
 

1.2 Emmi-05P 
 
 
 
 
 

1. Setare 
2. Coș 
3. Capac 
4. Resetare 
5. Afișare în minute  

 
 
 
 

 
 

1.3 Emmi-D21 
 
 
 
 

1. Start/stop 
2. Încălzire 
3. Funcționare 
4. Timp 
5. Capac  
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2. DATE TEHNICE / UTILIZAREA  
Parametri Emmi 04D Emmi 05P Emmi D21 

Volum vană (l) 0,6 0,5 2.0L 

Dimensiuni interioare vană    

Lungime 160 175 185 

Lățime 90 80 150 

Adâncime 50 40 80 

Dimensiuni aparat    

Lungime 193 190 265 

Lățime 120 100 230 

Înălțime 123 124 180 

Alimentare 230V~/ 50 Hz 230V~/ 50 Hz 230V~/ 50 Hz 

Clasa de protecție IP 20 IP 20 IP 20 

Putere absorbită  max. 50 max. 50 max. 80 

Setare timp (min.) 90-180-280-380-480 sec. 1 - 9 5-10-15 

Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice. 
 

 

 
 
 

3. DOMENII DE UTILIZARE  
Domenii de utilizare 
Produsul are voie să fie utilizat numai în aplicațiile descrise în cataloage și în descrierile tehnice, adică pentru curățarea 
obiectelor enumerate în manual și numai în combinație cu alte aparate și componente aprobate de EMAG AG. Orice altă 
utilizare nu este conformă cu scopul pentru care a fost construit aparatul. EMAG AG nu-și asumă responsabilitatea pentru 
daunele produse ca urmare a utilizării necorespunzătoare a aparatului și nu oferă garanție pentru funcționarea fără erori a 
componentelor aparatului. Respectați întocmai toate instrucțiunile din acest manual de utilizare. Simbolul de pe plăcuța 
aparatului semnalizează și el acest lucru. Funcționarea sigură și corectă a produsului presupune transportul, depozitarea, 
instalarea și montarea corespunzătoare a aparatului, precum și manevrarea și întreținerea sa corectă. Duceți aparatul la ateliere 
service pentru inspecții periodice. Instalați aparatul în așa fel încât ștecărul să fie permanent ușor accesibil.  
 

Utilizarea necorespunzătoare 
Dacă aparatul este utilizat necorespunzător pot să apară pericole pentru sănătatea și viața umană, precum și daune materiale. 
Din acest motiv este interzisă utilizarea necorespunzătoare a aparatului. EMAG AG nu-și asumă responsabilitatea pentru 
daunele ce pot apărea ca urmare a utilizării necorespunzătoare a aparatului și nu oferă garanție pentru funcționarea fără erori a 
componentelor aparatului.  
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Pentru a evita folosirea necorespunzătoare a aparatului respectați următoarele instrucțiuni: 

 Aparatul de curățare cu ultrasunete poate funcționa numai la tensiunea de alimentare indicată pe plăcuța aparatului (partea 
posterioară) (conectat la o priză cu împământare). 

 Nu folosiți substanțe chimice inflamabile sau agresive (de ex. acizi) pentru curățare. 

 Nu atingeți lichidul de curățare în timpul procesului de curățare cu ultrasunete. 

 Dacă descoperiți daune ale aparatului cauzate de transport nu mai conectați produsul la priză. 

 Aparatul poate fi folosit numai dacă este alimentat cu apă până la nivelul corect (maxim 1 cm sub marginea superioară). 

 Aparatul nu este adecvat pentru funcționarea continuă. 

 Aparatul poate funcționa numai în spații interioare și condiții ambientale uscate. 

 În timpul funcționării este normal ca marginile superioare ale vanei să se încălzească dacă aparatul funcționează de mai mult 
timp. 

 Nu este permisă curățirea obiectelor direct în vană, ci numai cu coșul instalat în aparat.  
 
 

4. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE  
Emmi 05P: 
Umpleți vana cu apă și introduceți ștecărul în priză. Pentru curățarea temeinică a obiectelor dvs. recomandăm anumite 
substanțe suplimentare de curățare (vezi pct. 5 „Concentrate curățare”). Pentru curățarea ochelarilor și a protezelor dentare vă 
rugăm să folosiți coșul aparatului (2). Apăsați butonul Set (1) pentru a seta durata de curățare; aparatul începe să funcționeze. 
La fiecare apăsare a tastei Set (1) crește durata setată pentru curățare cu încă 1 minut. Durata maximă de curățare ce poate fi 
setată este de 9 minute. Durata de curățare depinde de gradul de murdărire al obiectelor de curățat. După scurgerea duratei de 
curățare pe ecranul digital apare „0” pentru timp, iar aparatul se oprește automat. Vana este portabilă, ceea ce simplifică 
operația de umplere și golire a vanei cu apă. După încheierea operației de curățare scoateți obiectele curățate din vană și clătiți-
le sub jet de apă pentru a îndepărta particulele de murdărie rămase. După încheierea operației de curățare (sau a mai multor 
ture de curățare) recomandăm golirea apei din vană, clătirea vanei și ștergerea ei cu o cârpă uscată. Aveți grijă să nu pătrundă 
apă în interiorul aparatului prin fantele de ventilație de la baza produsului.  
Observație: 
Dacă folosiți apă proaspătă respectați timpul de degazificare, în funcție de gradul de duritate al apei. Pentru degazificarea apei 
recomandăm să lăsați aparatul să funcționeze câteva minute doar cu apă și abia după aceea să introduceți obiectele de curățat.  
 

