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APARAT DE CURĂȚARE CU ULTRASUNETE 600 ML, 50 W 
Cod produs: 676422 

 

RO     Manual de utilizare 
 
 
Vă mulțumim pentru decizia de a cumpăra acest aparat de curățare cu ultrasunete. Aparatul a fost construit folosind 
componente și tehnici inovatoare. Vibrațiile generate de ultrasunete îndepărtează cu multă eficiență praful ori petele de 
grăsime și mizerie de pe suprafețe. Citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a începe să folosiți produsul.  
 
Număr model: SU-739 
Art. nr.:  43675 
Nr. L:  3410 
 

 
Date tehnice 
Rezervor curățare inoxidabile 
Volum 550 ml 
50 W 
Decuplare automată 
Bloc de alimentare integrat 
Compartiment bijuterii, suport ceasuri 
Compartiment CD  
 
Aparatul uzat trebuie eliminat drept deșeu conform normelor legale în vigoare.  

 
 

Instrucțiuni importante de siguranță 
Vă rugăm să citiți în întregime manualul de utilizare înainte de a începe să folosiți produsul. 

 
 

Atenție – Pentru a evita riscul de electrocutare vă rugăm să respectați următoarele instrucțiuni: 
1. Scoateți întotdeauna ștecărul din priză după utilizarea acestui produs. 
2. Nu folosiți aparatul în timp ce faceți baie. 
3. Nu instalați sau depozitați produsul într-un loc în care ar putea cădea într-o chiuvetă. 
4. Nu scufundați niciodată aparatul în apă sau într-un alt lichid. 
5. Nu încercați să scoateți aparatul dacă a căzut în apă sau într-un alt lichid. Scoateți imediat ștecărul din priză. 
6. Asigurați-vă că mâinile dvs. și ștecărul sunt întotdeauna uscate înainte de a introduce ștecărul în priză sau de a scoate 

cablul de alimentare din priză. 
 
 

Atenție – Pentru a evita riscul de arsuri, electrocutare, incendiu sau daune personale vă rugăm să 
respectați următoarele instrucțiuni: 

1. Nu lăsați niciodată produsul nesupravegheat în timp ce este conectat la priză. 
2. Acest produs nu este o jucărie și de aceea nu are ce căuta în mâinile copiilor; nu-l depozitați în apropierea copiilor. 
3. Nu folosiți produsul decât în domeniile de utilizare prescrise și numai în modalitatea descrisă în acest manual. Nu 

folosiți alte aparate, decât cele vândute sau recomandate de către producător. 
4. Nu mai folosiți aparatul dacă cablul de alimentare sau ștecărul sunt defecte, dacă produsul nu mai funcționează corect, 

dacă a căzut pe jos sau prezintă daune sau dacă a căzut în apă. În toate aceste cazuri duceți aparatul într-un atelier 
service. 

5. Nu instalați cablul de alimentare în apropierea suprafețelor fierbinți și aveți grijă să nu călcați peste cablul de 
alimentare. Cablul de alimentare trebuie să se afle pe o suprafață de sprijin uscată și netedă. 

6. Nu folosiți niciodată aparatul în timp ce dormiți sau ațipiți.  
7. Nu introduceți obiecte într-unul din orificiile sau cablurile aparatului.  
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ATENŢIE! 
 

 Nu folosiți niciodată soluții agresive de curățat, soluții de dezinfectat sau substanțe chimice. 

 Nu umpleți prea tare rezervorul. Nu lăsați niciodată ca apa să se scurgă. 

 Nu folosiți niciodată aparatul dacă nu există apă în rezervor. Aparatul se va distruge. 

 Nu încercați să deschideți carcasa aparatului. Reparațiile pot fi efectuate numai de către personal specializat. 

 Pentru a evita riscul electrocutării este interzisă spălarea întregului aparat cu apă. 

 Efectul de curățare poate fi amplificat dacă se repetă procesul de curățare. Recomandăm să lăsați să treacă un interval 
de timp mai mare de 5 minute între cele două procese de curățare.  

