
Ultraljudstvätt

Artikelnummer

505267 Ultraljudstvätt 4 L 
505268 Ultraljudstvätt 9 L  
509667 Ultraljudstvätt 17 L 
505270 Ultraljudstvätt 27 L
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Om Verktygsboden:
Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och 
Borås är vår bas. Här finns 3 000 kvm butik och huvudkontor med 40 medarbetare som har fått 
vara med om en fantastisk resa, en resa som bara blir roligare och rolig are. 
Sedan 2007 finns vår distanshandelsverksamhet, verkstad och produktutveckling i Borgstena med 
lokaler på 5 000 kvm. Vi jobbar för att ge kompetent service som tillför mervärde och sparar tid för 
dig som kund.
Vi ser fram emot nya kontakter!
2003 startade vi vårt eget varumärke PELA. Vår idé och tanke var att själva kunna ta fram och 
vidareutveckla det vi sålde och framför allt att hoppa över ett mellanled för att kunna sälja kvali-
tetsprodukter till väldigt bra priser. Att valet var rätt visar sig tydligt i företagets utveckling som är 
fantastisk.
Garanti:
Vi lämnar 1 års garanti vid fabrikations eller materialfel från det ursprungliga inköpsdatumet. Spara 
alltid din faktura som gäller som garantisedel. Varan ska inte ha utsatts för onormal användning 
eller vanvård och garantin omfattar inte slitagedelar och förbrukningsvaror. Garantin gäller inte 
om felet beror på en olyckshändelse efter att du fått varan eller om du låtit bli att följa skötsel- och 
serviceanvisningar. Verktygsboden förbehåller sig rätten att reparera varan eller byta ut den. 
Reklamation:
Enligt konsumentköplagen har du 3 år på dig att reklamera ett ursprungligt fel på en vara. Du 
måste lämna ett meddelande om felet inom skälig tid efter det att du har upptäckt det. När garanti-
tiden har gått ut är det köparen som ska bevisa att felet fanns från början.

Kontaktinformation:

Verktygsboden Erfilux AB
Källbäcksrydsgatan 1
SE-507 42  Borås
Telefon: 033 - 20 26 56
Mail: verkstad@verktygsboden.se

Miljöskydd/Skrotning

Återvinn oönskat material, släng det inte bland 
hushållssoporna. Alla, maskiner, tillbehör och 
förpackningar skall sorteras och lämnas till en 
återvinningscentral och där kasseras på ett miljö-
vänligt sätt.
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Viktigt!
Läs noga igenom bruksanvisningen, säkerhetsinstruktioner och monteringsanvisningar innan du 
använder produkten. På så sätt får du ut mesta möjliga av din apparat och felaktig användning 
undviks. Spara bruksanvisningen för framtida behov.

Miljöskydd / Skrotning
Återvinn oönskat material istället för att slänga det bland hushållssoporna. Alla maskiner, tillbehör 
och förpackningsmaterial skall sorteras och lämnas till en återvinningscentral och där kasseras på 
ett miljövänligt sätt.

