
Návod na použití 

Ultrazvuková čistička Emmi 05ST - 500ml (řada H) 

Ultrazvuková čistička Emmi 08STH - 800ml (řada H) 

Ultrazvuková čistička Emmi 12 - 1200ml (řada HC) 

Ultrazvuková čistička Emmi 20 - 1800ml 

 
1. URČENÉ POUŽITÍ 
Toto zařízení může být použito pouze pro účely, které jsou uvedeny v katalogu a v 
technických popisech, což znamená pro ultrazvukové čištění popsané v tomto návodu, a to 
pouze společně s externími zařízeními a komponenty, které jsou doporučeny nebo schváleny 
společností EMAG AG. Jakékoli jiné použití tohoto zařízení je považováno za nesprávné 
použití. 
V případě nesprávného použití nebude společnost EMAG AG odpovídat za možné poškození 
a nebude zaručovat správnou funkci komponentů. Součástí správného použití je také 

dodržování všech informací uvedených v návodu k použití. Na to upozorňuje symbol  na 
typovém štítku. 
Správný a bezpečný provoz tohoto zařízení zahrnuje správnou přepravu, skladování, instalaci 
a montáž, stejně jako opatrné zacházení a údržbu. 
 
2. NESPRÁVNÉ POUŽITÍ 
V případě nesprávného použití tohoto zařízení může existovat riziko ohrožení života a 
způsobení zranění a také riziko způsobení škod. Proto je nesprávné použití zakázáno. V 
případě nesprávného použití nebude společnost EMAG AG odpovídat za možné poškození a 
nebude zaručovat správnou funkci komponentů. Abyste zabránili nesprávnému použití tohoto 
ultrazvukového čistícího zařízení, musíte dodržovat následující pokyny: 
• Toto zařízení může být napájeno pouze napětím, jaké je vytištěno na typovém štítku na 
zadní/spodní části krytu (zásuvky). 
• Při provozu tohoto zařízení nesmí být použity žádné hořlavé nebo agresivní chemikálie 
(například kyseliny atd.). Je-li to nutné, použijte skleněný zásobník EM 50 DG. 
• Během provozu tohoto zařízení se nedotýkejte kapaliny. 
• Dojde-li během přepravy k poškození tohoto zařízení, nepřipojujte jej k elektrické síti. 
• Nečistěte v tomto zařízení živé organismy (například nehty, zvířata atd.). 
• Toto zařízení může být používáno pouze s předepsaným množstvím vody (vodoznak, asi 
1 cm pod horním okrajem). Pracuje-li toto zařízení dlouhodobě, musí být kontrolováno. 
• Silně znečištěné položky umístěte do tohoto zařízení tak, aby byla znečištěná strana dole - 
neupevňujte tyto položky. 
• Položky, které jsou čištěny, nesmí být umístěny přímo na dně nádoby - použijte koš. 
• Je-li zařízení v provozu delší dobu, nezůstávejte déle než 4 hodiny ve vzdálenosti do 1 m od 
tohoto zařízení. 
• Toto zařízení musí být používáno pouze uvnitř budov a v suchém prostředí. 
• Horní okraje se při delším provozu zahřívají, to je normální. 
• Před vyprázdněním nádoby musíte provést odpojení napájecího kabelu od napájecího 
zdroje. 
 
3. POKYNY PRO POUŽITÍ 
Zkontrolujte tabulku s technickými údaji, kde jsou uvedeny správné provozní parametry 
(nachází se na zadní části zařízení). 
Zapnutí 
Před připojením napájení postavte zařízení na stabilní a rovnou pracovní plochu. Naplňte 
zásobník vodou tak, aby byly čištěné položky zcela ponořeny. 



Připojte napájecí kabel k zadní části zařízení a ujistěte se, zda je zapnuto napájení. Zapněte 
zařízení pomocí tlačítka zapnuto/vypnuto na předním panelu. Nyní jste připraveni na 
nastavení časového spínače a teploty. 
 

