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Juridiskt meddelande
De enda garantierna för Stratasys produkter 
och tjänster anges i det uttryckliga 
garantimeddelandet som medföljer sådana 
produkter och tjänster. Ingenting häri ska 
tolkas som att det utgör någon ytterligare 
garanti. Stratasys ska inte hållas ansvariga 
för tekniska fel eller redigeringsfel eller 
utelämnanden som finns i denna handbok.

© 2013 Stratasys Inc. Med ensamrätt. uPrint, 
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WaveWash, Catalyst och Ecoworks är 
registrerade varumärken som tillhör Stratasys 
Inc. Mojo, uPrint Plus, uPrint SE, uPrint SE Plus, 
Print Pack, ABSplus, Catalyst EX, FDM, 
Fused Deposition Modeling och QuickPack 
är varumärken som tillhör Stratasys, Inc. 
Alla andra varumärken tillhör respektive ägare 
och Stratasys åtar sig inget ansvar med 
avseende på urvalet, prestandan eller 
användningen av dessa produkter som inte är 
Stratasys-produkter. Produktspecifikationerna 
kan komma att ändras utan föregående 
meddelande.
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1 Inledning

Stödrengöringssystemet WaveWash 55 är konstruerat för att ta bort vattenlösliga SR-30-stöd från 
ABSplus-modeller med hjälp av Ecoworks-tabletter. Systemet är miljövänligt, vilket gör att man kan 
hälla ut den använda lösningen i det kommunala avloppssystemet. Stödrengöringssystemet 
WaveWash 55 kan rengöra en modell med maxstorleken 127 x 127 x 127 mm (5 x 5 x 5 tum).

Modellen får en jämn och ren finish med fina detaljer intakta. Det mesta av det vattenlösliga 
stödmaterialet kan tas bort för hand relativt enkelt, men är utformat för att avlägsnas för manuell 
efterbehandling av modellen.

Så här använder du den här handboken
Den här användarhandboken är uppdelad i olika avsnitt som är enkla att följa, t.ex. Installation, 
Användning, Underhåll och Felsökning. Läs igenom varje avsnitt noga så att du får ett så bra 
resultat som möjligt med rengöringssystemet. 

Läs mer!
En elektronisk användarhandbok finns på http://www.stratasys.com/login. I den här handboken 
finns information om följande ämnen:

• Felsökningsinformation
• Viktiga säkerhetsmeddelanden och juridisk information
• Detaljerade användarinstruktioner

Det finns även mer information på: http://www.Mojo3Dprinting.com.
1



Försiktighetsåtgärder
Följande försiktighetsåtgärder säkerställer korrekt användning av systemet och förhindrar att 
systemet skadas. Följ alltid dessa försiktighetsåtgärder.

• Kontrollera att rätt spänning är inställd för din region. Undvik att överbelasta eluttaget med 
flera enheter.

• Se till att systemet är ordentligt jordat. Om systemet inte är ordentligt jordat kan det leda till 
elektriska stötar, brand och känslighet för elektromagnetiska störningar.

• Innan du själv monterar isär eller reparerar systemet ska du kontakta Stratasys GmbH 
(+49 (69) 420 99 4334). Se Support-avsnittet i användarhandboken.

• Använd endast den medföljande nätsladden. Nätsladden får inte skadas, kapas eller 
repareras. En skadad nätsladd utgör en brandrisk och kan ge elektriska stötar. Byt ut en 
skadad nätsladd mot en godkänd nätsladd.

• Låt inte metall eller vätskor komma i kontakt med inre delar. Om sådant inträffar kan det leda 
till skador, brand, elektriska stötar eller andra allvarliga risker.

• Stäng av systemet och dra ur nätsladden från eluttaget i följande situationer:
• Om det kommer rök eller en ovanlig lukt från rengöringssystemet.
• Om rengöringssystemet avger ett ovanligt ljud som inte brukar höras under normal drift.
• Om en bit metall eller vätska kommer i kontakt med rengöringssystemets inre delar.
• Under åskväder (åska/blixtar).
• Under ett strömavbrott.

Följande klassificeringar används i den här handboken.

FÖRSIKTIGT! Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, 
kan leda till mindre eller lindriga skador.

VARNING! Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, 
kan leda till allvarliga skador.

Varm yta: Skylten för varm yta indikerar att skrivaren innehåller enheter med 
höga temperaturer. Var alltid extra försiktig och använd säkerhetshandskar 
vid arbete runt uppvärmda komponenter.

