DIGITÁLIS ULTRAHANGOS TISZTÍTÓ
CD-4820

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

JELLEMZŐK
1 Hosszított tartály

Megfelelő a hosszabb lábápolási és fogászati
eszközök, csövek számára is

2 Erősebb ultrahang‐generátor

Erőteljesebb tisztítás, rendkívüli tartósság

3 5 lépéses ciklikusan állítható időzítő

A megfelelő tisztátási idő kiválasztásához

4 Fűtőegység

Biztonságos és megbízható funkció
hőmérséklet (max. 65°C) és idő (max. 45
perc) korátokkal;

5 Áramköri védelem

Védi a vezérlés épéségét a hosszú élettartam
érdekében;

6 Ventilátor

Hosszabb üzemidők esetén valamennyi
részegység védelmét és jó állapotban való
tartását segíti elő;

7 Nedvesség álló áramköri kártya

Laboratóriumi használat esetén előny;

8 Háromeres, kihúzható

Biztonságos és kényelmes;

9 Ipari fokozatú áramöri konstrukció

Nem stabil tápfeszültség esetén is megőrzi
normál üzemállapotát;

10 Szilárd, műanyag burkolat

Fémnél jobb vízállóság és cseppállóság.

tápfeszültségkábel

BEVEZETÉS
Használjon sima csapvizet. A legtöbb esetben vegyi anyagokra nincs szükség.
A nagyfrekvenciás rezgés hatására sokmillió apró légbuborék keletkezik.
A légbuborékok szétpattannak a folyadék belsejében, és ez hozza létre a tisztító hatást, ami
eltávolítja a szennyeződéseket.
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Fő tulajdonságok
Új generációs készülékünk 5 fokozatú, ciklikusan állítható időzítővel és fűtőegységgel is
rendelkezik. A kisebb készülékekhez hasonlóan nagyon egyszerűen használható, de azoknál
nagyobb térfogatú (2600 ml), és erősebb tisztítási teljesítményt (160 W) nyújt. A részegységek
egy része ipari kivitelű, ami hosszabb élettartamot biztosít, még nedves környezet esetén is.
Mindezeknek köszönhetően a felhasználási lehetőségek rendkívül széles körűek.
Olvassa el a használati utasítást!
A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el a használati utasítást. A
figyelmeztetéseket minden körülmények között vegye figyelembe. A készüléket az utasításban
foglaltak szerint működtesse.

BIZTONSÁGI RENDSZABÁLYOK
Használat után
haladéktalanul húzza
ki a dugót a
konnektorból.

Ne hagyja, hogy a
készülék vízbe vagy
más folyadékba
merüljön.

Tartsa a készüléket
biztonságos helyen,
úgy, hogy ne
eshessen bele vízbe
vagy más folyadékba.

Ne használja fürdés
közben.

Ha a készülék esetleg
vízbe esett, akkor ne
nyúljon hozzá.
Azonnal húzza ki az
elektromos hálózati
csatlakozódugót.

Ne tárolja vagy
használja úgy a
készüléket, hogy
véletlenül be
lehessen rántani
fürdőkádba vagy
mosdókagylóba.

VIGYÁZAT!
Ne hagyja gyermekek által elérhető helyen!
 A készüléket nem tervezték úgy, hogy korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális
képességekkel rendelkező személyek használják, vagy olyanok, akik nem rendelkeznek az
ehhez szükséges megfelelő tudással és tapasztalatokkal, kivéve, ha ez felelős személy
általi megfelelő felügyelet és betanítás mellett történik.
 Az ultrahangos tisztítót olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem érhetik el.
 Gyermekek számára veszélyes! Fulladásveszély! Tartsa a csomagolóanyagokat gyermektől
távol!
Életveszélyes áramütés elkerülése érdekében tartsa be a következő szabályokat:
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Áramütésveszély! Ne használja fürdés közben. Soha ne merítse a készüléket vagy az
áramzsinórt vízbe vagy más folyatékba.
Áramütésveszély! Soha ne érintse meg az áramzsinórt nedves kézzel, főleg ne a villásdugó
csatlakoztatása vagy kihúzása közben.
Áramütésveszély! Ha a készülék működés közben vízbe esik, akkor ne érjen hozzá. Először
húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
Áramütésveszély! Ne permetezzen szét vizet vagy folyadékot a készülék felett.
Soha ne működtesse a készüléket felügyelet nélkül.
A készüléket a használati utasítás betartásával működtesse.
Ne használjon a gyártó által nem jóváhagyott komponenseket.
A villásdugó kihúzásakor a dugót fogja meg, és ne a zsinórt.
Az áramzsinór megóvása érdekében vigyázzon, hogy az ne szoruljon be pl. szekrényajtó vagy
székláb alá; ne húzza keresztül forró felületen.
Ha az áramzsinór, a villásdugó, a készülék burkolata vagy más részegysége megsérül, akkor
ne használja tovább.
Ne szerelje szét a készüléket, ha nem kifejezetten szakember.
Ha a készülék sérült, nem működik, vagy vízbe esett, akkor vigye el megfelelő szervizbe.
Húzza ki a konnektorból a villásdugót
- meghibásodás esetén
- a készülék tisztítása előtt
- ha a készüléket hosszabb ideig nem akarja használni
- minden használat után (ajánlott)
Legfeljebb 320 mA névleges kioldási áramú földzárlati megszakító további védelmet jelent az
áramütéssel szemben. Ennek telepítését csak szakképzett villanyszerelő végezheti.