Allmänna säkerhetsföreskrifter
Följ alltid nedanstående föreskrifter när du använder elverktyg för att förhindra brandrisk, elektrisk 
stöt eller personskada. Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda elverktyget och 
spara den för framtida behov.
• Kontrollera alltid elverktyget, nätsladden och stickproppen före användning. Använd bara elverk-
tyg som är i ett perfekt och oskadat skick. Skadade delar ska repareras eller ersättas omedelbart
av en behörig reparatör.
• Håll arbetsplatsen ren och städad. Oordning på arbetsytor, bänkar och golv skapar olyckstillfäl-
len.
• Ha en bra belysning på arbetsplatsen.
• Arbeta inte i trånga och dåligt ventilerade utrymmen.
• Arbeta inte med tvätten i regn eller fuktig miljö. Doppa inte tvätten i vatten eller annan vätska.
• Använd inte tvätten i närheten av lättantändliga vätskor och gaser eller i miljöer där det finns risk
för explosion och brand. Även gnistbildningen i motorn eller flygande gnistor från arbetsstycket
kan orsaka brand.
• Skydda dig mot elektriska stötar. Undvik kroppskontakt med jordade föremål som rörledningar,
radiatorer, spisar eller kylskåp när du arbetar med elverktyg.
• Låt inte andra människor, speciellt barn, komma i närheten av tvätten eller nätsladden. Håll obe-
höriga personer borta från arbetsplatsen.
• Elverktyg som inte används ska förvaras säkert. Förvaringsplatsen bör vara torr, låst och utom
räckhåll för barn och obehöriga personer.
• Arbeta inte med tvätten förrän du har bekantat dig med apparatens funktioner.
• Stoppa inga föremål i tvättens ventilationshålrisk för elektrisk stöt.
• Dra omedelbart nätsladden ur vägguttaget om apparaten låter annorlunda än vanligt, om det är
hett, om rök utvecklas eller om det luktar.
• Använd alltid skyddsglasögon, skyddshandskar och öronproppar.
• Dra alltid nätsladden ur vägguttaget, när du inte använder ditt elverktyg, vid rengöring eller när
du byter tillbehör eller gör inställningar. Olja, lösningsmedel, hög temperatur och skarpa kanter kan
skada nätsladden.
• Undvik oavsiktlig start. Kontrollera att strömbrytaren är frånslagen när nätsladden ansluts till
spänning.
• Var uppmärksam och koncentrerad under arbetets gång. Arbeta inte när du är trött, påverkad av
droger, alkohol eller läkemedel.
• Använd inte andra tillbehör eller tillsatser än de som tillverkaren rekommenderar. Risk för person-
skada.
• Undersök nätsladden regelbundet. Om den är skadad, låt en auktoriserad verkstad byta nätslad-
den. Kontrollera regelbundet.
• Reparera aldrig själv, skadade delar måste repareras eller bytas ut av en auktoriserad reparatör.
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Säkerhetsföreskrifter för ultraljudstvätt

Innan du använder din ultraljudstvätt, läs och följ bruksanvisningen, med särskild uppmärksamhet 
på säkerhetsinstruktioner. Om du inte följer dem kan leda till allvarliga personskador eller materi-
ella skador.
• Använd tvätten med ett väl ventilerat lock eller utan lock.
• Använd vattenbaserade lösningar.
• Använd aldrig alkohol, bensin eller lättantändliga lösningar. Dessa kan orsaka brand eller explo-
sion.
• Använd aldrig mineralsyror. Dessa kan skada tanken.
• Får ej användas med kaustiksoda eftersom det löser upp slangarna i tvätten.
• Ta inte på tanken eller i rengöringslösningen de kan vara heta.
• Låt inte vätsketemperaturen överstiga 80°C.
• Doppa inte dina fingrar eller händer i tanken när tvätten arbetar. Att göra det kan orsaka obehag
och eventuella hudirritationer. Undvik kontakt med lösningar och tillgodose ordentlig ventilation.
• Använd inte lösningar som innehåller klorblekmedel.

Undvik skador på ultraljudstvätten

• Byt regelbundet ut din tvättlösning.
• Använd inte tvätten utan vätska.
• Placera inga tunga delar eller behållare direkt på botten av rengöringstanken. Använd en tråd-
korg eller ståltråd för att hänga upp (frigöra) föremålen. Slarv kan leda till skador på ultraljudsgiva-
ren och kommer att upphäva garantiåtagandet.
• Låt inte vätskenivån bli lägre än 2/3 av tanken med värme eller ultraljud på. Slarv kan leda till
skador på ultraljudsgivaren eller värmeelementet och kommer att upphäva garantiåtagandet.
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Hur ultraljudrengöring fungerar

Ultraljud är ljud med frekvenser i allmänhet över hörbart området för 
människan. I din ultraljudstvätt används dessa ljudvågor för att rengöra 
material och delar.

