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ULTRAHANGOS TISZTÍTÓ 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
 

JELLEMZŐK: 
 Kivehető rozsdamentes acél tartály 

Kényelmesebben kiönthető a víz, egyszerűbben 
takarítható az eszköz 

 

 Ultrahang frekvenciája: 42 000 Hz 
A tárgyak tisztítása könnyebb és biztonságosabb, mivel 
elegendő csapvizet használni 

 

 Kis méret, elegáns kialakítás 
Fürdőszobában is használható 

  

 

BEVEZETÉS 
Az ultrahang hatására apró méretű buborékok keletkeznek a vízben. Amikor a buborék a tisztítandó 

felülettel találkozik, akkor összeomlik, és ezáltal jön létre az egyedülálló tisztítóhatás. A szennyeződés 

apró részekben kerül át a felületről a vízbe. 

HASZNÁLAT ELŐTT A TELJES HASZNÁLATI UTASÍTÁST OLVASSA EL! 

ŐRIZZE MEG EZT A LEÍRÁST! 

TARTALOM  
 Biztonsági óvintézkedések  

 Ultrahangos tisztításra nem alkalmas tárgyak  

 Az ultrahangos tisztítás alapelve  

 Felhasználási területek 

 A termék felépítése és alkatrészei  

 Tisztítási módok  

 Használati útmutató  

 Tisztítás és karbantartás 

 Műszaki adatok    
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BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK  
TŰZESETEK, ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK ÉS MÁS SZEMÉLYI SÉRÜLÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSÉHEZ TARTSA BE A 

KÖVETKEZŐKET:  



Ne kísérelje meg szétszedni a készüléket! Minden javítást csak 
megfelelően képzett szakember végezhet! 

 

 

 

Ne használjon abrazív (csiszoló hatású ) anyagokat vagy korrozív 
vegyszereket. 

 

 

 

Betöltésig a hálózati csatlakozót húzza ki. Ne töltse fel a tartályt 
a MAX vonalnál feljebb, hogy elkerülje a túlfolyást.  

 

 

 

Áramütés veszélye! Soha ne érintse meg nedves kézzel a 
hálózati zsinórt vagy az elektromos csatlakozót, különösen 
bedugás és kihúzás esetén. 

 

 

A termék használatakor kövesse az elektromos eszközökre 
vonatkozó alapvető biztonsági rendszabályokat. 

 

 

Amennyiben bármely része sérült a készüléknek, beleértve a 
csatlakozódugót, kábelt, burkolatot, ne használja azt. 
Amennyiben a hálózati kábel megsérül, annak cseréjét csak 
szakszervíz vagy egyéb szakképzett személy végezheti. 

 

 

Ne használja a készüléket úgy, hogy a tartályban nincs víz. Víz 
nélküli használat esetén a termék tönkremegy. 
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BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK  



Ne használja felügyelet nélkül! 

 

 

 

Ne használja a készüléket sugárzó hőnek kitett helyen, 
például radiátor közvetlen közelében. Kizárólag száraz, sima 
felületen működtesse a a terméket. 

 

Áramütés veszélyének elkerülése érdekében azonnal húzza ki 
a készüléket a konnektorból, ha azt víz érné. 

 

 

Áramütés veszélyének elkerülése érdekében a készülék 
tisztításakor húzza ki a konnektorból. Száraz vagy enyhén 
nedves ruhával tisztítsa. SOHA ne merítse vízbe. 



ULTRAHANGOS TISZTÍTÁSRA NEM ALKALMAS TÁRGYAK  
 Puha anyagokból készült ékszerek: gyöngyök, smaragd, elefántcsont, korall, achát, teknőspáncél 

stb. A tisztítás során ezek a tárgyak összekarcolódhatnak, mivel nem elég kemények.  

 Forrasztott, bevont és ragasztott tárgyak: A forrasztási felületen, a bevonaton vagy a ragasztási 

felületen található rések az ultrahangos tisztítástól megnagyobbodhatnak, ezáltal a tisztított tárgy 

szétválhat.  

 rák: kivéve az 50 méternél mélyebb merülésre minősített búvárórákat. Mivel az ultrahang terjedési 

képessége igen jó, így a nem tökéletesen vízálló órákba belejuthat a víz.  

 Egyéb: fa; sérült bevonatú üvegek, kerámiák, és fényképezőgépszűrők. A sérült bevonatú üvegek 

és kerámiákban a rések tovább nagyobbodhatnak az ultrahangos tisztítás. Amennyiben a tárgyak 

sérülésmentesek, használható a készülék.  

A SZENNYEZŐDÉS ELTÁVOLÍTÁSA ULTRAHANGOS TECHNOLÓGIÁVAL 

 

Az ultrahang hatására apró Amikor a buborék a tisztítandó A szennyeződést apró 
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méretű buborékok 

keletkeznek a vízben. 

 

felülettel találkozik, akkor 

összeomlik, és ezáltal jön létre a 

tisztítóhatás. 

 

részekben kerül át a felületről 

a vízbe. 

 

HASZNÁLHATÓ A KÖVETKEZŐK TISZTÍTÁSÁRA: 
 Műfogsorok, fogszabályzók 

 Ékszerek nyakláncok, gyűrűk, fülbevalók, karkötők stb.  

 Egyéb kis méretű, kemény felületű tárgyak, alkatrészek, eszközök 

Tisztítás előtt győzödjön meg róla, hogy a rozsdamentes acél tartály teljesen tiszta, hogy elkerülje a 

műfogsorok és ékszerek beszennyeződését! 