Emmi 04D: 
Umpleți vana cu apă de la robinet până imediat sub marcajul maxim, iar apoi introduceți ștecărul în priză. Pentru curățarea 
temeinică și optimă a obiectelor recomandăm folosirea concentratului de curățire EMAG (vezi pct. 5 „Concentrate curățire”). 
Instalați obiectele de curățat în coșul de plastic, pe care îl introduceți apoi în vana umplută cu apă. Apăsați butonul on/off pentru 
a porni aparatul, apoi setați durata de curățire cu ajutorul timerului; durata de curățare depinde de gradul de murdărire al 
obiectelor (timpi pentru setare: 1/3/5/7/9 min.). După scurgerea duratei de curățare scoateți coșul din aparat și clătiți obiectele 
curățate sub un jet de apă. Aparatul afișează setarea 0 și se află în modul standby. Dacă nu mai folosiți aparatul scoateți ștecărul 
din priză, dispare afișarea standby, iar aparatul este acum oprit. Dacă nu folosiți aparatul o perioadă mai lungă de timp vă 
recomandăm să goliți vana și să o ștergeți cu o cârpă uscată.  
 

Emmi D21 
Umpleți vana cu apă de la robinet până la zona de marcaj MIN±MAX. Aveți grijă ca obiectele de curățat să poată fi complet 
acoperite cu apă, iar abia apoi să introduceți ștecărul în priză. Pentru curățarea temeinică și optimă a obiectelor recomandăm 
folosirea concentratelor de curățare EMAG (vezi pct. 5 “Concentrate curățare”). Așezați obiectele de curățat în coș, iar apoi coșul 
în vana umplută cu apă (țineți cont de instrucțiunea de mai jos). Apăsați tasta Start/stop pentru a porni aparatul, iar apoi setați 
timpul de curățare (5 – 10 – 15 min.) cu butonul respectiv. După aceea pe display se aprinde lampa care indică funcționarea 
aparatului. Dacă doriți să activați funcția încălzire apăsați butonul încălzire. Apa se încălzește, iar după atingerea temperaturii 
maxime de 60 °C funcția încălzire se dezactivează automat. Pentru evitarea situațiilor de supraîncălzire funcția încălzire se 
dezactivează automat după 45 de minute. Dacă totuși se ajunge la supraîncălzire se aprinde în roșu lampa supraîncălzire; după 
aceea scoateți ștecărul aparatului din priză. După încheierea procesului de curățire scoateți vana din aparat și clătiți obiectele 
curățate sub jet de apă. Dacă nu mai aveți nevoie de aparat scoateți ștecărul din priză; dispare automat afișarea standby. Dacă 
nu folosiți aparatul o perioadă mai lungă de timp vă recomandăm să goliți vana și să o ștergeți cu o cârpă uscată.  
 

5. CONCENTRATE CURĂȚARE  
Obiecte care pot fi curățate cu ajutorul ultrasunetelor: 
- bijuterii, părți componente ale protezelor auditive, ochelari (atenție: evitați contactul direct al sticlei ochelarilor cu fundul din 

inox la vanei aparatului) 
- obiecte folosite la desen/schițe 
- proteze dentare, aparate ortodontice fixe 
- capetele de tăiere ale aparatelor de ras electrice 
- obiecte folosite în mecanica fină, părți componente ale armelor, de ex. magazia, cartuș, arcuri, percutoare.  
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Concentrate curățare 
Pentru curățarea obiectelor aveți la dispoziție o serie de concentrate chimice care intensifică curățarea.  

 
EMAG AG recomandă următoarele concentrate de curățare: 
EM 070 – obiecte ortodontice și curățarea protezelor dentare 1% 
EM 080 – ochelari, bijuterii, sticlă optică, obiecte de scris cu tuș, cap sferic, mici unelte și instrumente, precum și componente de 
precizie, capete ale aparatelor de ras 1% 
(cu excepția lentilelor de contact) 
EM 100 – concentrat anti-oxidare pentru argint etc. 
EM 200 – concentrat dezinfecție pentru instrumente etc. 1% 
EM 202 – recomandat pentru: calcar, rugină, silicați, oxid metalic, fosfați 5% 
EM 300 – Super plus – soluție intensă de curățare pentru cazuri speciale (monturi, balamale, lagăr de roată, părți componente 
ale armelor, tocuri, alamă etc.) 1% 
EM 303 – Super, soluție de curățare a circuitelor electronice 1-5 % 
EM 404 – soluție de curățare specială pentru aluminiu și obiecte turnate (carburatoare, blocuri motoare etc.) 1 – 5 % 
EM 600 – recomandat pentru: țesături colorate, grăsime, uleiuri, pigmenți, ceară 1 – 10% 
EM 700 – recomandat pentru: obiecte murdărite, antioxidare 5% 
Respectați întocmai instrucțiunile de utilizare ale acestor concentrate de curățare! 
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru obiectele curățate în baia cu ultrasunete cu ajutorul concentratelor de curățare ale 
altor producători. Pentru alte detalii vă stăm permanent la dispoziție.  
 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Produs în Germania/EU. Reproducerea prin orice mijloace, de 
exemplu prin fotocopiere, microfilmare, sau prin introducerea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în 
prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă.  
 


