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             Manual de utilizare 

 

BAIE DE CURĂȚARE CU ULTRASUNETE 550 ML 
UC 5020 

Cod produs: 1272540 
 
 

SIGURANȚA ȘI AMPLASAREA 
Vă rugăm să citiți în întregime manualul de utilizare înainte de a începe să folosiți produsul! Respectați toate instrucțiunile de 
siguranță pentru a evita daunele cauzate de utilizarea incorectă! 
Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.  
Înmânați acest manual și altor persoane, cărora le puneți la dispoziție produsul. 
 Acest aparat este conceput numai pentru utilizare casnică.  
 Feriți aparatul, cablul de alimentare și ștecărul de contactul cu apa sau alte lichide. 
 După utilizare și înainte de curățare scoateți ștecărul din priză. Nu trageți de cablu atunci când scoateți ștecărul din priză. 
 Nu mai puneți aparatul în funcțiune dacă produsul sau cablul de alimentare prezintă daune vizibile. 
 Dacă cablul de alimentare este defect el poate fi înlocuit numai de către serviciul clienți al producătorului sau de un specialist 

autorizat. În acest fel sunt eliminate pericolele posibile.  
 Țineți aparatul departe de mâinile copiilor! 
 Acest aparat nu poate fi utilizat de către persoane (inclusiv copii de peste 8 ani) cu aptitudini fizice, senzoriale sau psihice 

limitate sau care nu au experiență și/sau cunoștințe legate de utilizarea acestui produs, numai dacă sunt supravegheate de un 
adult responsabil care le-a oferit și informații legate de modul corect de manevrare al aparatului. Copiii nu au voie să se joace 
cu acest produs. Curățarea sau întreținerea aparatului nu pot fi realizate de către copii numai dacă aceștia sunt supravegheați.  

 Depozitați coletul și accesoriile într-un loc care nu este accesibil copiilor. Pericol de sufocare pentru copiii care se joacă cu 
materialele folosite la ambalare. De asemenea componentele mici pot fi înghițite de către copii.  

 Nu deschideți niciodată carcasa aparatului. Daunele cauzate de manipularea necorespunzătoare a aparatului duc la pierderea 
dreptului la garanție.  

 Mențineți permanent uscată și curată suprafața aparatului și câmpul de manevrare.  
 Verificați dacă valoarea pentru tensiune indicată pe plăcuța aparatului corespunde cu tensiunea rețelei dvs. de alimentare. 

Scoateți ștecărul din priză dacă doriți să decuplați aparatul complet de la alimentare.  
 Pentru informații privind curățarea aparatului citiți capitolul „Curățare și întreținere”. 
 Nu folosiți niciodată aparatul fără apă, căci se va defecta. 
 Nu instalați cablul de alimentare peste margini ascuțite și nici peste suprafețe fierbinți.  
 Nu utilizați și nu amplasați aparatul sau accesoriile sale în apropierea obiectelor sau suprafețelor fierbinți, ca de ex. aragaze 

sau plite electrice.  
 Aparatul cu ultrasunete a fost conceput pentru a curăța bijuterii, capete ale aparatelor de ras, ochelari, CD/DVD-uri etc. Pentru 

mai multe detalii citiți punctul „Ce obiecte poate curăța acest aparat”.  
 Nu manipulați aparatul cu mâinile umede.  
 Amplasați aparatul pe o bază de suport stabilă (de ex. blat de lucru).  
 Scoateți ștecărul din priză înainte de a alimenta aparatul. Atunci când alimentați aparatul cu apă aveți grijă să nu depășiți 

marcajul „MAX”.  
 Nu așezați obiecte sensibile sau foarte mici în rezervorul de inox al aparatului, căci acestea se pot zgâria. Pentru acest tip de 

obiecte folosiți coșul de curățare.  
 Nu folosiți agenți de curățare agresivi sau substanțe chimice, soluții corozive, amoniac, agenți de albire și soluții de curățare 

puternic parfumate.  
 Nu atingeți niciodată pereții interiori ai aparatului sau soluția de curățare în timpul funcționării aparatului.  
 

INTRODUCERE 
Vă mulțumim pentru decizia de a cumpăra aparatul de curățare cu ultrasunete UC 5020.  
Vă rugăm să citiți în întregime manualul de utilizare pentru a vă putea bucura mulți ani de acum înainte de acest produs de calitate 
marca Grundig.  