Återvinn: Använd rätt återvinningstekniker för material och förpackningar.
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2 Översikt

Stödrengöringssystemet WaveWash 55 har tagits fram för att effektivt ta bort vattenlösligt 
stödmaterial från modeller som skrivs ut med FDM-processen.

Så fungerar det
Systemet tar bort stödmaterialet genom att sänka ner modellerna i ett vattenbad med en specifik 
mängd Ecoworks-tabletter. Systemet värmer och cirkulerar lösningen runt modellerna i kannan. 
Lösningen löser upp stödmaterialet utan att skada det underliggande modellmaterialet. Rengjorda 
modeller bör lufttorka innan de används.

Bild 1 Arbetsförlopp
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Bild 2 Viktiga komponenter på rengöringssystemet

                                                            

1 Lock

2 Galler

3 Omrörarenhet

4 Glidlager

5 Värmaryta

6 Bas

7 Start-/stoppknapp

8 LED-lampa

9 Kanna

7

8

6

5

2

4

1

3

9

4



Bild 3 Rengöringssystemet sett bakifrån

                                                            

Bild 4 Innehåll i driftsättningssatsen

                                                            

1 Uttag för anslutning av nätsladd

2 Väljarknapp för nätspänning (115V eller 230V)

3 Strömbrytare

1 Nätsladd (Europa)

2 Nätsladd (USA)

3 Ecoworks-tabletter (2)

4 Dämpare

3

1 2

1 2 3 4
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3 Installation

Ansluta systemet
Se till att installationsplatsen är förberedd enligt följande:

• Systemet måste stå på en plan och stabil yta som tål en belastning på 9,1 kg.
• Du måste ansluta en nätsladd för din region till det jordade eluttaget (100–120/220–240VAC, 

7/4A 60/50Hz), och det måste sitta inom 2 meter (5 fot) från systemet. Använd inte en 
förlängningssladd eller ett grenuttag. Om sådana används kan det orsaka tillfälliga elfel.

• Väljarknappen för nätspänning (115V eller 230V) måste vara i rätt läge.

Välj nätspänning
1. Ta bort klisterlappen för val av nätspänning.

                                                            

2. Ställ in väljarknappen för nätspänning (115V eller 230V) på den spänning som används 
i din region.

Bild 5 Väljarknapp för nätspänning

                                                            

Anslut nätsladden

Sätt in ena änden av nätsladden ordentligt i uttaget på sidan av systemet och den andra änden i ett 
jordat uttag.

VARNING! Om fel matarspänning är inställd kommer systemet att skadas.

115V

230V



4 Användning

Rengöra modeller

Slå på systemet

Slå på systemet med strömbrytaren.

                                                            

Tillsätt rengöringsmedel

Följ instruktionerna nedan för att tillsätta innehållet i påsen med rengöringsmedel i kannan.

1. Torka händerna innan du öppnar påsen med rengöringsmedel.

                                                            

2. Öppna påsen med rengöringsmedel enligt bilden.
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3. Töm ut påsens innehåll i kannan.

                                                            

När du har tillsatt rengöringsmedlet ska du kassera påsen på lämpligt sätt.

Lägga in modeller

Lägg in en eller flera modeller med vattenlösligt stöd i botten av kannan. Alla modeller måste 
ha utrymme att röra sig i rengöringslösningen. Lägg inte in för många modeller i kannan.

Lägga in ömtåliga modeller
Du kan skydda ömtåliga modeller genom att först sätta in dämparen i kannans botten och låsa 
den på plats. Den dämpar rörelserna vid omrörning och förhindrar att modellerna skadas under 
rengöringscykeln.

• Ömtåliga modeller har delar med en tvärsnittsarea på mindre än 19 kvadratmillimeter 
(0,03 kvadrattum).

Sätta in/ta bort dämparen (valfritt)

Följ anvisningarna nedan om du vill sätta in dämparen på kannans botten.

1. Rikta in dämparens låsflikar med skårorna på kannans galler. Se till att dämparen sitter stadigt 
på plats.

                                                            

2. Skjut dämparen till "låst" läge.
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Följ anvisningarna nedan för att ta bort dämparen från kannans botten.

