
Čistička ultrazvuková 

Ultrasonic Plus 0,75l

Návod k použití

Vlastnosti

1.  Nádrž z nerezové oceli
2.  Objem nádrže: 600 ml
3.  Digitální ovládání, dvoubarevný LED displej, časovač s 5 volbami času
4.  Schopný čistit CD/DVD

Úvod

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za zakoupení našeho přístroje. Vibrace způsobené ultrazvukovými vlnami přená-
šenými kapalinou odstraní nečistoty důrazně a zároveň šetrně z povrchu mnoha předmětů, které 
se jinak obtížně čistí. Tento návod k použití by Vám měl pomoct se s Vaší novou ultrazvukovou 
čističkou seznámit a usnadnit  Vám její používání.

Nejprve si přečtěte návod  k použití!  
    ,íneřtapo íntsončepzeb tavožrdod étiželůd eJ .dován etětčeřp ěnrozop is mítižuop mínvrp deřP

aby se zabránilo škodám na majetku a zraněním. 

Přístroj obsahuje bezpečnostní prvky, přesto byste si však měli pozorně přečíst něco o zásadách 
bezpečného použití a používat přístroj pouze tak, jak je v návodu uvedeno, aby nedošlo ke zranění 
nebo poškození majetku. Pokud přístroj předáte někomu jinému, předejte jim i tento návod.
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Bezpečnostní upozornění

Při použití elektrických zařízení, a obzvlášť za přítomnosti dětí, byste měli dodržovat základní bez-
pečnostní opatření, uvedené níže.

 Varování: Abyste snížili riziko popálenin, zranění elektrickým proudem, požáru a zranění:
 

Tento přístroj by neměl být používán lidmi (včetně dětí) se sníženými fyzickými,       
senzorickými nebo duševními schopnostmi, případně nedostatkem zkušeností       
a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo neobdrželi instrukce od osoby zod-
povědné za jejich bezpečnost.

Před naplněním přístroj odpojte. Naplňujte jej pouze vodou, pokud to výrobce 

Proces eliminace nečistot

Když je kapalina pod vlivem 
ultrazvukových vln, vytváří se  
v ní velké množství malých 
bublinek.

Tyto bublinky neustále implodují. Nečistoty se rozdělí na hroma-
du malých částic a tím se oddělí 
od předmětu.
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  Upozornění: Abyste snížili riziko zranění elektrickým proudem, dodržujte následující    
             pokyny:

Nepokoušejte se přístroj, který spadl do vody, vytáhnout. Okamžitě jej odpojte 
z elektrické sítě.

S přístrojem by neměly manipulovat děti.

Přístroj nelze zapnout nebo vypnout, pokud je pod vlivem elektromagnetického   ruše-
ní, daným například náhlými změnami anebo pulzy napětí. Pokud tento jev nastane, 
následujte instrukce popsané v návodu pro znovuobnovení činnosti přístroje.

Po ukončení činnosti přístroj
vždy odpojte z elektrické sítě.

Neumisťujte přístroj na místa, 
kde může spadnou nebo může 
být shozený do vany, umyvadla 
nebo dřezu.

Při čištění odpojte pří-
stroj  z elektrické sítě.

Nepokládejte přístroj do
vody nebo jiné kapaliny.

Neměli byste nechávat pří-
stroj  bez dozoru, pokud je 
zapojený.

Používejte přístroj pouze 
tak, jak je uvedeno v návo-
du. Používejte příslušenství 
doporučené výrobcem.

Nedotýkejte se elektrické-
ho kabelu a zásuvky mok-
rýma rukama, mohlo by 
dojít k úrazu elektrickým 
proudem.

Udržujte kabel v bezpeč-
né vzdálenosti od horkých 
předmětů.
 

Dohlížejte na použití pří-
stroje dětmi a nebo invalidy, 
popř. pokud jsou poblíž.

Nepoužívejte přístroj, pokud 
jsou zástrčka nebo kabel po- 
škozené. Obraťte se na ser-
visní centrum pro kontrolu    
a opravu.

Nezapojujte přístroj, dokud 
není naplněný vodou. Ne-
přeplňujte nádrž přes rysku 
„MAX“.

Nenaplňujte nádrž abraziv-
ními chemikáliemi a nebo 
žíravinami.
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Předměty určené k čištění

Šperky
Zlato, stříbro, kovové šperky jako např. přívěsky, prstýnky, řetízky, náušnice, 
náramky, popruhy hodinek apod.

Hodinky a brýle / sluneční brýle
Brýle, sluneční brýle, popruhy hodinek, vodotěsné hodinky apod.

Toaletní předměty
Elektrické zubní kartáčky, elektrické holící hlavy, žiletky, zubní protézy, 
hřebeny apod.

CD stojan
CD, DVD, VCD apod.