Responsabilitatea companiei 
GRUNDIG este preocupată atât intern, cât și în ceea ce privește lanțul de distribuitori, de asigurarea cerințelor 
contractuale legale privind salariul și condițiile de muncă decente, utilizarea eficientă a materiilor prime și reducerea 
constantă a deșeurilor, reducere care se ridică la mai multe tone de plastic pe an – plus minim 5 ani disponibilitate 
pentru toate accesoriile.  
Viață acum și în viitor.  
Echipa Grundig! 
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Elementele de control și părțile componente 
 
 
 
 
 
A  Capac transparent 

B  Rezervor din inox (550 ml) 

C  Indicator baterie 

D  Tasta on/off 

E  Carcasă 

F  Cablu de alimentare  

 

Accesorii 

G  Suport CD 

H  Distanțier CD 

I  Coș curățare 

J  Suport pentru ceasuri  

 
 
 
 

 

Care sunt obiectele care pot fi curățare cu acest aparat? 
Ochelari  
Așezați ochelarii în coșul de curățare cu sticla orientată în sus. 
Ochelarii și alte obiecte care prezintă zgârieturi nu pot fi curățate cu acest aparat, deoarece ultrasunetele pot adânci zgârieturile.  
Ochelarii cu strat de acoperire pot suferi daune în timpul curățării.  
 
Bijuterii din aur, argint și metal 
Aparatul este adecvat pentru curățarea bijuteriilor din aur, argint și alte metale. Dar bijuteriile nu trebuie să conțină pietre 
prețioase poroase sau sensibile. Vezi și punctul „Ce obiecte nu pot fi curățate cu acest aparat?” Pentru a fi complet siguri cereți 
informații de la magazinul de unde cumpărați bijuteria dacă aceasta poate fi curățată cu ultrasunete.  
 
Brățările metalice ale ceasurilor impermeabile 
Nu curățați mecanisme de ceas cu acest aparat, căci se pot distruge.  
Nu curățați ceasuri care nu sunt impermeabile. 
Nu curățați ceasuri mecanice. Arcurile spiralate din ceas se pot magnetiza, ceea ce va dăuna preciziei ceasului.  
 
CD-uri și DVD-uri 
CD-urile și DVD-urile cu zgârieturi vizibile se pot defecta.  
 
Alte obiecte 
 Pieptene, proteze, dispozitive dentare, penițe, cartușe pentru imprimante cu jet de cerneală, tacâmuri metalice, monede, doze 

metalice și ventile metalice.  
 

Ce fel de obiecte nu pot fi curățate? 
Bijuterii cu pietre prețioase sensibile sau poroase 
Nu folosiți aparatul pentru curățarea pietrelor prețioase sensibile sau poroase precum perle, sidef sau coral. La fel de nepotrivite 
sunt și: opalul, turcoazul, lapislazuli, malachit, onix negru, ochi de tigru și alte pietre similare.  
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Ochelarii cu ramă din materiale naturale 
Nu folosiți aparatul pentru curățarea ochelarilor care au rama din materiale naturale sensibile sau poroase, precum bagă sau corn.  
 
Alte obiecte 
 Obiecte care includ lemn, materiale textile sau piele ori alte materiale similare. 
 Lentile de contact 
 Bijuterii fashion, în special cele argintate 
 CD-uri și DVD-uri vechi 
 

Recomandări și informații practice  
 Marea majoritate a impurităților este eliminată după primul proces de curățare. Dacă rămân însă resturi de impurități încercați 

să le ștergeți cu o cârpă moale și umedă înainte de a începe o altă tură de curățare.  
 În cazul obiectelor foarte murdare puteți repeta procesul de curățare de mai multe ori.  

Păstrați o pauză de minim 2 minute între turele de curățare.  
 Randamentul de curățare crește dacă introduceți în apă câteva picături de detergent delicat sau săpun lichid. Verificați dacă 

obiectele de curățat pot fi folosite în aparatul cu ultrasunete împreună cu detergenți.  
 Nu folosiți săpun lichid sau detergent pentru a curăța CD-uri/DVD-uri.  
 

MANEVRAREA 
Operații necesare înainte de prima utilizare  
 Scoateți folia transparentă de protecție de pe tasta on/off D înainte de a pune aparatul pentru prima dată în funcțiune. 
 

Curățarea obiectelor mici și sensibile 
1. Deschideți capacul A, alimentați rezervorul de inox B cu apă. 
 

Atenție 
 Aveți grijă să nu depășiți marcajul MAX. 
 Nu folosiți niciodată aparatul fără apă, căci acesta se va defecta. 
 Folosiți numai apă curată și rece.  