TERMÉK FELÉPÍTÉSE ÉS ALKATRÉSZEI 
 ’ON’ GOMB (5 perc működés után 

automatikusan kikapcsol) 

 ’OFF’ GOMB (Nyomja meg a készülék azonnali 

kikapcsolásához) 

 Betekintő ablak 

 Kék színű LED 

 Rozsdamentes acél tartály 

 Leválasztható tartály 

 Csúszásgátló bordázat 

 Rögzítő sín 

 Lezáró gomb 

 Lezár – kienged 

 Dugó és vezeték

 

 Tartozék: lapos kosár, fogantyú  

 

 

A TISZTÍTÁS KÉTFÉLE MÓDJA 
ÁLTALÁNOS TISZTÍTÁS  

Csak sima csapvizet használjon. A tárgyat a víz lepje el, de a víz ne érjen a MAX jel fölé. 

Műfogsortisztítás előnyei: 

1) Nem munkaigényes, 5 perc alatt kész 

2) Eltávolítja az ételmaradékokat, melyek a baktériumok elszaporodását okozhatnák 
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3) Tea, cigaretta stb. okozta elszíneződéseket is eltávolítja, ezáltal a műfogsor ismét olyan lesz, 

mint újkorában. 

JAVÍTOTT TISZTÍTÁS 

Ha a tisztítandó tételek nagyon szennyezettek, vagy régóta nem voltak tisztítva, akkor adjon hozzá egy-

két csepp (kb. 3-5 ml) hétköznapi, nem detergens tisztítószert. Ezzel meggyorsíthatja a szennyeződés 

lebontását, és javíthatja a tisztítás eredményét. 

 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 



Nyissa ki a fedelet, és győződjön meg róla, hogy a rozsdamentes acél 

tartály tiszta, használatra kész. Ha nem az, a lezáró gombot csúsztassa 

lefelé, hogy kiengedje és eltávolíthassa a tartályt. Tisztítsa meg az 

ábrán látható módon. 

Kérjük, bizonyosodjon meg róla használat előtt, hogy a tartály tiszta.    

 

Tisztítás után öntse ki belőle a vizet, a csatlakozással ellentétes 

oldalon. Kérjük, ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a tartály és az 

alapegység közé. 

 

 

Az ábra szerint csúsztassa vissza a leválasztható tartályt a helyére. 

A rögzítő sín segítségével könnyen visszacsúsztatható a leválasztható 

tartály az alapegységre. Amennyiben ez nehezen menne, kérjük 

ellenőrizze, hogy helyesen járt-e el.



A lezáró gombot csúsztassa felfelé, zárt helyzetbe. 

Amennyiben a leválasztható tartály nincs megfelelően rögzítve, 

az ’ON’ gomb megnyomásakor a készülék nem fog működésbe 

lépni. Ennek oka, hogy a biztonsági kapcsoló nem érintkezik 

megfelelően a leválasztható tartállyal. Ebben az esetben újra 

kell csatlakoztatni a tartályt.  

 

Helyezze a tárgyat (műfogsort) a lapos kosárba, hogy megelőzze 
a súrlódást a műfogsor és a rozsdamentes acél tartály között. 

 

 

 

Tegye a tisztítandó tárgyakat a vízbe. A tárgynak teljesen el kell 
merülnie a vízben. A víz szintje ne lépje túl a MAX" jelölést 

Víz nélküli használattal károsíthatja a készüléket! 
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Zárja le a fedelet és csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz. 

 

 

 

A tisztítást az ON nyomógombbal indíthatja el. Ekkor a kék jelző-
fény kigyullad. A tisztítás közben zizegő hang jelzi, hogy a 
készülék megfelelően működik. 5 perc után a készülék 
automatikusan kikapcsol. Ha további tisztítás szükséges, csak 
nyomja meg újra az ’ON’ gombot. 

 

Ha szükséges, a tisztítás az ’OFF’ gomb megnyomásával 
leállítható. Ekkor a kék jelzőfény kialszik.  

 

 

Ha a tisztítás befejeződött, húzza ki az elektromos csatlakozót, 
nyissa ki a fedelet, és vegye ki a megtisztított tárgyakat és a 
kosarat. 





Tisztítás után öblítse le a műfogsort és a kosarat sima csapvízzel. 
A műfogsort ekkor visszahelyezheti a tartójába. 

Amennyiben szükséges fertőtlenítenie is műfogsorát, kérjük, 

tanácsért forduljon fogorvosához. 

 

 

Csúsztassa a lezáró gombot kiengedő helyzetbe, távolítsa el a 
tartályt, tisztítsa meg folyó víz alatt, öntse ki a vizet a tartályból, 
és törölje azt szárazra. 

 

 

Végül tegye vissza a tartályt, csúsztassa a lezáró gombot lezárt 
helyzetbe. Törölje szárazra a készüléket. 
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TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 



Használat után húzza ki az elektromos csatlakozót és öntse ki a 
tartályból a vizet. 

Ne hagyja hosszú ideig a vizet a tartályban. Minden egyes 

használat után öntse ki a vizet. 

 

 

A használat során tartson legalább öt perces szünetet a tisztítási 
ciklusok között. Ezzel megnövelheti készüléke élettartamát. 

 

 

 

Száraz kendővel törölje ki a tartályt. A tisztításhoz ne használjon 
vegyszereket. 

 

 

Tartsa a készüléket hűvös, száraz helyen. 



 

MŰSZAKI ADATOK 
 

MEGNEVEZÉS CD-3900 Ultrahangos tisztító családi használatra 

TÍPUSSZÁM CD-3900 

MÉRETEK 18 cm x 12 cm x 12 cm 

TARTÁLY MÉRETE 140 ml 

TÁPELLÁTÁS AC 220-240V 50/60 Hz, 21 W 

IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁS 5 perc 

VEZETÉK HOSSZA 1,5 m 

ALKATRÉSZ 1 db lapos kosár 

 

* * * 