Kancelářské vybavení
Hlavice tiskáren, hroty plnících per, gumové a voskové razítka apod.

Kovové předměty
Kovové nebo plastové příbory, ložiska, ozubená kolečka, klapky, trysky, 
malé kovové součástky, staré mince, kovové odznáčky apod.

Předměty nevhodné k čištění

Bižuterie
Paroží, perly, smaragry, 
slonovina, korály, acháty

Je možné, že se měkké paroží nebo korály poškrábou, což 
může zapřičinit změnu barvy nebo jasnosti, způsobenou 
třením jednoho předmětu nebo povrchu o jiný.

Vzácné kovy
Pájecí kovy, galvanické kovy, spoje

Méně pevné spájené a vázané spoje se mohou ultrazvu-
kovým čištěním ulomit. Popraskaným pokoveným před-
mětům se mohou praskliny rozšířit.

Hodinky
Hodinky, kapesní hodinky 
(kromě voděodolnosti 30m a více)

Do hodinek se může občas vlivem ultrazvukové osmózy 
dostat voda.

Ostatní
Dřevo, sklo, kontaktní čočky, kera-

Mezery v keramice, dřevu a laminovaném skle se mohou 
ultrazvukovým čištěním rozšířit. (Nemělo by se tak stát         
u předmětů  v perfektním stavu.)

Popis přístroje a příslušenství

 

Příslušenství

                                   CD stojan                 Stojan na hodinky                        Košík

Tlačítko „ON“                                   Displej s časovými údaji        Tlačítko „SET“

Tlačítko „OFF“  LED kontrolka  Průhledný kryt

Nádrž z nerezové ocele Plášť Kabel a zástrčka
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Standardní časové intervaly

Přístroj je přednastaven z výroby na 5 různých časových intervalů.

180 sekund:
Standardní čas pro normální znečištění. Toto nastavení času se zobrazí automaticky na displeji 
pokud:
a) je přístroj připojený k napájení
b) tlačítko „SET“ je stisknuto jednou pro nový čistící proces.

300 sekund:
Doporučeno pro první čištění předmětů, které nebyly dlouho čištěné.

480 sekund:
Doporučeno pro první čištění, pokud se čistí několik předmětů najednou.

090 sekund:
Doporučeno pro velmi lehké znečištění nebo když je potřeba druhy lehčí čistící proces. Pokud je 
voda špinavá, měla by se nahradit. Abyste se zbavili veškeré zbytkové nečistoty, měli byste před-
mět znovu čistit na 90 sekund v nové kapalině.

600 sekund:
Doporučeno pro zesílený čistící efekt.

Poznámka: Pokud čistíte předměty příliš dlouho, je možné, že se kování, nálepky a dekorace, které 
jsou k předmětu volně připevněny a nebo ostatní volné části, jako napříkad šroubky na brýlích, 
oddělí od čištěného předmětu v průběhu čisticího procesu.

Návod k použití

Otevřete kryt a umístěte předmět k čištění do nádrže z nerezové 
oceli.

       tavýrkop ísum adoV .uktuohok z udov ínlámron ežrdán od etjilaN
čištěný předmět, ale nesmí přesahovat rysku „MAX“ indikující maxi-
mální výši hladiny.
Nikdy nepoužívejte ultrazvukovou čističku bez vody, mohlo by dojít     
k jejímu poškození.

Zavřete kryt a zapojte přístroj do zásuvky.
     sač índradnats ej otot – dradnats okaj 081 olsíč íčoksan ijelpsid aN

pro čištění normální úrovně nečistot.

Vyberte požadovaný čas z pěti intervalů: 

Použijte tlačítko „SET“ pro nastavení zobrazeného času podle 
úrovně znečištění.

Stiskněte tlačítko „ON“ a spusťte čistící proces.
Modrá kontrolka v plášti při čištění svítí a čas ukazovaný na displeji 
odpočítává do 0.

Poznámka: Během procesu čištění lze slyšet tichý zvuk vibrací. 
To je způsobené čistícím procesem.

Když nastavený čas uběhl, čištění se automaticky vypne, modrá  
kontrolka zhasne a displej ukazuje „000“.



87

Pokud chcete zastavit čistící proces před automatickým ukončením, 
stiskněte tlačítko „OFF“. Pokud chcete v čištění pokračovat, stiskněte 
tlačítko „ON“, nebo použít tlačítko „SET“, nastavit nový časový inter-
val a poté stisknout tlačítko „ON“.

  Upozornění: Můžete čistící proces opakovat pro silnější čistící efekt. Pokud je čistící proces 
spuštěn několikrát, voda může začít být horká (cca. 41°C po prvním čištění a cca. 60°C po třetím 
čištění a navzdory pětiminutového chlazení). Doporučujeme nechat vodu vychladnou alespoň pět 
minut mezi čištěními, aby se zařízení stihlo schladit.