• När ljudvågorna från givaren strålar genom lösningen i tanken, orsakar
de omväxlande högt och lågt tryck.

• Under lågtryck fasen, skapas miljontals mikroskopiska bubblor som
växer. Denna process kallas kavitation.

• Under högtrycksfasen kollapsar bubblorna, eller "imploderar" och frigör
enorma mängder energi. Dessa implosioner agerar som en armé av
små skurborstar. De arbetar i alla riktningar, och attackerar varje yta och
invaderar alla skrymslen och öppningar.

Förbredelser

Packa försiktigt upp ultraljudsvätten ur förpackningen och ta bort skydds-
plast och liknande från den. Kolla så att ultraljudstvätten är komplett och 
hel så att inget har förstörts under transporten. Förpackningen innehåller 
ultraljudstvätten,ljudisolerat lock, nätsladd, utloppsfilter, nätkorg, användar-
manual.

Före start av maskinen

• Maskinen ska vara frånkopplad när stickproppen ansluts till vägguttaget.
• Kontrollera att nätspänningen överensstämmer på maskinens typskylt.

FÖRSIKTIGHET
• Placera inga tunga delar eller behållare direkt på botten av rengöringstanken, använd en tråd-
korg eller ståltråd för att hänga upp objekt.
• Låt inte vätskan bli längre än 1 cm under rekommenderad nivålinje med tvätten på.
• Använd aldrig alkohol eller brandfarliga vätskor. Det kan leda till brand eller explosion. Använd
endast vattenbaserade vätskor.
• Använd aldrig mineralsyror. Dessa kan skada tanken. Underlåtenhet att efterkomma dessa var-
ningar kommer att upphäva garantiåtagandet.

VIKTIGT
• Om det är första gången du kör tvätten, eller om du har bytt vätskan, bör du lufta den.

VARNING
• Rengör aldrig nya eller billiga smycken i ultraljudstvätten. Kombinationen av värme och vibratio-
ner kan ossa en cementerad infästning.
• Rengör aldrig ädelstenar som smaragd, ametist, pärla, opal, korall, turkos, peridot eller lapis
lazuli i tvätten.
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A: SU304 Behållare
B: Plasthandtag
C: Tömning
D: Varningsmärkning
E: Ljudskyddat lock
F: Anti glidfötter 

A: Luftintagslameller
B: Uttag
C: Strömbrytare

A

B
C
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I
J

D
E

C F G H

A: LED-visningstemperatur.
B: LED-rengöringstid för displayen.
C: Uppvärmningsknapp: Tryck på denna knapp för start / stoppuppvärmning.
(Obs: 1: Den nya maskinen visar omgivande temperatur när den används första gången.) 
D: Ökningstemperatur:
Tryck på den här knappen för att ställa in temperaturen.
Tryck en gång för att öka 1°C, håll knappen intryckt för att öka med 10 °C.
E: Temperaturminskning:
Tryck på den här knappen för att ställa in temperaturen.
Tryck en gång för att minska 1°C, håll knappen intryckt för att minska vid 10°C. 
F: Renngöringsläge med mycket luft som minskar effektiv ultraljudsverkan.
G: Mjuk 60% ström för känsliga föremål.
H: Normal 100% ström till tanken för normala föremål. 
I: Timerökning: Tryck på den här knappen för att ställa in rengöringstiden. Tryck en gång för att 
öka en minut, håll knappen intryckt för att öka 10 minuter. 
J: Timerminskning: Tryck en gång för att minska en minut, håll knappen intryckt för att minska 
med 10 minuter.

Framsida Baksida

Panelbeskrivning
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Användarinstruktioner

1.Välj din rengöringslösning, fyll i minst 1/2 av lösningen i tanken. Överskrid inte fyllningsledning-
en.
Obs! Använd aldrig alkohol, bensin eller brandfarliga lösningar. Att göra det kan orsaka brand eller
explosion. Använd endast vattenbaserade lösningar.
2. Placera föremålen i en korg, sakta sänk korgen i tanken, låt inte föremål komma i kontakt med
tankens botten (lösningen ska täcka föremålen).
3. A: Anslut tvätten till jordatuttag.
B: Slå på strömbrytaren på baksidan av maskinen. Obs! När tvätten är startad kan man se tempe-
raturen på maskinen.

