BRUKERMANUAL FOR HYLSEVASKER
PS–20 og PS-30
Takk for at du valgte Engbo Match som din leverandør. Les
bruksanvisningen nøye før du setter i gang vasking, og du vil
få mye glede og nytte av hylsevaskeren. Hylsene vil bli like
rene innvendig som utvendig. Dette vil føre til stabilt volum
innvendig i hylsene som igjen bidrar til ammunisjon med høy
presisjon.

VIKTIG!
INFORMASJON VEDR. SIKKERHET (Skal leses før strøm tilkobles.)
Hylsevaskeren skal:
Brukes KUN som beskrevet i bruksanvisningen og av personer som er ved sin fulle
besvissthet.
KUN demonteres eller repareres av autoriserte personer.
IKKE være tilkoblet strøm når væske påfylles.
IKKE dyppes i vann.
ALDRI brukes uten at væske er fyllt på iht. bruksanvisningen.
IKKE brukes hvis strømkabelen eller kontakten er skadet.
Vær også oppmerksom på følgende:
IKKE berør strømkontakten med våt hånd.
Trekk ut strømkontakten etter bruk.
Hvis hylsevaskeren ikke virker som den skal eller har vært i vann, skal den returneres til
nærmeste forhandler for kontroll og reparasjon.
Hylsevaskeren skal IKKE utsettes for hete og skal plasseres på en tørr og plan flate slik at
man unngår at den utsettes for vann eller annen væske.
Dersom hylsevaskeren har falt i vann eller annen væske MÅ strømmkabelen frakobles
før man berører den.
Hylsevaskeren SKAL holdes under oppsikt når den er tilkoblet strømnettet.
Hylser, eller annet annet man ønsker å rense må ALDRI legges direkte ned i bunnen av
karet. Hylsene skal monteres på hylsebrett. Annet som ønskes rengjort skal legges i
spesialkurv (ekstrautstyr).
Bruk ALDRI sterke syrer eller baser til rensevæske. Følg de anbefalte tilsetningene
Feilaktig tilkobling eller bruk vil føre til frafall av enhver garanti.
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BRUKSANVISNING
1. Før bruk må hylsebrettet monteres. Pinnene skal monteres på
den plane siden av brettet. (Den siden av brettet som har
Engbo logo.) Den svakt buede undersiden av brettet vil passe
ned i karet.
2. Trykk en pinne av gangen ned i hullene med minst diameter.
Hold brettet ned til et stabilt underlag og bruk gjerne en tang som
vist på bildet. Trykk pinnene inn til de smetter på plass med et
“knepp”.
3. Før tomhylsene vaskes, må tennehettene fjernes og hylsene
plasseres i hylsebrettet som vist på bildet.
NB! Hylsene må ALDRI legges direkte ned i bunnen av karet da dette kan skade karet. I
tillegg vil det oppstå luftlommer innvendig i hylsene som fører til at rensing ikke utføres.
4. Fjern lokket og plasser hylsebrettet i karet. Benytt gjerne
en tang til å løfte hylsebrettet opp i og ut av karet med.
Fyll deretter vann. Vannen skal dekke hylsebunnen, men
ikke overstige max. merket i karet. For effektiv rengjøring
kan man tilføre en dråpe oppvaskmiddel og en teskje
sitronsyre. (Kan normalt kjøpes i matvarebutikker.)
NB! Bruk uten væske i karet vil skade hylsevaskeren.
5. Legg lokket på plass og plugg inn strømkontakten.
6. Skru på “TIMER” bryteren for å starte rensing. Indikasjonslampen for at vaskeren er i bruk
vil tennes.
7. Ønsker man å varme opp vannet under rensing, skru på “HEATING” bryteren.
Indikasjonslampen for at varemfunksjonen er i bruk vil tennes.
8. Hvor lang tid vaskeren og hvor høy temperatur som bør benyttes avhenger av hvor skitne
hylsene er. Normalt vil en vasketid på ca 20 min og en temperatur på 40OC være
tilstrekkelig. NB! Høyere temperatur enn dette kan føre til at plasten i hylsebrettet blir
myk.
9. Under vasking vil man høre en lyd fra vaskeren som vil vibrere med høyfrekvente
svingninger.
10. Dersom hetteleiet ikke blir helt rent, kan man hjelpe til ved å skrubbe litt med en
oppvaskbørste. NB! Må kun gjøres når vaskeren er avslått.
11. Etter vask skylles hylsene i hylsebrettet godt under rennende varmt vann og settes til tørk.
Effektiv tørking oppnås ved å sette brettet med hylsene f. eks. på et varmt badegulv.
2

12. VIKTIG! Man må forsikre seg om at hylsene er tørre både utvendig og innvendig før man
fyller krutt. Vått krutt vil føre til dårlig presisjon på ammunisjonen og kan utgjøre en
sikkerhetsrisiko.

Spesifikasjoner
Nettspenning
Dimensjon utvendig
Dimensjon væskekaret
Vekt
Materiale
Effekt vask
Effekt varme
Frekvens
Kapasitet vaskekar
Timer
Antall medf. hylsebrett

PS-20

PS-30

AC 220-240V 50-60Hz
265x165x235 mm
240x135x100 mm
3,7 KG
Rustfritt stål
120 W
100 W
40 KHz
3,2 l
1 – 30 min
1

AC 220-240V 50-60Hz
330x180x310 mm
330x150x150 mm
6,2 KG
Rustfritt stål
180 W
200 W
40 KHz
6,5 l
1 – 30 min
2

Vi ønsker lykke til med din nye ultralyd hylsevasker!
Ta gjerne kontakt dersom det er spørsmål.
Mvh
Engbo Match AS

Engbo Match AS
Nedre Fjærholmvei 19,
3132 Husøysund

+47 90842788
support@engbomatch.no
www.engbomatch.no
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