1. Sätt fingrarna i upplåsningshålen, lyft och dra dämparen till olåst läge.

                                                            

2. Använd hålen för att lyfta och ta bort dämparen.

                                                            

Fylla kannan

Fyll på kannan med varmt vatten. Fyll kannan så att vattennivån är minst 7,62 cm över modellerna 
eller högst 2,54 cm från kannans överdel, beroende på vilket som är minst. Modellerna måste vara 
helt nedsänkta under rengöringsprocessen. Använd varmt vatten när du fyller på kannan. Då löses 
stödstrukturerna upp snabbare. Sätt på locket på kannan och ställ den på basen.

Starta rengöringscykeln

Starta rengöringscykeln genom att trycka på start-/stoppknappen. LED-lampan börjar lysa grönt och 
systemet påbörjar en åttatimmarscykel. Du kan stoppa rengöringscykeln när som helst genom att 
trycka på start-/stoppknappen igen.

Slutförd rengöringscykel

Efter en åttatimmarscykel slås systemet automatiskt av och LED-lampan släcks. Du kan avbryta 
rengöringscykeln när som helst genom att trycka på start-/stoppknappen. Om rengöringscykeln 
påbörjas igen återgår timern till åttatimmarscykeln. Storleken på modellen och mängden 
stödmaterial avgör hur lång tid som krävs för att ta bort allt stödmaterial.
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Skölja modellerna

Efter rengöringscykeln måste modellerna sköljas rent.

1. Lyft locket något när du tömmer ut rengöringslösningen i avloppet.

2. Ta bort locket och fyll på kannan med varmt vatten så att det täcker modellerna och sköljer 
bort eventuella rester.

3. Sätt tillbaka locket och låt modellerna ligga i blöt i rent vatten i ungefär 5 minuter.

4. Lyft locket något när du häller ut vattnet.

Ta ut modeller
1. Ta av locket helt och ta ut modellerna från kannan.

2. Låt vattnet rinna av modellerna i några minuter och skölj bort eventuella rester under rinnande 
varmt vatten.

3. Torka modellerna med en ren trasa eller pappershandduk.

Stänga av
Om du vill stänga av rengöringssystemet ställer du strömbrytaren i läget OFF (AV). Inga andra 
åtgärder är nödvändiga. Om du gör det medan systemet rengör en modell stoppas den pågående 
cykeln och modellen kanske inte blir helt ren.

Obs! Följ alltid lokala förordningar för hantering av avloppsvatten.
10
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5 Underhåll

Förebyggande underhåll
Varje rengöringscykel

• Skölj ur kannan och håll insidan ren från skräp.
• Torka bort eventuellt spill eller skräp från alla ytor.
• Ta bort eventuella rester eller spill från värmarytan med en fuktig trasa.

Efter behov
• Torka av enhetens utsida med en fuktig trasa för att ta bort eventuella rester.

Varje år
Inspektera glidlager och omrörare

1. Ta bort kannan från basen.

2. Ta av locket från kannan.

3. Ta bort de fyra skruvarna som fäster gallret på kannans botten och ta bort gallret.

• Kontrollera om gallret är skadat eller skevt.

4. Lyft ut omrörarenheten från kannan.

5. Kontrollera om omröraren är sliten. Byt ut den om nederdelen är nedsliten till magneterna.

6. Kontrollera om glidlagret är slitet. Byt ut det om det är helt nedslitet på något ställe eller om 
något blad är skadat.

7. Kontrollera om det har ansamlats rester på insidan av kannan.

• Ta bort eventuella rester med en fuktig trasa.

Varm yta: Värmarytan kan vara varm.

Obs! Omrörarenheten är magnetisk. Se till att enheten inte kommer i närheten 
av lösa metallbitar.
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6 Felsökning

Felsökning
Problem Rekommendation
Ingen ström 1. Kontrollera att nätsladden är ordentligt isatt.

2. Kontrollera att strömbrytaren (på baksidan av rengöringssystemet) är i läget 
ON (PÅ).

3. Kontrollera att det finns ström i vägguttaget.

Modellerna blir inte 
rengjorda

1. Kontrollera att maskinen är påslagen.
2. Kontrollera att strömbrytaren trycktes in (grön LED-lampa lyser).
3. Kontrollera att rent vatten och en ny Ecoworks-tablett används för varje 

rengöringscykel.
4. Kontrollera att modellen eller modellerna täcktes av minst 7,5 cm (3 tum) vatten.
5. Ge mer tid för rengöringen.
6. Kontrollera att lösningen blir omrörd.
7. Kontrollera att omrörarenheten kan röra sig fritt.
8. Kontrollera om omröraren och glidlagret är slitna (se "Varje år" på sida 11).
9. Kontrollera att rengöringslösningen blir uppvärmd.