 Monturile care nu sunt bine fixate pe bijuterii se pot desprinde în timpul procesului de curățare. Observația este 
valabilă și pentru componentele instabile. 

 Nu scufundați ceasurile în apă, dacă nu sunt impermeabile. Nu curățați brățările din piele.  
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Metode de utilizare 
Trei metode de curățare pentru diverse domenii de utilizare. 
 

Curățarea generală 
Marcaj pentru capacitate maximă de umplere 
 
 
Pentru curățarea generală folosiți apă normală (apa trebuie să acopere complet obiectul de 
curățat, dar nu să nu depășească marcajul pentru capacitatea maximă de umplere).  
 
 
 

Curățarea profundă 
 
 
 
 
Folosiți un pic de detergent sau soluție de curățare neutră. Pentru a curăța instrumentele 
chirurgicale adăugați în apă o soluție de curățare specială.  
 
 
 
 

Curățarea pe bucăți 
 
 
 
Pentru curățarea obiectelor mai mari folosiți aparatul așa după cum este reprezentat în 
imagine. 
 
 
 

NU LĂSAŢI APA ÎN REZERVOR! GOLIŢI REZERVORUL IMEDIAT DUPĂ PROCESUL DE CURĂŢARE, CĂCI ÎN 
CAZ CONTRAR APARATUL SE VA DEFECTA.  
 
 

Instrucțiuni de utilizare 
1. Deschideți capacul și așezați obiectul de curățat în 

rezervor. Umpleți rezervorul cu apă. Apa trebuie să 
acopere obiectul de curățat, dar să nu depășească 
marcajul pentru capacitatea maximă de umplere.  

 
Dacă începeți curățarea fără apă aparatul se poate 
defecta. 
 

2. Închideți capacul și conectați aparatul la priză. Se 
aprinde lampa de control pentru alimentare (lampă 
albastră) de pe capacul interior. 

 
3. Mutați comutatorul funcționare în poziția ON pentru 

a porni procesul de curățare.  
 

În timp ce aparatul funcționează se aude un 
zumzet cauzat de procesul de curățare.  

 
4. După scurgerea a 3 minute procesul de curățare se oprește automat. Puteți oricând opri procesul de curățare mutând 

comutatorul funcționare în poziția OFF.  
 

5. După încheierea procesului de curățare opriți aparatul, deschideți capacul și scoateți obiectul din rezervor, iar apoi goliți 
rezervorul.  
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Întreținerea și îngrijirea aparatului 
1. Nu lăsați obiectele curățate în rezervor după ce au fost curățate. 

2. Opriți aparatul înainte de a turna apa din rezervor. 

3. Nu lăsați apa în rezervor. Goliți rezervorul imediat după procesul de curățare. 

4. Curățați rezervorul cu o cârpă.  

Pentru a evita riscul electrocutării este interzisă spălarea întregului aparat cu apă. 

5. Depozitați aparatul într-un loc uscat și răcoros. 

6. Reparațiile pot fi efectuate numai de către personal autorizat.  

 
 
 
 

Declarație de conformitate CE 
 
 
Compania Weinberger GmbH & Co. KG 
Bergische Str. 11, 42781 Haan, Germania 
 
Declară pe propria răspundere că produsul care face obiectul acestei declarații corespunde cerințelor Directivelor 2004/108/EC 
și 2006/95/EC, dacă este utilizat în mod corespunzător.  
 

 
Standarde aplicate    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produsul îndeplinește cerințele directivelor și poartă marcajul CE.  
 
 
 
 
 
 
Haan, 20.08.2010 

Administrator 
(Nume și semnătură persoană responsabilă)  

 
 
 
Număr model: SU-739 
Art. nr.:  43675 
Nr. L:  3410 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă 61 A, Oradea, România) şi WEINBERGER GmbH & Co.KG (Bergische 
Str. 11, 42781 Haan, 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 şi parţială, este interzisă. 
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o 
înştiinţare prealabilă. 

© 2014 WEINBERGER GmbH & Co.KG & German Electronics SRL (ediția în limba română) 
Toate drepturile rezervate 


