
826358    
 

 
 

APARAT DE CURĂŢARE CU ULTRASUNETE 
(BAIE DE CURĂŢARE) EMMI 4·05·05P şi 16 

 
 
 
 
 

Noua generaţie analogică şi digitală de aparate de curăţare cu ultrasunete 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 

 
 

 
 
 
 
 

• Utilizare uşoară datorită comutatorului 
• Programare digitală a timpului cu oprire automată 
• Efecte extraordinare de curăţare  

 
 
 
Design reuşit – Randament foarte bun  
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1. Descrierea aparatului: 
 

1.1. Emmi 05 şi 16  

 
1.  Pornirea şi programarea ciclului de curăţare 
2. Afişajul timpului în minute  
3. Oprirea timpului de curăţare  
4. Cablu de alimentare 
5. Vană din oţel 
6. Capacul carcasei 
 
1.2. Emmi 05 P  

 
1. Set 
2. Recipient 
3. Capac  
4. Reset  
5. Afişajul timpului în minute 
 
1.3. Emmi 04 

 
1. Start/Stop ciclu de curăţare 
2. Recipient  
3. Capac 
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2. Date tehnice: 
 

Parametri  Emmi 04  Emmi 05  Emmi 05 P Emmi 06 
Volumul vanei (l) 0,6 0,6 0,5 1,6 
Dimensiunile 
interioare ale vanei  

    

Lungime (mm) 165 175 175 210 
Lăţime (mm) 90 80 80 120 
Adâncime  (mm) 50 40 40 70 
Dimensiunile 
aparatului  

    

Lungime (mm) 185 195  230 
Lăţime (mm) 110 105  140 
Înălţime (mm) 120 127  170 
Tensiune de 
operare  

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

Clasa  IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 
Putere absorbită 
(W) 

Max. 30 Max. 50 Max. 50 Max. 100 

Setarea timpului 
(min. ) 

7 1       9   1       9 1        9 

 

Se rezervă dreptul asupra unor modificări tehnice. 
 
 

3. Utilizarea: 
Acest produs trebuie folosit exclusiv pentru domeniile de utilizare descrise în instrucţiunile de utilizare sau 
cataloage, astfel: pentru curăţirea obiectelor care sunt menţionate în aceste instrucţiuni de utilizare, la 
această operaţiune fiind folosite doar acele componente sau dispozitive recomandate şi aprobate de către 
EMAG. Orice altă utilizare a acestui produs este considerată necorespunzătoare.  
Firma EMAG AG nu îşi asumă niciun fel de răspundere şi nu oferă nicio garanţie pentru componentele 
produsului în cazul folosirii neadecvate a acestuia şi a daunelor ce pot surveni în urma utilizării 
necorespunzătoare. 
Pentru folosirea corespunzătoare a acestui aparat se vor urma toate indicaţiile oferite de instrucţiunile de 
folosire.  Simbolul  de pe etichetă atenţionează asupra necesităţii respectării tuturor indicaţiilor de 
utilizare.  
Funcţionarea ireproşabilă şi în condiţii de siguranţă a produsului este condiţionată de transportarea în 
condiţii optime a acestuia, cât şi de depozitarea, instalarea şi montarea, precum şi de folosirea cu grijă şi 
întreţinerea atentă a aparatului.  
A se lua în considerare inspecţiile tehnice în conformitate cu BGV A3. 
Aparatul trebuie aşezat astfel încât priza să fie accesibilă în orice moment.  
 
4.  Folosirea necorespunzătoare a aparatului: 

Utilizarea necorespunzătoare a acestui produs poate pune în pericol atât sănătatea cât şi viaţa dvs., şi 
poate provoca daune materiale. Utilizarea necorespunzătoare a aparatului este interzisă. Firma 
EMAG AG nu îşi asumă niciun fel de răspundere şi nu oferă nicio garanţie pentru componentele 

produsului, în cazul folosirii neadecvate a acestuia şi a daunelor ce pot surveni în urma utilizării 
necorespunzătoare. 
Pentru a evita orice fel de utilizare neadecvată a aparatului de curăţare cu ultrasunete se vor lua în 
considerare următoarele indicaţii: 
 

• Aparatul de curăţare cu ultrasunete se va conecta numai la sursa de alimentare specificată pe eticheta 
produsului (pe spatele carcasei).  
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• Pentru curăţarea aparatului nu se vor folosi substanţe chimice agresive sau inflamabile (acizi, etc.) . 
• Nu manevraţi lichidul de curăţare în timpul ciclului de curăţare cu ultrasunete. 
• În cazul constatării unor defecţiuni datorate transportului în condiţii improprii a produsului, acesta nu 

se va conecta la sursa de alimentare cu curent.  
• Aparatul de curăţare cu ultrasunete nu este conceput pentru curăţarea fiinţelor vii (animale sau 

unghii). 
• Aparatul de curăţare va fi pus în funcţiune doar în momentul în care este umplut cu apă până la 

nivelul specificat în instrucţiuni (apa ajunge până la cca. 1 cm sub marginea superioară). 
• Aparatul de curăţare cu ultrasunete nu este conceput pentru funcţionarea continuă.  
• Aparatul va fi folosit numai în interior, în încăperi uscate. 
• Este normal ca marginile superioare ale vanei să se încălzească în cazul folosirii îndelungate. 

