
ČIŠČENJE PREDMETOV Z ULTRAZVOKOM
je hitro, učinkovito in brez napora!

Zahvaljujemo se vam za nakup ultrazvočne kopeli. Prosimo preberite navodila 
pred uporabo aparata. Delovanje, ki ni v skladu z navodili privede do osebnih 
poškodb ali uničenja okolice.

Seznam paketa:
Ena ultrazvočna kopel
Ena košara za čiščenje
En kabel za napajanje
Ena navodila

Preverite svoj paket ali vsebuje vse na navedenem seznamu. Pri poškodbi embalaže ali 
manjkajočih delih se takoj obrnite na prodajalca.

ultrazvočne kopeli

NAVODILO ZA UPORABO
Model: PRO 70S, PRO 100S, 

PRO 150S, PRO 300S 



www.ultrazvocnekopeli.si

PRIPRAVA:

Previdno razpakirajte čistilec in odstranite vse sledove embalaže iz nje. Preglejte čistilec za vse 
dele ki se lahko odlepijo ali poškodujejo med prevozom. Stroj postavite vodoravno na dobro 
zračenem in suhem prostoru. Izberete ustrezn detergent ali demineralizirano vodo na osnovi 
lastnosti dela ki je treba očistiti.

NAVODILA ZA UPORABO:

1. Čistilno tekočino nalijte v rezervoar čistilca, vanjo položite košaro s predmeti. Ko je rezervoar 
napolnjen, priključite napajalni kabel na ustrezno ozemljeno vtičnico (220V / 50Hz). Zaslon za 
čiščenje ultrazvoka bo prikazal privzeti čas 3 min in temperaturo 25 ° C.

2. Prilagodite želeno temperaturo čiščenja s tipkama za povišanje temperature (+) ali znižanje (-). 
Grelec rezervoarja se aktivira, ko pritisnete Vklop/izklop gretja, če je nastavljena temperatura višja 
od notranje temperature. Ko je dosežena nastavljena temperatura, se grelec izklopi.

3. POMEMBNO: Ne nastavite vrednosti temperature višje od dejanske temperature, razen če je vsaj 
2/3 rezervoarja napolnjeno s tekočino. Pri uporabi ogrevanja vklopite ultrazvok!

4. Vklop/izklop degas funkcije - funkcija deluje tako da se ultrazvok vklopi za kratek čas potem izkluči 
ter tako ponavlja cikel dokler degas funkcije ne izključimo. Degas izloči iz tekočine in površine 
predmetov zračne mehurčke s tem omogoči boljše čiščenje celotne površine predmeta, primerno 
takrat ko je v kopeli veliko število predmetov.

5. Prilagodite želeni čas delovanja ultrazvoka s pomočjo gumbov za povišanje časa delovanja (+) 
ali znižanja (-). Aktivirajte delovanje ultrazvoka s pritiskom gumba Vklop/izklop ultrazvoka. 
Ultrazvok bo deloval, dokler se nastavljen čas ne izteče ali ga sami prekinete s ponovnim pritiskom 
gumba Vklop/izklop ultrazvoka.

6. POMEMBNO: Po čiščenju pritisnite Vklop/izklop ultrazvoka in Vklop/izklop gretja! Nato počakajte, 
da se tekočina ohladi, preden odstranite košaro s predmeti. Predmete sperite s čisto vodo. Izključite 
napajalni kabel in izpraznite umazano tekočino iz čistilca. Rezervoar obrišite z mehko suho krpo.

OPOZORILO:
• Čistilec lahko deluje do 30 minut neprekinjeno, potem pa mora hladiti vsaj 15 minut!
• Ne mečite predmetov v rezervoar ali ne udarite v aparat, ker lahko to povzroči škodo.
• Uporaba ultrazvočnega čistilca brez tekočine je prepovedana saj se lahko aparat v tem 

primeru popolnoma obrabi ali pa preneha z delovanjem v zelo kratkem času.
• Grelci in ultrazvočni pretvorniki so na spodnji strani rezervoarja. Za gretje tekočine je 

potrebno vključiti tako gretje kot ultrazvok in pokriti rezervoar z pokrovom. 
• Gretje tekočine le z grelcem ni priporočljivo, saj občutno podaljša čas segrevanja tekočine.