Timer: Tryck på för att ställa in rengöringstiden. När timern visar 00:00 stängs ultra-
ljudstvätten av.
Obs! Enheten har en minnesfunktion och föreslår automatiskt den tid du ställer in första gången.

Uppvärmning: Tryck         för att starta / stoppa uppvärmning.Tryck för att ställa in 
temperaturen.
Notera:
1. För att få bästa möjliga rengöringsresultat rekommenderas temperaturen 40-60 ° C. Varmvatten
och diskmedel kan mjukna fett och förbättra rengöringsresultatet.
2. Om du ställer in temperaturen och inställningstemperaturen överstiger temperaturen i omgiv-

ningen, tryck på  knappen, värmearbetet och indikatorn slås på. Om det är under temperatu-
ren, kan värmen inte starta och indikatorn stängs av.

3. Uppvärmning stängts inte av automatiskt, om du inte trycker på .
4. Den här enhet har en minnesfunktion som memorerar temperaturen du ställande in förra gång-
en.

Rengöringsläge: Efter timer och temperaturinställning, tryck . Enheten kommer att sättas i 
rengöringsläge den arbetar i 6 sekunder och stannar i 2 sekunder, sedan arbetar 6 sekunder, pro-
cessen upprepas till att rengöringen är klar, se nedräkning i displayen. 

Om du vill byta till annat läge, tryck bara på  eller  , så släcks indikatorn "rengörings-

läge" och indikatorn för "normal" eller "mjuk" slås på. Om du vill sluta arbeta, tryck  igen, då 
upphör både värme och ultraljud och motsvarande indikator stängs av.

Normalläge: Efter timer och temperatur inställning, tryck på  "Normal" knappen, motsva-
rande indikator på och enheten kommer att fungera i normalt läge: arbetar kontinuerligt med full 
ultraljudseffekt och nedräkning.

Om du vill överföra till annat läge, tryck bara på  eller,  den "normala" indikatorn stängs 

av och indikatorn för "degas" eller "soft" tänds; Om du vill sluta arbeta, tryck  igen, då upphör 
både värme och ultraljud och motsvarande indikator stängs av.

Mjukt läge: Efter timer och temperaturinställning, tryck  och enheten fungerar i mjukt läge. 

Om du vill byta till ett annat läge, tryck bara på  eller  "soft" -indikatorn stängs av och 

indikatorn för "rengöringsläget" eller "normalläget" slås på. Om du vill sluta arbeta, tryck 
igen, då upphör både värme och ultraljud och indikatorn stängs av. Obs! Rengöringsläge, normal-
läge och softläge kan inte användas samtidigt.
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Åtgärd vätska
1. Välj rengöringslösning
2. Med hänsyn tagen till volymen på de delar som du kommer att rengöra och rengöringsmedlet,
fyll tanken med varmt kranvatten upp till nivålinjen (2,5 cm från toppen).
3. Anslut tvätten till ett jordatuttag.
4. För maximal effektivitet, se sidan, "Optimera din Ultraljudstvätt" innan du fortsätter.

Luftning
1.Ställ termostaten på 60°C (gäller endast tvättar med värmelement).
2. Slå på tvätten och låt den arbeta i 5-10 minuter. Låt lösningen "luftas".

Rengöring
1. Placera objektet i en korg, på en perforerad bricka, häng upp eller i bägare i tvätten.
2. Om glasbägare eller solid behållare används, tillsätt rengöringslösning så att objekten täcks.
3. Sänk sakta ner behållaren eller bägare i tanken. Tillåt inte tunga objekt att komma i kontakt med
tankens botten. Rör inte om i lösningen.
4. När objekten är rena, ta sakta bort dem från tvätten.
5. Skölj rent objekten med rent vatten och torka dem, om så är nödvändigt.

