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Manual de Instruções

MaxiClean

Modelos: 750/800/1400/1450/1600/1650
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UNIQUE

As instruções que você terá a seguir são importantes para um bom funcionamento de sua Lavadora Ultra-Sônica Unique.
Leia com atenção e garanta a durabilidade de seu patrimônio.

Verifique atentamente a etiqueta de Identificação
do Aparelho e assegure que a instalação elétrica
(tomada), corresponde com as especificadas.

MaxiClean 750
MaxiClean 800
MaxiClean 1400
MaxiClean 1450
MaxiClean 1600
MaxiClean 1650

Preparo e Utilização

110/220 Volts
110/220 Volts
110/220 Volts
110/220 Volts
110/220 Volts
110/200 Volts

Borda da Cuba

Temporizador

Timer

Recomendações Importantes

f ff

SAC

- Nunca ligue o aparelho sem líquido.
- Evite deixar os objetos em contato com o fundo da cuba.
- O uso de líquidos inflamáveis ou tóxicos não é recomendável.
- Leia o Manual de Instruções com atenção.

suporte@unique.ind.br - www.unique.ind.br
Fone: (19) 3935-2443
UNIQUE Ind. e Com. de Produtos Eletrônicos Ltda.
Rua Turquesa, 215 - 13347-070 - Indaiatuba - SP
CNPJ: 01.879.440/0001-23

50 VA
55 VA
65 VA
70 VA
75 VA
80 VA

Encaixe a mangueira com +/3 cm acima da borda da Cuba

- Coloque a abraçadeira aberta em umas das pontas da Mangueira de PVC
- Encaixe a mangueira no Dreno de saída, localizado na lateral do aparelho conforme a figura.
- Leve a abraçadeira até o Dreno de saída e pressione as duas travas da abraçadeira.
- Encaixe a outra ponta da mangueira na parte superior do aparelho deixando 3 cm acima da borda da cuba.
- Coloque as peças dentro do cesto
- Logo em seguida coloque o cesto com as peças, dentro da cuba do aparelho.
- Verifique junto ao fabricante do líquido de limpeza qual a exata proporção de mistura.
- Após a mistura, coloque o líquido dentro da cuba do aparelho até o nível indicado.
- O nível do líquido deve ser sempre igual ao indicado.
- Nunca utilize o equipamento sem líquido.
- Coloque a tampa na cuba e siga as instruções no verso.

Serviço de Atendimento ao Cliente

Consumo
máximo

Alimentação
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Minutos

Mangueira de PVC
Dreno de saída

Abraçadeira
plástica
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Este equipamento pode ser Instalado seguramente pelo
próprio cliente, sem comprometimento algum da garantia,
desde que as instruções aqui contidas sejam seguidas atentamente.

Modelo:

3 cm

Instalação

Descrição do Painel de Comando
Figura ilustrativa
Temporizador

Timer

Recomendações Importantes
- Nunca ligue o aparelho sem líquido.
- Evite deixar os objetos em contato com o fundo da cuba.
- O uso de líquidos inflamáveis ou tóxicos não é recomendável.
- Leia o Manual de Instruções com atenção.
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UltraSonic Cleaner

Minutos

Tecla de ajuste e liga/desliga:
pressione para ajustar, ativar
ou desativar a limpeza.

Liga/Desliga

Mostrador de tempo

Como Utilizar o Equipamento
- Certifique-se que o cabo de força do aparelho está ligado à rede elétrica.
- Neste instante o visor indicará o último ajuste piscandoindicando que a limpeza pode
ser iniciada ou o tempo pode ser ajustado;

- Após o término da limpeza, o mostrador permanecerá aceso por cerca
de 3 minutos e logo em seguida o mostrador se apagará indicando que
o aparelho encontra-se em "Stand-By" (repouso).

- Para ajustar o tempo de limpeza, mantenha a tecla (B) pressionada para aumentar
o tempo;

- Seu aparelho é dotado de um sistema que mantém o circuito em
"Stand-By" (repouso).

- Mantenha a tecla (B) pressionada até o tempo necessário. Exemplo 15 minutos;

- Para desativar o sistema e iniciar a utilização, pressione a tecla (B)
ao lado do visor de tempo.

- Solte a tecla no tempo desejado, neste momento o visor mostrará o tempo piscando;
- Caso a tecla seja mantida pressionada, o tempo ajustado aumentará até o valor máximo
e retornará ao inicio e assim sucessivamente;
- Logo em seguinda pressione e solte a tecla (B) novamente para iniciar a limpeza;
- Neste instante, o visor pára de piscar mostrando o tempo restante para o final do ciclo;

Problema x Solução

IMPORTANTE
Antes de enviar seu aparelho para manutenção, entre em
contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente
(SAC) para assegurar-se de que seu aparelho necessita
realmente de manutenção.
Devido a constantes aprimoramentos técnicos realizados em
nossos equipamentos, a Unique se reserva o direito de alterar
seus equipamentos, assim como seu material técnico/informativo,
sem prévio aviso.

