
Kirjeldus (joonis A)
Ultraheliga puhastaja sobib ehete, metallesemete, prillide, elektripardlite peade, raseerimisterade, 

kammide, söögiriistade, müntide, printeripeade, kirjutusvahendite (nt sulepeaotsad jms), ning 

hügieenivahendite (nt hambaharjad, proteesid, hambaklambrid jms) puhastamiseks.
Märkus: seade ei sobi puidu, looduslike pärlite, nahktoodete ja kellamehhanismide                            
puhastamiseks. 

1. Puhastusosa

2. Kaas

3. Taimeri nupp                                   • Vajutage taimeri määramiseks korduvalt: 180s/ 280s/ 380s/ 480s/ 90s

4. On/off nupp   •
• 

Kui taimer on määratud, vajutage puhastamise alustamiseks.
Vajutage puhastamise ajal puhastamise peatamiseks.

5. LED ekraan • LED ekraan vilgub sisselülitamisel 2 sekundit. 

6. Eemaldatav korv    •
• Asetage väikesed esemed eemaldatavasse korvi. 
 Asetage eemaldatav korv seadme puhastusossa. 

7. Kellahoidik

Kasutamine
• Avage seadme kaas. Asetage puhastatav ese puhastusossa. 
• Täitke puhastusosa veega.

Märkus: vesi peab eseme(d) katma, kuid ei tohi ületada 'MAX' märgistust.
• Sulgege seadme kaas. 

Märkus: suurte esemete puhastamisel kasutage seadet lahtise kaanega. 
• Ühendage seade vooluvõrku.
• Määrake taimeriga aeg. 
• Vajutage puhastusprotsessi alustamiseks On/Off nuppu. 
• Seade peatub automaatselt kui taimeriga määratud aeg on läbi.

Märkus: oodake enne uue puhastustsükli alustamist vähemalt 5 minutit. 
• Eemaldage seadme väljalülitamiseks selle ühendus vooluvõrgust. 
• Avage kaas ning eemaldage puhastatud esemed seadmest. 

Soovitused
• Tugevamaks puhastamiseks lisage puhastusossa paar tilka puhastusvedelikku. 
• Ehteid puhastades asetage need eemaldatavasse korvi. 
• Kellarihma puhastamiseks kinnitage kell kellahoidikule, nii et kell jääks ülespoole. Kontrollige et kella mehhanism 

jääks veetasemest ülespoole. 
Märkus: seadmega saab puhastada ainult metallist kellarihmasid. 

Tehnilised andmed

Sisendpinge  220 - 240 V

Sagedus    50/60 Hz

Elektrienergia     50 W

Puhastusosa maht          600 ml

Ohutusnõuded
• Tutvuge enne seadme kasutussevõtmist juhendiga. Hoidke juhend alles et seda vajadusel edaspidi lugeda. 
• Tootja ei vastuta seadme (ebakorrektsest) kasutamisest põhjustatud kahjude või kahjustuste eest. 
• Kasutage seadet ainult vastavalt juhendile. 
• Ärge kasutage rikkega või defektset seadet. 
• Seade sobib kasutamiseks ainult siseruumides. 
• Seade on mõeldud koduseks kasutamiseks. Ärge kasutage seda kommertseesmärkidel. 
• Ärge kasutage seadet vedelike, kraanikausside jms läheduses. 
• Kaitske seadet vedelike ja niiskuse eest. 
• Kontrollige et seade ei puutuks kokku tuleohtlike materjalidega. 
• Hoidke seade eemal kuumusallikatest. Ärge asetage seda kuumadele pindadele või lahtise tule lähedusse. 
• Ärge katke seadet teiste esemetega.
• Kontrollige et seadme ümber oleks kuumuse hajumiseks piisavalt ruumi ning piisav ventilatsioon.                                                 
• Asetage seade stabiilsele, lamedale pinnale.                                                                                                                                                          
• Asetage seade kuumuskindlale ja pritsimiskindlale pinnale. 
• Ärge katsuge seadet niiskete või märgade kätega. 
• Ärge kasutage seadet ilma seda veega täitmata. 
• Ärge jätke seadet kasutamise ajal või vahetult peale seda järelevalveta.                                                                                                           
• Ärge liigutage seadet kui see on sisse lülitatud või kuum. Eemaldage vooluühendus ning oodake kuni seade on jahtunud. 

Elektriohutus

• Elektrilöögi oht! Seadet on lubatud avada ja hooldada ainult selleks kvalifitseeritud spetsialisti poolt.
• Kui seadme töös esineb probleeme, eemaldage koheselt selle vooluühendus.
• Ärge kasutage seadet defektse voolukaabli või voolupistikuga. Kui kaabel või pistik on rikutud, pöörduge  parandamiseks
               tootja või autoriseeritud hooldusteeninduse poole.
• Kontrollige enne kasutamist et seadme ja vooluallika andmed oleksid sobivad.
• Ühendage seade maandatud pistikusse. Kasutage vajadusel sobiva diameetriga maandatud pikenduskaablit.
• Ärge jätke kaablisse või pikenduskaablisse silmuseid või sõlmi.
• Kasutage seadmega ainult sobivat konnektorit.
• Seade ei ole mõeldud kasutamiseks välise taimeri või eraldiseisva kaugjuhtimissüsteemi abil.
• Ärge tõmmake seadme liigutamiseks selle voolujuhtmest. Kontrollige et kaabel ei oleks puntras. Kontrollige et kaabel ei jääks
               ette ning ei põhjustaks sellesse takerdumise tõttu õnnetusi.
• Kaitske seadet vee ja muude vedelike eest.

Puhastamine ja hooldus
Hoiatus!
• Lülitage seade enne puhastamist või hooldust välja ning eemaldage selle vooluühendus. Oodake kuni seade on jahtunud.
• Ärge kasutage puhastuslahuseid ega abrasiive.
• Ärge kasutage teravaid esemeid.
• Ärge kastke seadet vette aga muudesse vedelikesse.
• Ärge üritage seadet iseseisvalt parandada. Asendage see uue seadmega.

• Puhastage seade peale iga kasutuskorda:
• Eemaldage eemaldatav korv seadmest.
• Eemaldage vesi puhastusosast, et vältida katlakivi tekkimist.
• Puhastage puhastusosa puhta kuiva lapiga.
• Puhastage seadme välisosa puhta niiske lapiga. Kuivatage välisosa täielikult, kasutades puhast kuiva lappi.
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