- Pokud chcete čistící proces opakovat stiskněte tlačítko „SET“.
- Použijte tlačítko „SET“ pro zvolení času z 5 možností.
- Stisknutím tlačítka „ON“ začnete čistící proces.

Po skončení čistícího procesu odpojte zařízení ze zásuvky, otevřete 
kryt  a vytáhněte čistý předmět ze zařízení.

Poznámka: Abyste zabránili vzniku vodního kamene, vždy vyprázd-
něte nádrž a usušte ji látkou nebo hadříkem z mikrovlákna. Jestli 
to je možné, doporučujeme vyměnit kapalinu v čističi po každém 
čištění.

Skladujte přístroj v suchém a chladném místě.

Použití příslušenství

Poznámka: Vložený košík absorbuje přibližně třetinu zvukových vln a tím snižuje čistící výkon. 
Může být nezbytné vykonat několik čištění.

Košík
Pokud chcete čistit malé nebo citlivé předměty, použijte košík. Umistěte 
čištěný předmět do košíku. Můžete čistit několik předmětů v jednom 
čistícím procesu.

Stojan na hodinky
Používejte hodinový stojan na kovové hodinkové popruhy.
Svojí výškou umožňuje čištění popruhu, přičemž hodinky samot-
né zůstanou nad hladinou nad značkou MAX. Tím pádem není nutné 
hodinky od popruhu oddě-lávat, stačí je správně umístit.

Důležité: Pokud je mechanismus hodinek umístěn v kapalině, může být 
během čistícího procesu poškozen ultrazvukovými vlnami.

CD Stojan
Umístěte disk (CD, DVD, VCD...) na stojan, jak je znázorněno na obrázku. 
(Lze čistit dva disky najednou.) Poté umístěte stojan do nádrže naplně-
né vodou.

Upozornění:
1.  Nepoužívejte teplou nebo horkou vodu, potisk disku se může lehce oddělit.
2.  Čištěte disky maximálně 90 sekund, abyste zabránili poškození. Opakování procesu zesílí čistící 
  proces, ale doporučujeme počkat mezi jednotlivými čistícími procesy alespoň pět minut.
3.  Nepoužívejte ultrazvukouvou čističku bez košíku uvnitř, jinak by se čištěný předmět mohl  
 poškrábat.

Poznámka: Ultrazvuk umí pouze vyčistit nečistoty na disku, není schopný obnovit případné škrá-
bance.
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Čistící metody

Celkové čištění: 
Použijte normální vodu z kohoutku (voda by měla kompletně pokrývat čištěný objekt, ale nesmí 
přesahovat rysku „MAX“)

Základní čištění: 
Pro zesílení čistícího efektu můžete použít čistící prostředky (například běžně dostupné prostředky 
na mytí nádobí). Naplňte nádrž směsí obsahující jednu část čistícího prostředku a 5 částmi vody 
(např. 250ml vody a 50ml čistícího prostředku). Dbejte pokynů od výrobce uvedených na zadní 
straně balení.

Údržba a uskladnění

Ujistěte se, že je přístroj vypnutý a odpojte jej ze zásuvky. Přístroj, kabel 
nebo zástrčka by se nikdy neměly dostat do styku s vodou nebo jinými 
čistícími kapalinami.

Pokud už přístroj provedl 3 čistící cykly po sobě, měli byste ho alespoň 
na 10 minut přestat používat, abyste prodloužili jeho životnost.

Nečistěte přístroj silnými čistícími prostředky nebo ostrými předměty. 
Umyjte nádrž jemným hadříkem a poté utřete do sucha.

Uchovávejte přístroj v chladném a suchém prostředí, mimo dosah dětí.

Název přístroje Digitální ultrazvuková čistička

Model: CD-7910(B)

Nastavení časovače:

Elektrické napětí a frekvence 220 – 240V AC ~ 50Hz, 50 W

Ultrazvuková frekvence 42,000 Hz

Materiál nádrže Nerezová ocel SUS 304

Rozměry (délka x šířka x výška): 228 x 172 x 143 mm

Objem nádrže: 750 ml (max: 600ml)

Délka napájecího kabelu: 1,6 m

Čistá hmotnost: 1 kg

Celková hmotnost: 1,4 kg

Tento symbol znamená, že by se přístroj neměl vyhazovat do směsného odpadu. Abys-
te zabránili potencionální škodě na životním prostředí nebo zdraví, zodpovědně zařízení 
zrecyklujte, abyste podpořili udržitelnost obnovy přírodních zdrojů. Pro vrácení vašeho 

použitého přístroje použijte sběrná zařízení a nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení 
koupili. Ti mohou přístroj zaslat k recyklaci bezpečné pro životní prostředí.


