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Digitální ultrazvukový čistič CD-3800 (A)
Uživatelský manuál

Ultrazvukové vlny o frekvenci 42.000Hz generují vibrace, stačí použít čistou vodu, 
vložit čištěný předmět dovnitř nádržky a stisknout tlačítko „ON“, jasně uvidíte všechny 
nečistoty z předmětu ve vodě.

Vlastnosti:
1. Digitální program: můžete zvolit 5 cyklů.
2. Nerezová nádržka.
3. Obsah nádržky: 600ml
4. Ultrazvuková frekvence: 42.000Hz
5. Tichý, bez otřesů.

Před použitím čtěte pozorně tento manuál. Dodržujte instrukce v něm uvedené.

Popis:                
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                            1. víčko

                                                                                                             2. okénko

                                                                                                             3. nerezová nádržka

                                                                                                             4. kryt

                                                                                                             5. zástrčka a kabel

                                                                                                             6. plastový košíček

                                                                                                             7. plastový stojan

Specifi kace:
Popis digitální ultrazvukový čistič Napětí AC 220 – 240V 50/60HZ 
Model CD – 3800 (A) Výkon 50W

Vnější rozměry 210 x 150 x 140 mm Nastavení času 5 programů: 180s, 280s, 380s, 480s, 90s

Objem nádržky 600ml Čistá hmotnost 1.04kg

Průběh procesu čištění ultrazvukovou technologií: 
Ultrazvukové vlny vytvoří mnoho malých bublinek. Tyto bublinky neustále naráží do povrchu čištěného předmětu. Nečistoty jsou 
rozštěpeny na mnoho malých částí a odděleny od povrchu předmětu.
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4 způsoby čištění: 

1. Běžné čištění: pro běžné čištění naplňte nádržku vodou tak, aby byl předmět ponořen. Hladina však 
nesmí přesahovat značku MAX.

2. Intenzivní čištění: do vody v nádržce přidejte asi 5 – 10 ml čistícího prostředku. Pomůžete tak rychleji 
odstranit mastné skvrny a zvýšíte efektivitu čištění o 30%.

3. Postupné čištění: velké předměty musíte čistit postupně, jak je ukázáno na obrázku 3 

4. Hluboké čištění: pokud potřebujete předmět hluboce vyčistit, nebo vysterilizovat, proveďte nejdříve 
intenzivní čištění (viz. 2), potom vyměňte roztok za vodu a přidejte asi 5 – 10 ml desinfekčního roztoku. 
Znovu přístroj zapněte a nastavte program 90s. 

Údržba: 

1. Po skončení používání odpojte 
přístroj od zdroje napětí a vyprázdněte 
jej. Nenechávejte vodu v nádržce příliš 
dlouhou dobu.

2. Vytřete nádržku suchou utěrkou. 
Neumývejte přístroj zvenku vodou! Může 
dojít k úrazu elektrickým proudem.

3. Uchovávejte na suchém a chladném 
místě.

Příslušenství: 

1. Plastový košíček 
Když čistíte malé předměty, vložte je do plastového košíčku a ten potom do nádržky. 
Zabráníte tak tření předmětů o stěny nádržky. Plastový košíček je vhodný jen pro čištění 
malých předmětů, protože může absorbovat až 30% ultrazvukových vln a snížit tak účinek 
čištění. Když používáte košíček, zvolte raději intenzivní čištění (viz. bod 2 v „4 způsoby 
čištění“)

2. Plastový stojan
Propustnost ultrazvukových vln je velmi vysoká, proto nenechávejte v čističi čistit hodinky, 
které mají voděodolnost nižší než 30m. Mohly by se poškodit. K vložení hodinek použijte 
plastový stojan a spusťte čištění. Stejně jako košíček stojan absorbuje část vln, proto 
zvolte raději intenzivní čištění (viz. bod 2 v „4 způsoby čištění“).
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Čištění ultrazvukovými vlnami je vhodné pro:

šperky brýle a hodinky výrobky
náhrdelníky, prstýnky, náušnice, 
náramky atd.

brýle, sluneční brýle, řetízky hodinek, 
vodotěsné hodinky atd.

hlavy elektrických holicích strojků, 
manuální holicí strojky, protézy, 
hřebeny, zubní 
kartáčky atd.

psací potřeby kovové předměty příbory
hlavy per, hlavy tiskáren, razítka, atd. části hodinek, staré mince, odznaky, 

trysky, atd.
kovové příbory

Instrukce k obsluze:
1. Otevřete kryt a naplňte nádržku vodou. Zapnutí přístroje bez vody jej může poškodit!