Trenutna temperatura 

Povišanje temperature + 
Vklop / izklop gretja
Znižanje temperature -

Nastavljen čas - minute 
Nastavljen čas - sekunde

Povišanje časa delovanja + 
Vklop / izklop degas

Znižanje časa delovanja -
Vklop / izklop ultrazvoka



prodaja@avene.si

VARNOSTNI UKREPI:
Ta naprava ni namenjena za uporabo s strani posameznika z omejenimi fzičnimi, senzoričnimi
ali duševnimi sposobnostimi ali tisti s pomanjkanjem izkušenj ali znanja, to vključuje tudi
otroke, razen če so pod nadzorom posameznika, ki je odgovoren za njihovo varnost, ali pa so
prejeli usposabljanje za obratovanje naprave.

Shranjujte aparat in material iz paketa izven dosega otrok!

1. Opozorilo: Ta izdelek deluje pri visoki napetosti, zato ga ne uporabljajte v vlažnih prostorih, da 
ne pride do električnega udara.

2. Ne postavljajte ultrazvočnega čistilca na mehko ali drugo površino, kjer bo prezračevanje blokirano. 
3. Ne uporabljajte ultrazvočnega čistila brez tekočine v rezervoarju, ker lahko povzroči požar. Vedno 

napolnite vsaj 2/3 rezervoarja in največ 2 cm pod zgornjim robom rezervoarja. 
4. V rezervoarju ne uporabljajte vnetljivih čistil! 
5. Ultrazvočni čistilec vedno priključite na električno vtičnico AC220V / 50Hz. 
6. Med normalnim delovanjem ultrazvočnega generatorja nastane konsistenten zvok zaradi 

harmoničnega nihanja pretvornika, na katerega vplivajo ultrazvočni valovi. V primeru 
prekinjenega nihanja povečajte ali zmanjšajte raven čistilne tekočine za majhno količino, da 
dosežete enakomeren zvok, ki bo olajšal čiščenje predmeta.

7. Vklopljene naprave ne puščajte brez nadzora.
8. Dolgotrajno neprekinjeno delovanje ultrazvočnega čistilca lahko povzroči visoko temperaturo v 

enoti in pospeši staranje elektronskih komponent v njej. Čistilca ne uporabljajte neprekinjeno več 
kot eno uro hkrati, saj lahko s tem poškodujete notranje komponente. 

9. Preprečite brizganje čistilne tekočine ali vode na ohišje ultrazvočnega čistilca, saj lahko povzroči 
kratek stik in s tem poškoduje aparat. 

10. Več elementov, kot jih boste postavili v čistilno kopel, manj učinkovito bo očistilo. Odsvetuje se 
prekrivanje elementov. Med predmeti naj bo vedno dovolj prostora. 

11. Med uporabo naj bo pokrov na aparatu. To bo preprečilo brizge in zmanjšalo izhlapevanje tekočine. 
12. Naprave in nadzorne plošče NE pršite z vodo ali tekočino.
13. Z ultrazvočnim čistilcem ravnajte previdno. Naprave ne udarjajte in ne mečite, da preprečite 

škodo in poslabšanje njene zmogljivosti in življenjske dobe.
14. Po uporabi vedno izključite grelec, saj lahko pusti tekočino izhlapi in poškoduje notranje 

komponente.
15. Bodite previdni pri dodajanju ali odstranjevanju predmetov iz čistilca, ker je tekočina verjetno 

vroča, uhajajajoča tekočina pa lahko poškoduje notranje komponente. Odvečno tekočino je treba 
takoj posušiti.

16. Preden zamenjate ali izpraznite čistilno tekočino, se prepričajte, da ima tekočina normalno 
temperaturo, da je aparat izklopljen in da je napajanje izključeno.

17. Pred čiščenjem naprave ali polnjenjem tekočine odstranite napajalni vtič iz vtičnice. Enako tudi, 
če naprave dalj časa ne boste uporabljali, ali če pride do okvare.

18. Po odklopu napajalnega kabla rezervoar in ohišje ultrazvočnega čistilca očistite z mehko suho 
krpo. Po vsakem postopku odstranite umazanijo iz rezervoarja. 