 

2. Introduceți obiectul în coșul de curățare I.  

 
3. Instalați coșul de curățare I în rezervorul de inox B.  
4. Închideți capacul A.  
5. Introduceți ștecărul cablului de alimentare F într-o priză. 

- Se aprinde indicatorul de funcționare C timp de câteva secunde, după care se stinge.  
6. Apăsați tasta on/off D.  

- Se aprinde indicatorul de funcționare C și începe procesul de curățare. Procesul durează cca. 5 minute.  
7. După curățare aparatul se oprește automat, iar indicatorul de funcționare C se stinge.  
8. După încheierea procesului de curățare scoateți ștecărul aparatului F din priză. 
9. Deschideți capacul A și scoateți afară coșul de curățare I. Scurgeți apa, curățați aparatul (vezi și capitolul „Curățare și 

întreținere”).  
 
Observații 
 Se pot curăța simultan mai multe aparate.  
 Instalați întotdeauna ochelarii în coșul de curățare I cu sticla în sus.  
 Coșul de curățare I absoarbe cca. un sfert din energia ultrasunetelor și de aceea scade puțin randamentul de curățare. De aceea 

s-ar putea să fie necesar să repetați procesul de curățare.  
 Aveți grijă să nu depășiți nivelul de apă MAX atunci când instalați obiecte în rezervorul de inox B sau instalați coșul de curățare. 

Dacă nivelul de apă depășește marcajul MAX scoateți câteva obiecte afară din aparat până ce apa ajunge la nivelul MAX.  
 Obiectele de curățat trebuie să fie complet acoperite cu apă.  
 Nu apăsați tasta on/off D atunci când este aprins indicatorul de funcționare C. Așteptați până când indicatorul se stinge.  
 Aparatul se oprește automat după 5 minute de funcționare.  
 Dacă doriți să opriți mai repede de 5 minute procesul de curățare apăsați tasta on/off D.  
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Curățarea brățărilor metalice ale ceasurilor impermeabile 
1. Deschideți capacul A, alimentați rezervorul de inox cu apă B.  
 

Atenție 
 Asigurați-vă că ceasul este impermeabil și că este potrivit pentru curățarea cu ultrasunete.  
 Nu depășiți marcajul MAX pentru nivelul apei.  
 Nu folosiți niciodată aparatul fără apă, căci se poate defecta.  
 Folosiți numai apă curată și rece. 
 

2. Instalați ceasul pe suportul pentru ceasuri J în coșul de curățare I.  
3. Așezați coșul de curățare I în rezervorul de inox B.  

 
4. Închideți capacul A. 
5. Introduceți ștecărul cablului de alimentare F într-o priză.  

- Indicatorul funcționare C se aprinde câteva secunde, iar apoi se stinge.  
6. Apăsați tasta on/off D. 

- Se aprinde indicatorul funcționare C, începe procesul de curățare. Un proces de curățare durează cca. 5 minute.  
7. După încheierea curățării aparatul se oprește automat și se stinge indicatorul de funcționare C.  
8. După curățare scoateți ștecărul F din priză.  
9. Deschideți capacul A, scoateți afară coșul de curățare I cu ceasul. Goliți apa, curățați aparatul (vezi cap „Curățarea și îngrijirea”).  
 

Observații 
 Nu apăsați tasta on/off D în timp ce este aprins indicatorul funcționare C. Așteptați până când indicatorul se stinge.  
 Aparatul se oprește automat după 5 minute de funcționare.  
 Dacă doriți să întrerupeți mai repede de 5 minute curățarea apăsați tasta on/off D.  
 

Curățarea CD/DVD-urilor 
1. Deschideți capacul A, alimentați rezervorul de inox cu apă B.  
 

 Atenție 
Nu depășiți marcajul MAX pentru nivelul apei.  

 Nu folosiți niciodată aparatul fără apă, căci se poate defecta.  
 Folosiți numai apă curată și rece. 

 

2. Instalați CD/DVD-ul în suportul CD G.  
3. Așezați suportul CD G în rezervorul de inox B.  

 
4. Închideți capacul A.  
5. Introduceți ștecărul în priză F.  

- Indicatorul funcționare C se aprinde câteva secunde, iar apoi se stinge.  
6. Apăsați tasta on/off D.  

- Indicatorul funcționare C se aprinde, începe curățarea.  
7. După 2 minute de funcționare apăsați tasta on/off D. Aparatul se oprește, indicatorul funcționare C se stinge.  
8. După curățare scoateți ștecărul F din priză.  
9. Deschideți capacul A, scoateți afară suportul CD G. Vărsați apa, curățați aparatul (vezi și capitolul „Curățarea și întreținerea”).  
 