 
5. Instrucțiuni de utilizare 
 

Aparatul de curăţare cu ultrasunete EMMI 4  
 

Vana aparatului se va umple cu apă, iar apoi acesta va fi conectat la sursa de curent electric. Pentru o 
curăţare temeinică a obiectelor vă recomandăm anumite produse de curăţire (v. punctul 7. Produse de 
curăţire). Pentru curăţarea ochelarilor sau a protezelor dentare se va folosi recipientul inclus în pachet (2). 
Prin apăsarea butonului ON/OFF se va porni/opri ciclul de curăţare. Timpul ciclului de curăţare depinde de 
gradul de murdărie al obiectului ce urmează a fi curăţat. Câmpul de operare (1) are un punct albastru, ce 
indică funcţionarea aparatului. Aparatul se închide în mod automat după 7 minute. Dacă doriţi însă să opriţi 
mai repede aparatul apăsaţi tasta ON/OFF.  
După încheierea ciclului de curăţate scoateţi obiectele curăţate din vană şi clătiţi-le scurt sub un jet de apă de 
la robinet, pentru a îndepărta eventuale particule de murdărie rămase pe acestea. După încheierea ciclului de 
curăţare (sau a mai multor cicluri de curăţare) este recomandat să turnaţi apa din vană, să clătiţi scurt vana şi 
să o ştergeţi cu un prosop. Vă rugăm să aveţi grijă să nu pătrundă apă în interiorul carcasei aparatului prin 
fantele de ventilaţie de la baza acestuia. 
Indicaţie: 
La alimentarea aparatului cu apă proaspătă luaţi în considerare timpul de degazeificare în funcţie de 
duritatea apei (cel mai bun efect de curăţare este obţinut cu apă degazată). Vă recomandăm ca pentru 
degazeificarea apei să lăsaţi aparatul să meargă câteva minute umplut cu apă, înainte de a introduce înăuntru 
obiectele pe care doriţi să le curăţaţi. 
 
Aparatele de curăţare cu ultrasunete EMMI 05 ŞI 16 
 

Vana (5 ) va fi umplută cu apă şi apoi aparatul va fi conectat la priză. Prin simpla apăsare a butonului SET 
(1) poate fi programat timpul ciclului de curăţare, iar aparatul va începe să lucreze. Fiecare apăsare a 
butonului SET (1) va prelungi timpul presetat al ciclului de curăţare cu încă 1 minut. Durata maximă de 
curăţare care poate fi setată este de 9 minute. Timpul ciclului de curăţare depinde exclusiv de gradul de 
murdărire al produsului ce urmează a fi curăţat. Atunci când timpul ciclului de curăţare s-a încheiat afişajul 
digital indică cifra „0“,  iar aparatul îşi  va încheia în mod automat ciclul de curăţare.  
La circa 60 de secunde după încheierea ciclului de curăţare se închide şi afişajul electronic care indică 
timpul. În zona afişajului digital luminează un punct roşu, ce indica starea de standby a aparatului (EMMI 
5). În cazul unei noi apăsări a butonului SET (1) sau RESET (3) aparatul va fi pregătit de funcţionare în mod 
automat.  
După încheierea ciclului de curăţate scoateţi obiectele curăţate din vană şi clătiţi-le scurt sub un jet de apă de 
la robinet pentru a îndepărta eventuale particule de murdărie rămase pe acestea. 
După încheierea ciclului de curăţare (sau a mai multor cicluri de curăţare) este recomandat să turnaţi apa din 
vană, să clătiţi scurt vana şi să o uscaţi frecând-o cu un prosop. 
Vă rugăm să aveţi grijă să nu pătrundă apă în carcasa aparatului prin fantele de ventilaţie de la baza acestuia. 
Indicaţie: 
La alimentarea aparatului cu apă proaspătă luaţi în considerare timpul de degazeificare în funcţie de 
duritatea apei (cel mai bun efect de curăţare este obţinut cu apă degazată). Vă recomandăm ca pentru 
degazeificarea apei să lăsaţi aparatul să meargă câteva minute umplut cu apă, înainte de a introduce înăuntru 
obiectele pe care doriţi să le curăţaţi. 
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Aparatul de curăţare cu ultrasunete EMMI 05 P 
 