Lösningen är inte varm 1. Fyll kannan med varmt vatten.
2. Kontrollera att kannan står plant på värmarytan.

Röd LED-lampa – fel Den röda LED-lampan anger temperaturfel på värmarytan. 
Följ anvisningarna nedan för att åtgärda det:
1. Kontrollera att kannan står plant på värmarytan.
2. Kontakta serviceleverantören.

Gul LED-lampa – fel Den gula LED-lampan anger att motorn inte kan driva omröraren. 
För att åtgärda:
1. Kontrollera att kannan står plant på värmarytan.
2. Kontrollera att omröraren sitter rätt i kannan.
3. Kontrollera att omröraren kan rotera fritt.
4. Tryck på startknappen för att starta om rengöringscykeln.
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7 Support

Registrering
För att registrera stödrengöringssystemet WaveWash 55 går du till:
http://www.mojo3dprinting.com/help/register-printer.aspx.

Kundsupport
Gå till http://www.stratasys.com/login för följande:

• Materialspecifikationer, MSDS och miljödokumentation.
• Produktspecifikationer och guider.
• Tillämpningar.
• Bästa praxis.

När du kontaktar teknisk support ska du uppge följande:

Per telefon:

• Systemmodell.
• Systemets serienummer.
• En detaljerad beskrivning av problemet.
• Försök om möjligt att vara i närheten av rengöringssystemet under felsökningen.

Per e-post:

• Systemmodell.
• Systemets serienummer.
• Ditt namn.
• Ditt telefonnummer.
• En detaljerad beskrivning av problemet.

http://www.mojo3dprinting.com/help/register-printer.aspx
http://www.dimensionprinting.com/uprint/customerinfo.html
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8 Återvinning

Återvinn allt material enligt lokala återvinningsriktlinjer.

Bild 6 Återvinningskoder

Systemkomponent Material Återvinningskod

Dämpare ABS

Glidlager PTFE

Allt förpackningsmaterial kan återvinnas enligt lokala 
återvinningsriktlinjer.
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9 Systemspecifikationer

Informationen i det här avsnittet gäller stödrengöringssystemet WaveWash 55.

Fysiska specifikationer

Anläggningsspecifikationer

Elspecifikationer

Miljöspecifikationer

Ljudspecifikationer

Höjd 33,5 cm

Bredd 33,5 cm

Djup 33,5 cm

Vikt (tom) 5,4 kg

Vikt (full) 9,1 kg

Installationsplacering Stadig plan yta som klarar 9,1 kg, med ett höjdutrymme på 47,8 cm.

Elkrav Ett jordat eluttag (100–120/220-240VAC, 7/4A 60/50Hz 600W) inom 2 meter.
Använd inte en förlängningssladd eller ett grenuttag eftersom dessa kan 
orsaka tillfälliga elfel.

Luftcirkulation Det måste finnas ett utrymme på minst 10,2 cm bakom och runt rengöringssystemet 
för luftcirkulation.

System 100–120/220-240VAC, 7/4A 60/50Hz 200W
Använd inte en förlängningssladd eller ett grenuttag eftersom dessa kan 
orsaka tillfälliga elfel.

Temperaturintervall. 15◦C till 30◦C (59◦F till 86◦F)

Intervall för relativ 
luftfuktighet

30–70 %, icke-kondenserande

Värmeavgivning 580 BTU under uppvärmning

Ljudtryck vid drift för person som 
står bredvid

46 dBA



10 Ytterligare information

Stratasys meddelande om begränsad garanti
Stratasys, Inc. ("Stratasys") garanterar att dess system och tillhörande kringutrustning och 
reservdelar (gemensamt kallade "Produkten"), som har köpts från Stratasys eller en auktoriserad 
Stratasys-återförsäljare, är fria från defekter i material och utförande enligt villkoren som 
anges nedan:

Garantin gäller endast originalköp av Produkten. Garantin för originalprodukten, såsom den 
levereras, gäller i ett år från leveransdatumet. Den enda ersättning som du som köpare har enligt 
denna begränsade garanti är reparation eller byte enligt vad som anges häri.

