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CUTTING EDGE WELDING

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Rozsdamentes acél tisztító készülék

POLICLEAN 1000 CL
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230V AC
50/60Hz

800 VA

80A @ 80%

80A

10V AC

300 Hz

7.9 kg

295 x 145 x 225 mm

POLICLEAN 1000 CL

Cikkszám

Induló készlet cikkszáma
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N
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K Tisztítás filccel

Tisztítás szénecsettel

Rozsdamentes készülékház
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Fázisszám

Hálózati feszültség

Névleges teljesítmény

Bekapcsolási idő (10 perc/40 OC)

Kimeneti áramerősség

Kimeneti feszültség

Kimeneti frekvencia

Tömeg

Méret (HxSZxM)
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Tisztítás szénecsettel
1. Kapcsolja be a készüléket az oxidréteg eltávolításához.
2. . Győződjön meg róla, hogy az ecset jó állapotú ecsetfejjel van ellátva.
3. Az ecsetet a mellékelt fekete szigetelésű kábellel csatlakoztatják a gép fekete csatlakozójá-

hoz. A piros jelzésű földvezetéket a testcsipesszel kell összekötni a munkadarabbal.
4. A megfelelő elektrolitot (Electrolyte A, B, C, C Plus vagy LF) töltse bele egy széles szájú tartály-

ba és merítse bele a kefét. 
5. Mozgassa a kezelendő oxidrétegen, amíg mindent el nem távolított.

! 		Hosszabb használat után az ecset túlmelegedhet. Ha ez megtörténik, hűtsük le vízfür-
dőben, vagy használjunk egy második kefét.

	 Távolítsa el az egész fém felületről az  elektrolitot és áztatással semlegesítse a felületet 
semlegesítővel.

	 Tippek az optimális tisztításhoz  
Az  IWELD kefék ideálisak a nehezen hozzáférhető területek tisztításához. A rövid kefe 
megkönnyíti az éles sarkok és a finom részletek tisztítását. A hosszú kefe a nagy felületek 
tisztítására alkalmasabb.

! 		A gép rövidzárlatának elkerülése érdekében cserélje ki a kefe végét, mielőtt az összes 
ecsetszál elkopna.

! 		A vegyszerek használata veszélyekkel járhat. Viseljen saválló kötényt, szorosan illesz-
kedő, saválló védőszemüveget és kesztyűt. Szükséges továbbá, hogy elegendő szellő-
zés legyen a munkaterület körül vagy megfelelő légzőkészüléket kell használni. Kérjük, 
olvassa el az egyes elektrolitok biztonsági adatlapját.

	 MEGJEGYZÉS: Kikapcsolás után várjon minimum 1 percet a gép újraindítása előtt.

Üzembe helyezés
A készülék csatlakoztatása.
- Csatlakoztassa az eszköz tápkábelét egy megfelelő áramforráshoz. és kapcsolja be a gép 
hátoldalán található főkapcsolót. 
- Csatlakoztassa a fekete vezetéket az elülső panelen lévő fekete csatlakozóhoz, és csatlakoz-
tassa a másik végére az ecsetet.
- Csatlakoztassa a földelővezetéket a piros jelzéssel az előlapon lévő piros csatlakozóaljzatba, és 
csatlakoztassa a testcsipeszt a munkadarabhoz.

! 	 Ne használjon semmiféle külső feszültséget a tisztítandó komponenshez!

! 	 Ne használja nedves területeken, és védje a nedvességtől és a fröccsenéstől!
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Óvintézkedések
Környezetvédelmi óvintézkedések:
Az elektrolitokat ne engedje a talajba / felszíni vizekbe, vagy a csatornába.
Tisztítási módszerek:
Semleges abszorbens anyaggal (pl. Savkötőanyaggal). A maradék anyagot megfelelően kell 
ártalmatlanítani. (A részleteket lásd a biztonsági adatlapon)
Ártalmatlanítás:
Az elektrolitokat a semlegesítő üzemben kell elhelyezni, a helyi hatósági előírásoknak, a vegyi 
fizikai kezelésnek megfelelően.

Az elektromos és elektronikus termékek ipari felhasználók általi megsemmisítése.
(Csak az Európai Unió országaira érvényes)

Az ártalmatlanítással kapcsolatos további információkért forduljon a kereskedőhöz 
vagy a helyi forgalmazóhoz. A termék nem keverhető az általános ipari hulladék-
kal.

Karbantartás és tisztítás
A készülék működése előtt húzza ki a tápkábelt a tápegység aljzatából.
Minden használat után:
-  Törölje le a kábeleket és a fedelet nedves ruhával az elektrolit maradékainak eltávolítá-

sa érdekében.
-  Használat után mossa le a sablonokat folyó víz alatt, hogy elkerülje a kristályképződést.

	 Az	IWELD  minden eszközt ellenőriz a gyártás során, de hibás anyagok vagy gyártási 
hiba miatt a készülék meghibásodhat, a javításokat az IWELD Kft. végzi.

	 Minden kérés és pótalkatrész megrendelés esetén adja meg a típustáblán található 
típust, amely a gép hátulján található .

Alkatrészek és tartozékok
Az eszközt csak elektrokémiai varrattisztításra tervezték, eltávolítják az oxidrétegeket a 
varratokról.

A funkció csak eredeti tartozékokkal garantálható.
Bármely más felhasználás ezen túlmenően nem tekinthető a rendeltetésszerűnek. A 
gyártó által nem ajánlott tartozékok nem használhatók. A rendeltetésen kívüli használat-
ból eredő károkért nem vállal felelősséget a gyártó. A felhasználás magában foglalja és 
előírja az alábbiakat is:
A kezelési útmutatóban leírtak követése
A szükséges ellenőrzési és karbantartási követelmények
Védőruházat viselése, beleértve a kesztyűt és a biztonsági szemüveget.

!
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