Tűzveszély elkerülése érdekében a következő szabályokat tartsa be:
 A készülék szellőzőnyílásait soha ne takarja el. A szellőzőnyílásokba ne kerüljön semmilyen
szösz, haj vagy más anyag.
 Ne tegye a készüléket puha felületre, pl. ágyra, ahol a szellőzőnyílások takarásba
kerülhetnek.
 Az előző fejezetben leírt figyelmeztetéseket is vegye figyelembe.
További szabályok:
 Nem működtesse úgy a készüléket, hogy nem tett a tartályba vizet. Szárazon való
működtetés tönkreteheti a terméket.
 Ne dugja be a hálózati csatlakozót, amíg nem tett vizet a tartályba. Ne töltse a tartályt a
„Max” vonal fölé kifröccsenés elkerülése érdekében.
 Ne használjon abrazív (csiszoló jellegű) részecskéket tartalmazó oldatot, illetve a gyártó vagy
a szállító által nem ajánlott, erősen korrozív vegyi anyagokat tartalmazó oldatot.
 Működés közben a készüléket tegye száraz, sík felületre.
 Ha a készülék nagyon erős elektromágneses zavarnak van kitéve, akkor előfordulhat, hogy
hibásan működik, leáll vagy a vezérelhetetlenné válik. Ilyen esetben húzza ki a hálózati
zsinórt, majd csatlakoztassa ismét, és indítsa újra a készüléket.
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MINTA ALKALMAZÁSOK
Ékszerek

Személyes tárgyak

Nyakláncok, gyűrűk, fülbevalók, Szemüvegek, napszemüvegek,
karperecek stb.
borotvafejek, óracsatok,
búvárórák, műfogsorok stb.
Precíziós alkatrészek

Kémcsövek, főzőedények,
lombikok stb.

Fogók, csípők, kézidarabok,
csipeszek, ollók, kések,
marófejek stb.

Ezüst evőkészlet, ezüst, sárga‐ Gyermekekhez, csecsemőkhöz
vagy vörösréz dísztárgyak
tartozó tárgyak

Csapágyak, fogaskerekek,
Ezüst evőkészlet, ezüst, sárga‐
szelepek, üzemanyag injektorok vagy vörösréz szobrok,
stb.
dísztárgyak stb.
Laboratóriumi tárgyak

Fogászati, sebészeti,
szépségipari (fodrász,
körömápolás) eszközök és
műszerek

Fegyveralkatrészek

Játékok, babaápolási termékek
stb.

Nyomtatott áramkör,
tintapatronok

Újra használható töltényhüvely, Mobil telefonok, zenelejátszók,
fegyveralkatrészek stb.
más elektronikus készülékek
nyomtatott áramköri kártyái,
tintapatronok stb.
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Ultrahangos tisztításra NEM ALKALMAS tárgyak
Puha ékszerek:
Ezek az anyagok nem elég kemények, ezért
Gyöngyök, smaragd, elefántcsont, korál, achát, tisztításkor repedések keletkezhetnek rajtuk.
tengeri teknős páncél stb.
Hegesztett, bevonatolt és ragasztott tárgyak:
Hegesztett és bevont fémtárgyak, ragasztott
tárgyak

Az ultrahangos tisztítás növelheti a hegesztett
csatlakozásoknál, a bevonatrétegeknél és
ragasztásoknál előforduló hézagok méretét, és az
anyagok elválását okozhatja.

Órák:
Csak 50 m‐nél nagyobb merülési mélységre
kalibrált búvárórák tisztíthatók.

Az ultrahanghullámok erős behatolási képessége
miatt víz kerülhet az órába, ha az nem valóban
vízálló.

Egyebek:
Üveg, kerámia, fényképezőgép‐szűrők, ha már
eleve vannak rajtuk repedések.

Az ultrahangos tisztítás növelheti az előzetesen
már meglévő repedéseket a szemüvegek, illetve a
kerámia és üvegtárgyak bevonatában. Ha ilyen
tárgyakon előzetesen nincsenek eleve repedések,
akkor tisztíthatók.

Otthoni használat:
Kisgyermekes családokban előforduló szinte minden tárgy; cumi,
cumisüveg, játékok, később fogszabályzó stb. Szennyeződések és
maradványok gyakran megmaradnak a szűk résekben, amelyeket
hagyományos eszközökkel nehéz megtisztítani. Ezeken a helyeken
baktérium‐ és penésztelepek alakulhatnak ki. Az ultrahangos tisztítók
eltávolítják ezeket az anyagrészeket, és fertőtlenítő eljárással
kombinálva teljes körű tisztaság érhető el.