Meu aparelho está dando choque.
Verifique se a tomada onde o aparelho está ligado é devidamente aterrada.
OBS: Nunca inutilize o Pino de Aterramento (Pino redondo) do cabo de força.
Se o problema persistir, contate a Assistência Técnica.
Pressiono a tecla liga/desliga e o aparelho não funciona.
Verifique se o cabo de força está conectado à rede elétrica, o painel esteja
aceso, ajuste o tempo desejado e pressione "Start" (tecla liga/desliga).
Meu aparelho parou de funcionar.
Verifique se não ocorreu a ruptura do fusível. Caso tenha rompido, proceda
a troca do fusível. Há um fusível de reserva no porta fusível.

A presente garantia é válida por 1 ano contado a partir da data de
emissão da nota fiscal. Dentro do período de garantia, as peças ou
componentes que, comprovadamente, apresentarem defeito de
fabricação, serão consertados ou (conforme o caso), substituídos
sem cobrança do valor da mão de obra de conserto ou da peça substituída.
A nossa assistência técnica é permanente. Nesta Garantia contratual está inclusa a Garantia
Legal de 90 dias.
Os acessórios (cesto e tampa) têm garantia de 90 dias.
A presente garantia não cobre defeitos de:
- Uso inadequado do aparelho;
- Instalações elétricas fora do padrão ABNT/NBR5410;
- Ligação do aparelho em rede elétrica inadequada;
- Estocagem incorreta, influência do clima, ambiente impróprio;
- Não cumprimento das instruções dadas nesse manual que acompanha o aparelho;
- Utilização de peças de fabricação de terceiros;
Cessa a garantia imediatamente:
- Quando constatado que o aparelho foi manipulado por terceiros para manutenção.
- Quando constatado que as recomendações feitas nesse manual não foram seguidas.

&

IMPORTANTE:
A garantia só é válida mediante a apresentação deste certificado
devidamente preenchido ou apresentação da Nota Fiscal.

N da Nota Fiscal:
N de Série:
Nome/Empresa:
Data: -__/___/____
Carimbo do Revendedor
V2.0-0262008SA

Certificado de Garantia
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Modelos: 750A/800A/1400A/1450A/1600A/1650A
Com Sistema de Aquecimento

As instruções que você terá a seguir são importantes para um bom funcionamento de sua Lavadora Ultra-Sônica Unique.
Leia com atenção e garanta a durabilidade de seu patrimônio.

Verifique atentamente a etiqueta de Identificação
do Aparelho e assegure que a instalação elétrica
(tomada), corresponde com as especificadas.

MaxiClean 750A
MaxiClean 800A
MaxiClean 1400A
MaxiClean 1450A
MaxiClean 1600A
MaxiClean 1650A

Preparo e Utilização

110/220 Volts
110/220 Volts
110/220 Volts
110/220 Volts
110/220 Volts
110/200 Volts

Borda da Cuba

Temporizador

Timer

Recomendações Importantes
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SAC

- Nunca ligue o aparelho sem líquido.
- Evite deixar os objetos em contato com o fundo da cuba.
- O uso de líquidos inflamáveis ou tóxicos não é recomendável.
- Leia o Manual de Instruções com atenção.

suporte@unique.ind.br - www.unique.ind.br
Fone: (19) 3935-2443
UNIQUE Ind. e Com. de Produtos Eletrônicos Ltda.
Rua Turquesa, 215 - 13347-070 - Indaiatuba - SP
CNPJ: 01.879.440/0001-23

80VA
80VA
180VA
220VA
250VA
250VA

Encaixe a mangueira com +/3 cm acima da borda da Cuba

- Coloque a abraçadeira aberta em umas das pontas da Mangueira de PVC
- Encaixe a mangueira no Dreno de saída, localizado na lateral do aparelho conforme a figura.
- Leve a abraçadeira até o Dreno de saída e pressione as duas travas da abraçadeira.
- Encaixe a outra ponta da mangueira na parte superior do aparelho deixando 3 cm acima da borda da cuba.
- Coloque as peças dentro do cesto
- Logo em seguida coloque o cesto com as peças, dentro da cuba do aparelho.
- Verifique junto ao fabricante do líquido de limpeza qual a exata proporção de mistura.
- Após a mistura, coloque o líquido dentro da cuba do aparelho até o nível indicado.
- O nível do líquido deve ser sempre igual ao indicado.
- Nunca utilize o equipamento sem líquido.
- Coloque a tampa na cuba e siga as instruções no verso.

Serviço de Atendimento ao Cliente

Consumo
máximo

Alimentação
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Minutos

Mangueira de PVC
Dreno de saída

Abraçadeira
plástica
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Este equipamento pode ser Instalado seguramente pelo
próprio cliente, sem comprometimento algum da garantia,
desde que as instruções aqui contidas sejam seguidas atentamente.