Atenție 
 Nu curățați niciodată de mai multe ori CD-uri și DVD-uri. Nu folosiți săpun lichid sau alți agenți de curățare pentru CD-uri și 

DVD-uri. În caz contrar se va dezlipi eticheta CD-urilor/DVD-urilor și se pot pierde date.  



 

5 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o  

 Nu curățați CD-urile/DVD-urile mai mult de 2 minute, căci se vor distruge.  
 
Observații 
 Asigurați datele de pe CD/DVD înainte de a le curăța.  
 Puteți curăța simultan 2 CD-uri sau DVD-uri. Instalați primul CD sau DVD pe suportul DVD G. Apoi instalați distanțierul CD H și 

așezați al doilea CD sau DVD pe distanțierul CD.  
 Nu apăsați tasta on/off D în timp ce este aprins indicatorul funcționare C. Așteptați până ce indicatorul se stinge.  
 Ștergeți CD-urile și DVD-urile cu o cârpă moale, care nu lasă scame, astfel încât să nu dăunați discurilor.  
 

Curățarea obiectelor mai mari 
1. Deschideți capacul A, alimentați rezervorul de inox B cu apă.  
 

Atenție 
 Nu depășiți marcajul MAX pentru nivelul apei.  
 Nu folosiți niciodată aparatul fără apă, căci se poate defecta.  
 Folosiți numai apă curată și rece. 
 

2. Instalați obiectul în rezervorul de inox B.  

 
3. Introduceți ștecărul F în priză. 

- Indicatorul funcționare C se aprinde câteva secunde, iar apoi se stinge.  
4. Apăsați tasta on/off D. 

- Se aprinde indicatorul funcționare C, începe curățarea. Un proces de curățare durează cca. 5 minute.  
5. După curățare aparatul se oprește automat, se stinge indicatorul funcționare.  
6. După curățare scoateți ștecărul F din priză.  
7. Scoateți obiectul din rezervorul de inox B.  
8. Scurgeți apa, curățați aparatul (vezi și cap. „Curățarea și întreținerea”).  
 

Observații 
 Dacă curățați obiecte mai mari puteți lăsa capacul A deschis.  
 Curățați prima dată o parte a obiectului mai mare. Apoi rotiți obiectul și reporniți curățarea.  
 Nu apăsați tasta on/off D în timp ce indicatorul funcționare C este aprins. Așteptați până ce indicatorul se stinge.  
 Aparatul se oprește automat după cca. 5 minute de funcționare. 
 Dacă doriți să întrerupeți curățarea mai repede de 5 minute apăsați tasta on/off D.  
 

INFORMAȚII 
Curățarea și întreținerea 

1. Opriți aparatul și scoateți ștecărul din priză.  
2. Scurgeți apa din rezervorul de inox B. 
3. Curățați și uscați rezervorul de inox B, la fel ca și suprafața exterioară a carcasei. Folosiți în acest sens o cârpă moale și 

umedă.  
Atenție 
 Aveți grijă ca aparatul sau cablul de alimentare să nu intre în contact cu apa sau alte lichide.  
 

Depozitarea 
 Depozitați cu grijă aparatul atunci când nu-l folosiți o perioadă mai lungă de timp. 
 Verificați dacă ștecărul este scos din priză și dacă aparatul este complet uscat. 
 Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului, căci acesta se poate defecta.  
 Depozitați aparatul într-un loc uscat și răcoros.  
 Depozitați aparatul în afara razei de acțiune a copiilor.  
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Eliminarea deșeurilor  
În scopul ocrotirii și îmbunătățirii calității mediului înconjurător, al protejării sănătății omului și al utilizării resurselor naturale cu 
prudență și în mod rațional, consumatorul este solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice punct de colectare și 

reciclare din localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale în vigoare. 
Logo-ul reprezentând o pubelă cu roți barată cu două linii în formă de X indică faptul că produsul face obiectul unei colectări 
separate, la un centru de colectare și reciclare a produselor electronice și nu împreună cu gunoiul menajer.  

 

DATE TEHNICE 
 

Acest produs corespunde directivelor europene 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC și 2011/65/EU. 
 

Alimentare: 220 – 240 V~, 50/60 Hz 
Putere:   50 W 
 
Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice și de design.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și Grundig Intermedia GmbH (Beuthener 
Strasse 41, D–90471 Nürnberg, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin introducerea în 
sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o 
înștiințare prealabilă. 

© 2016 Grundig Intermedia GmbH & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate 