Vana aparatului se va umple cu apă iar apoi acesta va fi conectat la priză. Pentru o curăţare temeinică a 
obiectelor vă recomandăm anumite produse de curăţire ( a se vedea punctul 7. Produse de curăţire). Pentru 
curăţarea ochelarilor sau a protezelor dentare se va folosi recipientul inclus în pachet (2). Prin simpla 
apăsare a butonului SET (1) poate fi programat timpul ciclului de curăţare, iar aparatul va începe să lucreze. 
Fiecare apăsare a butonului SET (1) va prelungi timpul presetat al ciclului de curăţare cu încă 1 minut. 
Durata maximă de curăţare care poate fi setată este de 9 minute. Timpul ciclului de curăţare depinde 
exclusiv de gradul de murdărire al produsului ce urmează a fi curăţat. Atunci când timpul ciclului de curăţare 
s-a încheiat afişajul digital indică cifra „0“,  iar aparatul îşi  va încheia în mod automat ciclul de curăţare.  
Vana este portabilă şi înlesneşte astfel procesul de umplere şi golire. După încheierea ciclului de curăţate 
scoateţi obiectele curăţate din vană şi clătiţi-le scurt sub un jet de apă de la robinet pentru a îndepărta 
eventuale particule de murdărie rămase pe acestea. 
După încheierea ciclului de curăţare (sau a mai multor cicluri de curăţare) este recomandat să turnaţi apa din 
vană, să clătiţi scurt vana şi să o uscaţi, frecând-o cu un prosop. 
Vă rugăm să aveţi grijă să nu pătrundă apă în carcasa aparatului prin fantele de ventilaţie de la baza acestuia. 
Indicaţie: 
La alimentarea aparatului cu apă proaspătă luaţi în considerare timpul de degazeificare în funcţie de 
duritatea apei (cel mai bun efect de curăţare este obţinut cu apă degazată). Vă recomandăm ca pentru 
degazeificarea apei să lăsaţi aparatul să meargă câteva minute umplut cu apă, înainte de a introduce înăuntru 
obiectele pe care doriţi să le curăţaţi. 
 
6. Exemple de obiecte ce pot fi curăţate cu ajutorul aparatului cu ultrasunete: 
 

• Bijuterii, componente ale aparatelor auditive, ochelari (atenţie: a se evita contactul direct al sticlei 
ochelarilor cu oţelul inoxidabil de la baza vanei 

• Stilouri cu cerneală, instrumente de desen 
• Proteze dentare, aparate dentare 
• Capetele de la aparatele de ras electrice 
• Piese de mecanică fină, piese componente ale armelor: de ex. magazine, arcuri, percutoare 

 
7. Produse de curăţare 
 

Pentru fiecare ciclu de curăţare în parte există diferite substanţe chimice concentrate, care intensifică ciclul 
de curăţare. Acestea sunt disponibile în magazinele de unde aţi achiziţionat aparatul de curăţat cu ultrasunete 
Firma EMAG AG recomandă pentru fiecare obiect următoarele concentrate de curăţare: 

 
EM 070: pentru cabinete stomatologice şi pentru curăţirea protezelor dentare acasă 1% 
EM 080: ochelari, bijuterii, sticlă optică, stilouri cu cerneală, capete sferice, unelte şi instrumente mici, 
precum şi componente de precizie, capetele aparatelor de ras (excluse: lentilele de contact)  1% 
EM 100: soluţie pentru curăţarea argintului oxidat etc. 1% 
EM 200: dezinfectant pentru instrumente etc. 1 % 
EM 300: Super plus – soluţie puternică de curăţare pentru cazuri dificile  (monturi, balamale, lagăr de roată, 
componente arme, ţevi, alamă, etc.) 1 % 
EM 303: Super – soluţie de curăţare pentru plăci electronice 1,5 % 
EM 404: soluţie specială pentru aluminiu şi piese turnate sub presiune (carburator, bloc motor etc.) 1 – 5 %  
 

Atunci când folosiţi aceste substanţe vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de folosire! 
Nu ne asumăm nicio răspundere pentru obiectele ce au fost curăţate în baia de curăţare cu ultrasunete cu 
soluţii concentrate de curăţare de la alţi producători. Pentru mai multe informaţii vă stăm oricând la 
dispoziţie. 
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8. Alte produse: 
 

Aparate profesionale de curăţire cu ultrasunete 
 
EMMI 12HC – 420 HC 
Cu reglarea puterii 

 
• Regulator de putere în 3 trepte   
• Utilizare facilă datorită comutatorului rotativ 
• Încălzire reglabilă de la  35 °C la  85 °C 
• Efect extraordinar de curăţire cu apă curată  
• Randament bun 
• Recipient şi capac incluse, ambele din oţel inoxidabil 
• Aparatele de curăţare EMAG nu necesită întreţinere 

 
 
 
EMAG AG este certificat conform DIN EN ISO 9001:2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi Emag AG (Gerauer Str. 34, D-64546 
Mörfelden-Walldorf, Germania).  
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin introducerea în 
sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, este interzisă.  
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o 
înştiinţare prealabilă. 

© 2012 Emag AG & German Electronics SRL (ediția în limba română) 
Toate drepturile rezervate 