För att garantin ska gälla måste alla produkter installeras i enlighet med den aktuella 
användarhandboken som finns på www.stratasys.com. Under perioden för den begränsade 
garantin kan Stratasys eller en utsedd representant, efter eget tycke, reparera eller byta ut en 
defekt Produkt enligt vad som anges nedan. Reservdelar och ersättningsprodukter åtgärdas på 
utbytesbasis, och är antingen nya eller reparerade. Alla utbytta delar eller utbytta produkter tillhör 
Stratasys och du faktureras för reservdelar om defekta delar inte skickas tillbaka i enlighet med 
anvisningarna från Stratasys för denna begränsade garanti.

Stratasys står för kostnaden för returnerade delar samt för leverans av nya eller ombyggda 
ersättningsdelar, förutsatt att du lämnar in garantianspråket inom perioden för den begränsade 
garantin och ser till att erhålla returanvisningar från Stratasys innan returen skickas. Ersättningsdelar 
har dessutom en garanti på 90 dagar från datumet för sändning från Stratasys eller utsedd 
representant. Förbrukningsdelar täcks inte av denna begränsade garanti. Garantitjänster kan 
tillhandahållas av Stratasys, en auktoriserad återförsäljare, eller en tredjepartsserviceleverantör 
som Stratasys har utsett.

Denna begränsade garanti gäller inte om någon av följande situationer föreligger:

(a) Produkten har utsatts för onormal användning, felaktigt eller olämpligt underhåll, 
obehöriga ändringar, obehörig reparation, felaktig användning, vanskötsel, exponering för fukt, 
översvämning, brand, elektriska problem med den ingående strömmen eller andra situationer som 
inte beror på Stratasys, Inc.

(b) Stratasys kundserviceavdelning meddelades inte om defekten eller felfunktionen i systemet 
innan garantiperioden på ett år var över.

(c) Delar eller förbrukningsmaterial som installerades och användes var inte certifierade eller 
godkända av Stratasys.
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Stratasys är under inga omständigheter ansvariga för produktbyte eller tillhörande arbete, 
användningsförlust, intäktsförlust eller för några andra indirekta skador, oförutsedda skador, 
sidoskador, bestraffande skador, skador som ger rätt till skadestånd utöver den faktiska skadan, 
följdskador eller särskilda skador eller förluster som uppstår på grund av köp av produkten 
och/eller på grund av denna begränsade garanti, även om Stratasys eller en utsedd representant 
har fått kännedom om sådana skador eller anspråk. I den utsträckning sådana anspråk inte går att 
utesluta enligt vad som har fastslagits i dom av en domstol med behörig jurisdiktion samtycker du till 
att acceptera som enda kompensation en betalning som motsvarar det ursprungliga inköpspriset för 
produkten som har bedömts vara defekt.

VISSA LÄNDER, REGIONER, STATER ELLER OMRÅDEN TILLÅTER INTE UTESLUTANDE ELLER 
BEGRÄNSNING AV KOMPENSATION ELLER AV OFÖRUTSEDDA SKADOR, SKADOR SOM GER 
RÄTT TILL SKADESTÅND UTÖVER SJÄLVA SKADAN ELLER FÖLJDSKADOR ELLER TILLÄMPLIGA 
TIDSPERIODER, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR ELLER UTESLUTANDEN KANSKE INTE 
GÄLLER DIG. FÖRUTOM I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER DET KAN INTE DENNA 
BEGRÄNSADE GARANTI UTESLUTA, BEGRÄNSA ELLER ÄNDRA NÅGONTING, OCH DEN 
GÄLLER SOM ETT KOMPLEMENT TILL DE LAGSTADGADE RÄTTIGHETERNA SOM GÄLLER 
FÖRSÄLJNINGEN AV DENNA PRODUKT TILL DIG. 

Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter och du kan även ha andra rättigheter 
beroende på land/region, stat eller område. 

FÖRUTOM DENNA BEGRÄNSADE GARANTI, OCH I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER, 
GER VARKEN STRATASYS ELLER NÅGON AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE NÅGON TYP AV 
GARANTI, UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE EVENTUELL UNDERFÖRSTÅDD 
GARANTI OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. STRATASYS ERBJUDER, 
FÖRUTSÄTTER ELLER GODKÄNNER INTE ERBJUDANDET ELLER ANTAGANDET AV ANSVAR 
INOM RAMEN FÖR DENNA GARANTI ELLER NÅGON ANNAN GARANTI, VARKEN 
UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT AV NÅGON AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE 
ELLER ANNAN OBEROENDE TREDJE PART.
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Försäkran om överensstämmelse
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Juridisk information och miljöinformation
EMC klass A-varning 

FCC-meddelanden (USA)

U.S. Federal Communications Commission (i 47 cfr1 5.105) har angivit att användare av denna 
produkt ska uppmärksammas på följande meddelanden.