Ezüst evőeszközök, ezüst, sárga‐ vagy vörösréz dísztárgyak: Hagyományos módszerekkel itt is
nehéz kitisztítani a mintázatokba bekerült szennyeződéseket. Zsírfoltok ultrahangos tisztítóval
való eltávolításához adjon kevés (kb. 20 ml vagy 1 evőkanál) mosogatószert a vízhez. Ha ezüst,
sárga‐ vagy vörösréz tárgy már elsötétedett az oxidációtól, akkor adjon a vízhez egy kevés
speciális oldatot, ami alkalmas az oxidáció eltávolítására. Az ultrahangos tisztítóval történő
tisztítással a tárgyak visszakapják ragyogásukat.
Szemüvegek, óracsatok, borotva és hajvágó alkatrészek és más háztartási cikkek: Az ultrahangos
tisztítókkal eltávolíthatók az apró helyekre bekerülő szennyeződések, tökéletesen
megtisztulhatnak, pl. a villanyborotvák alkatrészei és fémhálója, a szemüvegek lencséi és keretei
stb.
Mobil telefon és elektronikai szervizek, boltok
Nyomtatott áramköri kártyák felújítása: Nem működő, vízbe esett
elektronikai egységek, telefon billentyűzetek ultrahangos tisztítóval,
illetve tiszta alkohollal történő tisztítás után újra működőképessé
válhatnak.
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HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Vegye le a fedelet, helyezze sorban a tárgyakat a kosárba,
majd a kosarat tegye a tartályba.
Ne halmozza egymásra a tárgyakat a súrlódás és a karcolódás
elkerülése érdekében.
Töltsön vizet a rozsdamentes acél tartályba. A vízszint legyen a
MIN és MAX jelzések között, ugyanakkor fedje el a tiszítandó
felületeket.

A hálózati csatlakozó kábelt csatlakoztassa a készülékhez,
illetve a hálózati aljzathoz.
(Lásd a képet).
Ha a készülék áram alatt van, akkor a kijelzőn 180s (180
másodperc) látható. A tisztítás megkezdéséhez nyomja meg az
ON gombot. A 180 másodperc a leggyakrabban használt
tisztítási ciklusidő. Tisztítás közben a kijelzőn mindig a hátralévő
idő látható.
A "SET” gomb segítségével 5 tisztítási idő közül választhat:
180s280s380s480s90s
Ha a zöld jelzőfény világít, akkor az "ON" gomb megnyomásával
indíthatja el a tisztítást.
A tisztítás közben zizegő hang jelzi, hogy a készülék működik.
Ha az időzítő eléri a "000” értéket, a készülék automatikusan
kikapcsol. Ha szükséges, akkor bármikor leállíthatja vagy
szüneteltetheti a tisztítást az OFF gombbal. Az ON újbóli
megnyomásával pedig folytathatja a tisztítást, miközben az
időzítő a korábbi értékről indulva számlál tovább vissza.
Befejezés után a tisztítást szükség esetén megismételheti az ON
nyomógomb újbóli megnyomásával.
A készülék vezérlése túlhevülés ellen védett. Ha a vörös jelzőfény világít, akkor ez a védelmi
funkció működésbe lépését jelzi. Ilyenkor az ON megnyomására a hátralévő idő megjelenik, de
ultrahanghullámok nem keletkeznek. A készüléknek ilyenkor 15 perc pihenőre van szüksége.
Ennek leteltével, ha már a zöld fény világít, az ON megnyomásával a készülék újra működésbe
hozható.
A fűtőegység használata.
A beépített fűtőegységet a TC gomb megnyomásával indíthatja
el. A vezérlőpanel bal oldalán lévő vörös LED kigyullad.
A készülék a vizet legfeljebb 65°C hőmérsékletre fűti fel.
A négy különböző tisztítási mód részletes leírását lásd a (2)
pontban.
Ha szükséges, akkor bármikor leállíthatja vagy szüneteltetheti a
tisztítást az OFF gombbal. Az ON újbóli megnyomásával pedig
folytathatja a tisztítást, miközben az időzítő a korábbi értékről
indulva számlál tovább vissza. Az időzítő bármikor
átprogramozható a SET gomb megnyomásával.
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Ha a tisztítás befejeződött, húzza ki az elektromos csatlakozót,
nyissa ki a fedelet, és vegye ki a megtisztított tárgyakat. Végül
öntse ki a vizet a tartályból és törölje ki azt.

MŰSZAKI ADATOK
Megnevezés

Digitális ultrahangos tisztító

Típus

CD-4820

Tartály térfogata

2500 ml

Max. 2100 ml
Min. 5600 ml

Tartály méretei

250 x 150 x 80 mm

Tápellátás

170W (AC 220-240V 50Hz)

Digitális időzítő beállítások

180s280s380s480s90s

Ultrahang frekvenciája

35 000 Hz

Tartály anyaga

Rozsdamentes acél (SUS304)

Készülékház anyaga

ABS 757

Nettó tömeg

2,5 kg

Bruttó tömeg

3,0 kg

Doboz mérete

340 x 255 x 225 mm
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