Modelo:

3 cm

Instalação

Descrição do Painel de Comando
Led indicador de
Funcionamento do Aquecimento

Temporizador

Aquecimento

Tecla liga/desliga:
pressione para ativar
ou desativar o Aquecimento

Timer

Ligado

B

A
Liga/Desliga

á°C

UltraSonic Cleaner

¹

Minutos

Tecla de ajuste e liga/desliga:
pressione para ajustar, ativar
ou desativar a limpeza.

Liga/Desliga

Figura ilustrativa

Mostrador de tempo

Como Utilizar o Equipamento
- Certifique-se que o cabo de força do aparelho está ligado à rede elétrica.
- Neste instante o visor indicará o último ajuste piscandoindicando que a limpeza pode
ser iniciada ou o tempo pode ser ajustado;
- Para ajustar o tempo de limpeza, mantenha a tecla (B) pressionada para aumentar
o tempo;
- Mantenha a tecla (B) pressionada até o tempo necessário. Exemplo 15 minutos;
- Solte a tecla no tempo desejado, neste momento o visor mostrará o tempo piscando;
- Caso a tecla seja mantida pressionada, o tempo ajustado aumentará até o valor máximo
e retornará ao inicio e assim sucessivamente;
- Logo em seguinda pressione e solte a tecla (B) novamente para iniciar a limpeza;
- Neste instante, o visor pára de piscar mostrando o tempo restante para o final do ciclo;

- Após o término da limpeza, o mostrador permanecerá aceso por cerca
de 3 minutos e logo em seguida o mostrador se apagará indicando que
o aparelho encontra-se em "Stand-By" (repouso).
Importante!
- Se o Sistema de Aquecimento estiver acionado, o visor
permanecerá aceso por 3 minutos e logo em seguida indicará A.L.
avisando que o sistema de aquecimento está acionado.
Neste caso o sistema de aquecimento deverá ser desligado pelo operador
através da tecla (A) liga/desliga.
- Seu aparelho é dotado de um sistema que mantém o circuito em
"Stand-By" (repouso).
- Para desativar o sistema e iniciar a utilização, pressione a tecla (B)
ao lado do visor de tempo.

- Para ativar o Aquecimento do liquido, pressione a tecla ( A ) liga/desliga do sistema de
Aquecimento. Neste momento o Led acenderá indicando que a resistência está ligada;
- Para dar mais agilidade ao processo, o sistema de aquecimento pode ficar
acionado mesmo sem a utilização do sistema de limpeza.
- O sistema de aquecimento é fixo em 60°C com uma tolerância de 10% para mais
ou para menos, e não existe ajuste que permita aumentar ou diminuir este valor.

Meu aparelho está dando choque.
Verifique se a tomada onde o aparelho está ligado é devidamente aterrada.
OBS: Nunca inutilize o Pino de Aterramento (Pino redondo) do cabo de força.
Se o problema persistir, contate a Assistência Técnica.
Pressiono a tecla liga/desliga e o aparelho não funciona.
Verifique se o cabo de força está conectado à rede elétrica, o painel esteja
aceso, ajuste o tempo desejado e pressione "Start" (tecla liga/desliga).

IMPORTANTE
Antes de enviar seu aparelho para manutenção, entre em
contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente
(SAC) para assegurar-se de que seu aparelho necessita
realmente de manutenção.
Devido a constantes aprimoramentos técnicos realizados em
nossos equipamentos, a Unique se reserva o direito de alterar
seus equipamentos, assim como seu material técnico/informativo,
sem prévio aviso.

Meu aparelho parou de funcionar.
Verifique se não ocorreu a ruptura do fusível. Caso tenha rompido, proceda
a troca do fusível. Há um fusível de reserva no porta fusível.

Certificado de Garantia
A presente garantia é válida por 1 ano contado a partir da data de
emissão da nota fiscal. Dentro do período de garantia, as peças ou
componentes que, comprovadamente, apresentarem defeito de
fabricação, serão consertados ou (conforme o caso), substituídos
sem cobrança do valor da mão de obra de conserto ou da peça substituída.
A nossa assistência técnica é permanente. Nesta Garantia contratual está inclusa a Garantia
Legal de 90 dias.
Os acessórios (cesto e tampa) têm garantia de 90 dias.
A presente garantia não cobre defeitos de:
- Uso inadequado do aparelho;
- Instalações elétricas fora do padrão ABNT/NBR5410;
- Ligação do aparelho em rede elétrica inadequada;
- Estocagem incorreta, influência do clima, ambiente impróprio;
- Não cumprimento das instruções dadas nesse manual que acompanha o aparelho;
- Utilização de peças de fabricação de terceiros;
Cessa a garantia imediatamente:
- Quando constatado que o aparelho foi manipulado por terceiros para manutenção.
- Quando constatado que as recomendações feitas nesse manual não foram seguidas.
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IMPORTANTE:
A garantia só é válida mediante a apresentação deste certificado
devidamente preenchido ou apresentação da Nota Fiscal.

N da Nota Fiscal:
N de Série:
Nome/Empresa:
Data: -__/___/____
Carimbo do Revendedor

V2.0-0262008

Problema x Solução