19. NE dotikajte se enote, če je naprava med delovanjem padla v vodo. Najprej odstranite napajalni 
vtič iz vtičnice. 

20. Naprave ne odpirajte, da se izognete nevarnim situacijam, saj deluje pri visoki napetosti. 
21. Ne uporabljajte ultrazvočnega čistilca, če sta napajalni vtič ali napajalni kabel poškodovana. 
22. Ne popravljajte ali spreminjajte ultrazvočnega čistilca sami. Če imate težave z aparatom, vedno 

pokličite pooblaščeni servis.
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Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in v drugih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja 
odpadkov) Ta simbol na izdelku, njegovi embalaži ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z 
gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Recikliranje 
tega izdelka bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov in bo pomagalo preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. 
Odstranitev izdelka mora biti v skladu z veljavnimi predpisi za oddajanje odpadkov. Podrobnejše informacije o ravnanju s tem 
izdelkom ter o njegovi vrnitvi in recikliranju lahko dobite pri lokalni mestni upravi, komunalnem podjetju ali v trgovini, kjer ste 
izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi nove 
električne oziroma elektronske opreme.

GARANCIJSKI LIST  
MODEL: ASonic PRO 70S, PRO 100S, PRO 150S, PRO 300S

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka in upamo, da boste z njim zadovoljni. Če bo izdelek potreboval 
popravilo v garancijskem roku, se najprej posvetujte s prodajalcem, ki vam ga je prodal ali s pooblaščenim 
servisom. Da bi se izognili nepotrebnim nevšečnostim, vam svetujemo, da preden pokličete servis, ponovno 
pazljivo preberete navodila za uporabo.

Garancijski rok: 2 leti – 24 mesecev.

GARANCIJSKA IZJAVA:
• Uvoznik/distributer zagotavlja, da bo izdelek v garancijskem roku kakovostno in brezhibno deloval, če ga 

boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in navodili za uporabo.
• Če se v tem času proizvod pokvari bomo na vašo zahtevo, če bo podana v garancijskem roku, na svoje 

stroške poskrbeli za odpravo okvar ali pomanjkljivosti na izdelku, zaradi katerih ta ne deluje pravilno, 
najkasneje v z zakonom predpisanem roku.

Izdelek, ki ne bo popravljen v omenjenem roku bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim. Za čas popravila 
se vam podaljša garancijski rok. Garancija začne veljati z dnem prodaje na drobno, kar dokažete s tem 
garancijskim listom in z originalnim računom podjetja (naziv podjetja, sedež podjetja ki je izdelek prodalo na 
drobno, pečat, datum prodaje ter podpis prodajalca).

GARANCIJSKI POGOJI:
Kupec lahko uveljavlja zahtevke iz naslova garancije v garancijski dobi s predložitvijo originalnega računa, 
s katerega sta razvidna prodajalec in datum nakupa oziroma vročitve izdelka. Priloge so sestavni del 
garancijskemu listu in pogoj za njegovo veljavnost!
1. Garancija velja, če poleg pokvarjenega izdelka priložite račun ter garancijski list.
2. Garancija ne velja in preneha v naslednjih primerih:
• Neupoštevanja navodil za uporabo
• Popravila, ki ga je opravila nepooblaščena oseba
• Vgraditve neoriginalnih sestavnih delov izdelka
• Malomarnega ravnanja z izdelkom
• Garancija ne velja v kolikor v aparat udari strela
• Okvare, ki so nastale med transportom
• Nepravilne vgradnje aparata
• Poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
• Uporabo izdelka za namene, ki presegajo običajno rabo izdelka v gospodinjstvu
Popravila izven garancijske dobe:
Tudi po preteku garancijske dobe nas vseeno pokličite. Poskrbeli bomo za vaš izdelek. V primeru spremembe 
modela izdelka zagotavljamo nadomestne dele v enakovredni alternativni izvedbi. Čas zagotavljanja 
servisiranja je vsaj 36 mesecev po preteku garancijske dobe. V primeru okvare se obrnite na pooblaščeni 
servis v Sloveniji.

Za vsa garancijska popravila vam kot nosilec garancije jamči uvoznik in distributer v Sloveniji:
AVene d.o.o., Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana, Slovenia, EU. 