Denna enhet överensstämmer med del 15 av FCC:s regler. Användning är underkastad följande två 
villkor: (1) denna enhet får inte orsaka skadlig störning och (2) denna enhet måste acceptera all 
störning den får, inklusive sådan som kan orsaka oönskad drift.

Skärmade kablar: användning av skärmade datakablar krävs för överensstämmelse med klass 
A-begränsningarna i del 15 av FCC:s regler.

Försiktigt! I enlighet med del 15.21 i FCC:s regler kan alla förändringar eller modifieringar av 
denna utrustning som inte uttryckligen är tillåtna av Stratasys Inc. orsaka skadliga störningar och 
göra FCC:s auktorisering att använda denna utrustning ogiltig.

Obs! Denna utrustning har testats och funnits överensstämma med begränsningarna för en digital 
enhet i klass A, i enlighet med del 15 av FCC:s regler. Dessa begränsningar är utformade för att ge 
rimligt skydd mot skadliga störningar i en arbetsmiljö. Denna utrustning genererar, använder och 
kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med 
instruktionerna, orsaka skadliga störningar i radiokommunikationen. Användning av den här 
utrustningen i ett bostadsområdet kan troligen orsaka skadliga störningar, om den gör det måste 
användaren åtgärda störningarna på egen bekostnad.

Canada Electromagnetic compatibility (EMC)

Normes de sécurité (Kanada)

Le présent appareil numérique n’émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables 
aux appareils numériques de Classe A prescrites dans le réglement sur le brouillage 
radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada.

DOC-meddelande (Kanada)

Den här digitala apparaten överskrider inte klass A-gränserna för utsläpp av radiobrus från digitala 
apparater som de anges i Radio Interference Regulations från det kanadensiska 
kommunikationsdepartementet.

MSDS (Material Safety Data Sheet, materialsäkerhetsdatablad)

Du kan få aktuella materialsäkerhetsdatablad för materialet som används i rengöringssystemet 
på http://www.stratasys.com/login.

VARNING! Det här är en produkt i klass A. I bostadsmiljöer kan den här 
produkten orsaka radiostörningar; om den gör det kan användaren vara 
tvungen att vidta åtgärder.
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Kassering av uttjänt utrustning av hemanvändare inom EU

Den här symbolen på produkten eller på dess förpackning indikerar att den här produkten inte får 
kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall. Istället är du själv ansvarig för att kassera uttjänt 
utrustning genom att lämna den på en angiven insamlingsplats för återvinning av uttjänt elektrisk 
och elektronisk utrustning. Genom separat insamling och återvinning av uttjänt utrustning kan 
vi bevara naturtillgångar och säkerställa att utrustningen återvinns på ett sätt som skyddar hälsa 
och miljö. Om du vill ha mer information om var du kan lämna in den uttjänta utrustningen för 
återvinning kontaktar du kommunen, återvinningsstationen eller den butik där du köpte produkten.
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11 Ordlista

Lista över termer
ABSplus

ABSplus är modellmaterialet som används för att skriva ut modeller.

Dämpare

Dämparen dämpar rörelserna vid omrörning för att förhindra att modellerna skadas under 
rengöringscykeln.

Ecoworks-tabletter

Ecoworks-tabletterna är gjorda för att ta bort SR-30-stödmaterial från modeller som rengörs 
i WaveWash 55-systemet. Rengöringsmedlet är skonsamt för både användaren och miljön. 
Det enda som krävs för att uppfylla allmänna globala avfallsnormer vid hantering av 
rengöringsmedlet och kassering av den använda lösningen är att späda ut lösningen med 
rent vatten.

Omrörare

Omröraren sitter på kannans botten och är magnetiskt kopplad till en roterande motor 
i rengöringssystemets bas. Omröraren sitter under gallret och rör om lösningen runt modellerna 
i kannan.

SR-30-material

SR-30 är ett vattenlösligt stödmaterial som används med ABSplus. Materialet löses upp snabbt när 
Ecoworks-tabletterna används i WaveWash 55-systemet.
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