2. Vložte předmět do vody. Měl by být zcela ponořen, ale dbejte, aby hladina vody nepřesáhla značku 
MAX.

3. Zavřete kryt a zapojte přístroj ke zdroji napětí.

4. Stiskněte tlačítko „SET“ a vyberte program čištění. Když přístroj zapnete, automaticky je zvoleno 180s. 
Je to nejběžnější doba čištění. Po každém stisknutí tlačítka „SET“ přepnete na další program: 180s > 
280s > 380s > 480s > 90s > 180s > ....  a zvolený program se zobrazí na displeji. Dobu čištění zvolte 
podle rozsahu znečištění předmětu.
5. Pro spuštění čištění stiskněte tlačítko „ON“. Rozsvítí se červená kontrolka. Zbývající čas čištění 
se odečítá na displeji. V průběhu čištění přístroj vydává slabý syčivý zvuk, znamená to, že pracuje 
normálně.

6. Když se na displeji objeví čas 000, přístroj se automaticky vypne a červená kontrolka zhasne. Pokud 
chcete provést další čištění, jednoduše všechny kroky zopakujte. Pokud chcete přístroj v průběhu čištění 
vypnout, stiskněte tlačítko „OFF“. Když potom stisknete znovu „ON“, program bude pokračovat tam, kde 
přestal. Když stisknete tlačítko „SET“, můžete změnit nastavený program za jiný.
7. Po dokončení čištění odpojte přístroj od zdroje napětí, otevřete kryt a vyjměte předměty. Vylijte vodu 
z nádržky a vytřete ji.
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Bezpečnostní opatření: 
Dodržujte tato opatření, abyste zabránili požáru, úrazu elektrickým proudem, nebo jiným zraněním.

1. Nerozmontovávejte přístroj. Opravy 
smí provádět jen kvalifi kovaný 

odborník.

2. Při naplňování přístroje jej odpojte od 
zdroje napětí. Pozor, ať hladina vody 

nepřesáhne značku MAX.

3. Nedotýkejte se zásuvky mokrýma 
rukama. Mohlo by dojít k úrazu 

elektrickým proudem.

4. Nedotýkejte se síťového kabelu 
vlkýma rukama.

5. Nenaplňujte nádržku abrazivními 
roztoky nebo žíravinami.

6. Neponořujte přístroj do vody nebo 
jiné tekutiny.

7. Nikdy nepoužívejte čistič, pokud je 
poškozen síťový kabel nebo zástrčka. 

Opravu smí provést jen odborník.

8. Opakované čištění může vylepšit 
efekt. Lepší jsou 3-minutové intervaly.

9. Nezapínejte přístroj pokud jdete 
spát.

• Nepevné části čištěných předmětů mohou působením ultrazvukových vln odpadnou. Nečistěte v přístroji předměty, které mohou 
vyblednout, jako látky, kůži, výrobky ze dřeva, atd.
• Nenechávejte čistit mobilní telefony, nebo hodinky, které nejsou vodotěsné. Také nedávejte čistit obroučky brýlí nebo umělecké 
předměty vyrobené z mušlí nebo želvoviny.

Bezpečnostní instrukce: 
Dodržujte pečlivě tyto instrukce, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

Po skončení používání přístroj odpojte 
od zdroje napětí.

Uchovávejte přístroj na bezpečném 
místě, kde nemůže spadnout do vody 

nebo jiné tekutiny.

Nepoužívejte při koupání.

Pokud přístroj spadne do vody, 
nedotýkejte se jej! Okamžitě jej odpojte 

od zdroje napětí.

Nevystavujte zdrojům tepla a 
uchovávejte přístroj na suchém místě 

s pevným povrchem.

Když je přístroj zapojen ke zdroji napětí, 
neponechávejte jej bez dozoru.