Direkt metod
• Fyll tanken med varmt vatten och rengöringslösning.
• Placera de objekt som ska rengöras i en trådkorg och sänk ner dem i tanken. Du kan också
hänga upp objektet p en tråd och sedan sänka ner dem i lösningen.

Fördelarna med denna metod är enkel drift och effektiv rengöring.

 Objekten ligger i en 
trådkorg.

 Objektet är 
upphängt.
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Indirekt metod

• Fyll tanken med varmt vatten.
• Placera de objekt som ska rengöras  i en solid behållare eller en glasbägare och sänk ner dem
i tanken.

Fördelarna med denna metod är att man snabbt kan använda andra vätskor för effektivare ren-
göring. 

Objektet ligger i en solid 
behållare.

Glasbägare placerade i 
tanken.

Glasbägare

• Placera bägaren i en solid behållare eller en trådkorg som passar din tvätt. Behållaren eller bä-
garen får inte röra tankensbotten.

Exempel på lösningar

Använd vatten och diskmedel vid oljiga och saltvattenangripna delar och citronsyra för att lösa 
oxider (även fälgrengöring kan fungera bra) samt en vattentemperatur på max 60°C. Obs! Sura 
lösningar svärtar aluminium, testa på en provbit först. Det finns även speciella medel att köpa. 

Lösningstyper

Obs! Använd inte alkohol, bensin, blekmedel, mineralsyror, lösningar med flampunkt, semivatten-
baserade lösningar. Vattenvaserade lösningar är antingen svagt surt eller alkaliskt. De inkluderar 
rengöringsmedel, tvål och industriella rengöringsmedel som är avsedda att ta bort specifika förore-
ningar. 

Frätande lösningar: används för att ta bort rost från stål, korrosion på metallegeringar och ihär-
diga avlagringar.

Sura vattenbaserade lösningar: tar bort rost, fräcklar eller fagor. De sträcker sig från milda 
lösningar som tar bort fläckar, till koncentrerade, katalyserade sura lösningar som tar bort belägg-
ningar som gips, mjölksten, zinkoxid och rost från stål och gjutjärn samt sot och missfärgning vid 
värmebehandling av härdat stål. 

Rengöringslösningar: Byt ut rengöringslösningen med jämna mellanrum. Rengörningslösningar 
blir förorenade med partiklar som med tiden täcker tankens botten. Denna beläggning förhindrar 
ultraljudsvågorna och reducerar rengöringseffekten. Vissa lösningar kaviterar bättre än andra. 
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Alkaliska vattenbaserade lösningar: inkludera karbonater, silikater och sodor. Dessa skapar en 
emulgering, som hindrar föroreningar från att åter fastna på den rengjorda ytan samt förbättrar 
rengöringen i hårt vatten.

Alkalisk styrka
Mild - Avlägsnar lättoljor och fetter, skäroljor och kylvätskeföreningar.
Mild till kraftig - Avlägsnar tungt fett och olja, vaxer, vegetabiliska oljor, bläck, feta poleringar och 
liknande föreningar, avlagringar och kolhydrater.
Kraftig - Avlägsnar glödskal, missfärgning vid värmebehandling, korrosion eller oxider.

Värme och kavitation 
Värme och kavitation ökar den kemiska aktiviteten i rengöringslösningar. Vissa material kan ska-
das av en starkare kemisk påverkan. När du är osäker, testa genom att köra provbitar av produk-
ter som skall rengöras.

Lösningars koncentrationer
Lösningens koncentration kan variera. Koncentrationen som du använder beror på typ av lös-
ning och på den typ av beläggning som skall avläggas. Följ rekommendationer från tillverkaren av 
lösningen och tag hänsyn till effekten av lösningen på olika metaller. Använd inte kemikalier som 
skadar tanken i din ultraljudstvätt och undvik höge arbetstemperaturer än 60°C. Tänk på att när 
kemikalier värms kommer deras kemiska aktivitet att öka. 