Nastavení teploty (volitelné u řady HC, řady D a řady H) 
Jakmile je zapnuto napájení, displej s LED kontrolkou aktuální teploty kapaliny bliká a 
zobrazuje aktuální teplotu kapaliny. Chcete-li nastavit požadovanou hodnotu, otáčejte 
regulátorem ohřevu. Aby docházelo k ohřevu čisticí kapaliny během čištění, otáčejte spínačem 
ohřevu ve směru pohybu hodinových ručiček, dokud nebude v poloze ohřev. 
Teplota ohřevu může být zvolena a nastavena libovolně podle indikace na hraně otočného 
spínače na panelu. Jakmile bude svítit zelená kontrolka probíhajícího ohřevu, začne pracovat 
také topný pás PTC, který bude ohřívat kapalinu. Jakmile teplota dosáhne nastavené hodnoty, 
zelená kontrolka probíhajícího ohřevu zhasne a přestane pracovat také topný pás PTC. Je-li 
teplota kapaliny nižší než nastavená teplota, začne pracovat také topný pás PTC, který bude 
ohřívat kapalinu. Potom bude teplota kapaliny automaticky regulována podle nastavené 
teploty. 
Chcete-li ohřev zastavit, otočte prosím spínač ohřevu zpět proti směru pohybu hodinových 
ručiček do polohy „VYPNUTO“. 
Důležité: Funkce ohřevu není při ultrazvukovém čištění omezena časovým intervalem, ale 
může pracovat dlouhodobě (nicméně je nutné, abyste zajistili dostatečné množství vody). 
 
Nastavení časového spínače 
Jakmile je zapnuto napájení, otočte časový spínač, aby došlo k nastavení požadované doby. 
Je-li nyní stisknuto tlačítko zapnuto/vypnuto (ON/OFF), funkce ultrazvukového čištění bude 
ihned spuštěna. LED kontrolka na displeji bliká a zobrazuje zbývající čas. Jakmile dojde k 
vypršení doby čištění, ultrazvuk se vypne a LED kontrolka na displeji bude blikat a pokračovat 
v blikání v poloze před nastavením. Stisknete-li v tomto okamžiku tlačítko zapnuto/vypnuto 
(ON/OFF), čištění bude opět zahájeno. To je také nazýváno jako „paměťová funkce“. Použití 
je velmi praktické. 
 
Ultrazvuková funkce 
Po každém stisknutí tlačítka zapnuto/vypnuto dojde k aktivaci ultrazvukové funkce a ultrazvuk 
se vypne. Po kontrole čištění stiskněte znovu tlačítko, aby došlo k nepřetržitému provozu. 
Funkce odplynění (volitelná u řady D) 
Je-li při normálním provozu stisknuto tlačítko degas, zařízení spustí odplyňovací funkci a 
rozsvítí se kontrolka tlačítka degas. Je-li tlačítko degas stisknuto znovu, odplyňovací funkce 
bude zastavena a kontrolka tlačítka degas zhasne. 
Funkce Sweep (volitelná u řady D) 
Dojde-li k stisknutí tlačítka Sweep v normálním provozním stavu, funkce Sweep bude 
aktivována a rozsvítí se kontrolka tlačítka Sweep. Je-li tlačítko Sweep stisknuto znovu, funkce 
Sweep bude zastavena a kontrolka tlačítka Sweep zhasne. 
Důležité: Funkce Sweep a odplynění nepracují současně. 
 
Vyprázdnění nádoby 
Po použití odstraňte znečištěnou kapalinu, aby došlo k vyprázdnění zásobníku. Některé 
modely jsou vybaveny výpustným kohoutem, který se nachází na boční části zařízení. Pomocí 
tohoto kohoutu můžete snadno a bezpečně vypustit znečištěnou kapalinu. Při plnění 
zásobníku vodou vždy zajistěte, aby byl výpustný kohout v poloze „Uzavřeno“. 
 

1. POPIS 
EMMI®_12HC, EMMI®_20H, EMMI®_20HC, EMMI®_30H, EMMI®_30HC, EMMI®_35HC_Q, 
EMMI®_40H, EMMI®_40HC, EMMI®_55HC_Q, EMMI®_60H 



 
1. Kryt - nerezová ocel 
2. Koš - nerezový 
3. Vana - nerezová ocel 
4. Napájecí kabel 
5. Spínač zapnuto/vypnuto 
6. Časový spínač 
7. Ovládání ultrazvukového výkonu - 3 stupně (volitelné u modelů Emmi®-12HC, Emmi®-
20HC, Emmi®-30HC, Emmi®-35HC-Q, Emmi®-40HC, Emmi®-55HC-Q) 
8. Spínač regulátoru nastavení teploty 
9. Výpustný kohout (volitelné u modelů Emmi®-35HC-Q, Emmi®-40H, Emmi®-40HC, Emmi®-
55HC-Q, Emmi®-60H) 
 
EMMI®_60HC, EMMI®_85HC, EMMI®_120HC, EMMI®_280HC, EMMI®_420HC 

 
1. Kryt - nerezová ocel 
2. Koš - nerezový 
3. Vana - nerezová ocel 
4. Napájecí kabel 
5. Spínač zapnuto/vypnuto 
6. Časový spínač 
7. Regulátor ultrazvukového výkonu 
8. Spínač pro nastavení teploty 
9. Výpustný kohout 



 

 

 

2. TECHNICKÉ ÚDAJE viz originál návodu na použití 
Všechna zařízení jsou napájena střídavým napětím 230 V/50 Hz. Zařízení má třídu ochrany 
IP20. Regulátor ohřevu disponuje plynulým ovládáním v rozsahu 20 až 80 °C. – jen model 
08STH! 
 

4. POPIS 
ŘADA D 
EMMI®_D20Q, EMMI®_D30, EMMI®_D40, EMMI®_D60, EMMI®_D100, EMMI®_D130, 
EMMI®_D280 
 

 
1. Koš - nerezový 
2. Vana - nerezová ocel 
3. Napájecí kabel 
4. Ohřev 
5. Časový spínač 
6. 50% výkon 
7. Tlačítko Sweep 
8. Tlačítko Degas 
9. Start/stop 
10. Tlačítko zapnuto/vypnuto bez zobrazení: Kryt - nerezová ocel 
 
ŘADA H 
EMMI®_05ST, EMMI®_08ST, EMMI®_08STH, EMMI®_H12Q, EMMI®_H20Q, EMMI®_H22, 
EMMI®_H30, EMMI®_H40, EMMI®_H60, EMMI®_120L, EMMI®_H420 



 
1. Koš - nerezový 
2. Vana - nerezová ocel 
3. Zapnuto/vypnuto 
4. Kontrolka ohřevu 
5. Ohřev 
6. Časový spínač 
7. Kontrolka ultrazvuku bez zobrazení: Kryt - nerezová ocel 
 

5. TECHNICKÉ ÚDAJE viz. originál návodu na použití  
 

6. PŘÍKLADY PRO ČIŠTĚNÍ POLOŽEK ULTRAZVUKEM 
• Brýle, obroučky brýlí (věnujte prosím pozornost následujícímu: Skla brýlí nesmí být v přímém 
kontaktu s dnem nádoby). 
• Zlaté a stříbrné šperky, klenoty, smaragdy, perly 
• Inkoustová pera, kreslící nástroje/příslušenství 
• Zubní protézy 
• Komponenty letadel, součásti motoru, elektrické desky, inkoustové kazety atd. 
• Přesné díly, části zbraní, jako jsou zásobníky, nábojnice, úderníky, pružiny. 

 
 
8. ZÁRUKA 
Na tento výrobek je poskytována záruka týkající se závad způsobených vadami materiálu 
nebo výrobními vadami, a to v trvání dvou let od data zakoupení. Závady zařízení mohou být 
podle rozhodnutí výrobce odstraněny opravou nebo výměnou tohoto zařízení. 
Tato záruka může být zrušena, není-li toto zařízení provozováno podle pokynů výrobce. 
Tato záruka může být zrušena také v případě, dojde-li k demontáži zařízení a k jeho 
částečnému nebo úplnému smontování bez předchozího schválení výrobce. 
Jakákoli reklamace podle tohoto odstavce musí být směřována prodávajícímu a musí být 
podložena dokladem o zakoupení. Prodávající bude informovat kupujícího, pokud jde o stav 
zařízení. Běžný postup bude vydání čísla záruční reklamace výrobcem a autorizované 
odeslání zařízení do výrobního závodu. Kupující bude hradit náklady na dopravu. 
 

Distributor pro ČR a SR: ODEL LABORATORIES, s.r.o., www.odel.cz, www.profi-

pedikura.cz 

http://www.odel.cz/
http://www.profi-pedikura.cz/
http://www.profi-pedikura.cz/