Torkning
Skölj föremålen efter rengöringen, använd ett rent vattenbad för att skölja bort kemikalierester, 
smörj in föremålen omedelbart efter rengöring för att förhindra oxidation i kontakt med luftens syre. 
Lufttorkning vid rumstemperatur fungerar för vissa objekt. Placera delar som kräver snabbare tork-
tid i varmluftsblåsmaskiner eller i ugnar. 

Optimera din ultraljudstvätt 

Tanken
Rengöring -Kontrollera tanken efter kontamination när du byter vätska. Vid behov avlägsna förore-
ningar med en mjuk trasa och vatten. 

Tömming -Dra alltid ur nätsladden inna du tömmer tanken. Töm förbrukad vätska på ett miljömäs-
sigt bra sätt.

Fyllning -Dra alltid ur sladden innan tanken fylls. Fyll tvätten till driftsnivå (2,5 från toppen med 
trådkorgen på plats), fyll med varmt kranvatten. 

Låg vätskenivå -Orsakar att rengöringen misslyckas. När du tar bort tunga eller skrymmande 
objekt från tvätten, kommer vätskans nivå att sjunk under den operativa nivån. Om så är fallet, se 
till att ersätta förlorad vätska vid behov, beroende på hur mycket som används.

Överlast -Låt inga tunga föremål vila på tankens botten. Last på tankens botten dämpar ljudener-
gin och kommer att orsaka skador på givaren. Använd istället en trådkorg eller ståltråd som posi-
tionerar föremålen. Låt åtminstone 2,5 cm vara fritt mellan tankensbotten och korgen eller föremå-
ler för användbar kavitaton. 

Locket -Det förbättrar tvättens förmåga för att värma upp vätskan (behålla värmen om värmeele-
metet saknas) snabbare till önskad temperatur, och undvika överdriven avdunstning. Emellertid, 
förhindra inte ventilationen runt eller täck inte över ventilerna då kan tvätten överhettas.
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Temperatur

Värmaren -Värmeelemetet kan orsaka viss missfärgning av tankväggen. Detta är normalt och 
påverkar inte tvättens prestanda. 

Lösning -Den snabbaste metoden för att starta din rengöring är att fylla med varm vätska, eller att 
använda en ultraljudstvätt med värmeelement (som tillför värme) och ett lock.

Övertemperaturskydd (endast tvätt med värmeelement) -tvätten kommer att stängas av om tem-
peraturen överstiger 80°C. Stäng av tvätten och låt den svalna. För en snabbare nedkylning, ersätt 
en del av den varma vätskan med kall vätska. 

Vätska

Vätskans aktivitet - mängden synlig aktivitet är inte nödvändigtvis relaterade till optimal kavitation 
för rengöring.

Gaser - färska vätskor innehåller många lösta gaser (vanligen luft), vilket minskar ultraljudets ef-
fektivitet. Men de kommer naturligtvis att friges med tiden, med hjälp av processen. Vätskor som 
har stått oanvända i 24 timmar eller längre har absorberat visa gaser.

Värme - ökar den kemiska aktiviteten av rengöringsmedel.

Ytspänning - Kan reduceras genom att tillsätta diskmedel till badet. Minskad ytspänning ökar 
kavitationens intensitet och förbättrar rengöringen. 

Lösningsmedel -  Använd aldrig lösningsmedel. Ångor från brandfarliga lösningar samlas under 
tvätten, där antändning är möjligt från elektriska komponenter.

Förnyelse - byt rengöringsvätskan ofta för att öka ultraljudets rengörande effekt. Lösningar, som-
med de flesta kemikalier, blir utarmat med tiden. Lösningar kan bli förorenade med avskilda partik-
lar som uppslammas i tankens botten dessa hämmar ultraljudets aktivitet. 

Kemikalier som INTE får användas i tanken:
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Anteckningar
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Verktygsboden Erfilux AB,  Källbäcksrydsgatan 1,  50742 Borås
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