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Ultrazvukový sterilizátor Weelko Ultra Pure UC-001 - objem 1,2 l 

Model: UC-001 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 

Pokud proběhne více čisticích procesů za sebou, může teplota vody mírně stoupnout. Je to běžný jev. 

Nevkládejte předměty přímo do čistící nádržky. 

Nepoužívejte na předměty, které jsou silně kyselé nebo zásadité. 

Pokud se voda dostane do vnitřku přístroje nebo přístroj pracuje nestandardně, vypněte jej, vypojte ze sítě a 
kontaktujte dodavatele nebo servis. 

 

VAROVÁNÍ 

Za žádných okolností se nepokoušejte otevřít nebo zkontrolovat vnitřní součástí nebo příslušenství přístroje. Pokud je 
kontrola nutná, obraťte se na prodejce nebo na technického pracovníka. 

Nikdy nepoužívejte přístroj ve vlhkém nebo špatně větraném prostředí. 

Nikdy nepoužívejte přístroj ve venkovním prostředí. 

Pokud je poškozen napájecí kabel, kontaktujte profesionální servis nebo dodavatele, aby se předešlo případnému 
poranění nebo poškození přístroje. 

 

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

Tento výrobek splňuje tyto požadavky: 

1. Podmínky stanovené ve Směrnici o nízkém napětí: 2006/95/ES 

2. Podmínky stanovené ve Směrnici o elektromagnetické kompatibilitě: 2004/108/EC 

 

RECYKLACE 

Pokud je některý z našich výrobků nebo jeho obal označen tímto symbolem, neměl by být považován za 
běžný komunální odpad. Pro zajištění správného nakládání s tímto odpadem jej zlikvidujte v souladu 
s místními zákony o likvidaci elektronických zařízení. Tato iniciativa pomůže zachovat a šetřit přírodní 
zdroje a zlepšovat standardy ochrany životního prostředí ve vztahu k zacházení s elektrickým odpadem. 

 

VÍTEJTE 

Děkujeme za nákup. Před použitím přístroje si prosím pozorně přečtěte tyto pokyny. Pokud si nebudete jistí správným 
používáním přístroje, požádejte o radu odborníka. Neneseme žádnou zodpovědnost za případné škody a úrazy 
způsobené nesprávným používáním přístroje. 
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OBSAH BALENÍ 

Tyto komponenty se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázek je pouze ilustrační, skutečný vzhled 
výrobku se může lišit. 

 

NÁVOD K POUŽITÍ 

1. Umístěte předměty na mřížku. 

2. Do čističe přilévejte destilovanou vodu. Voda nesmí překročit maximální množství. Nalejte čisticí roztok do vody. 

3. Vložte mřížku s předměty do čističe. 

4. Uzavřete kryt čističe a zapněte přístroj stisknutím tlačítka „POWER“ na zadní straně. Nastavte čas pomocí tlačítka 
„TIMER“. 

5. Stiskněte tlačítko „STAR/PAUSE“ pro spuštění procesu. Opětovným stisknutím tlačítka proces ukončíte. 

6. Po ukončení procesu čištění zazní 3x zvukový signál. Poté můžete otevřít víko a vyjmout předměty. 

 

ÚDRŽBA 

Po skončení procesu čištění vylejte vodu a utěrkou otřete čisticí nádržku a mřížku. 

Po skončení procesu vždy vylejte vodu, aby nedocházelo k tvorbě vodního kamene a usazenin. 

Během procesu se magnetické části zahřívají. Pro prodloužení životnosti přístroje a ochranu před poškozením se 
vyvarujte dlouhodobého spuštění přístroje. 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Kapacita: 1,2 l 

Rozměry mřížky: 22 x 10,5 x 6,5 cm 

Doporučená doba provozu: 1−3 min. 

Rozměry produktu: 26,2 x 16,8 x 15,6 cm 

Rozměry balení: 30 x 19,5 x 21,5 cm 

Hmotnost balení: 2,1 kg 

Napětí: 220−240 V 

Výkon: 36 W 

Frekvence: 50Hz/60Hz 
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Ultrazvukový sterilizátor Weelko Ultra Pure UC-001 - objem 1,2 l 

Model: UC-001 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE 

Pokiaľ prebehne viac čistiacich procesov za sebou, môže teplota vody mierne stúpnuť. Je to bežný jav. 

Nevkladajte predmety priamo do čistiacej nádržky. 

Nepoužívajte na predmety, ktoré sú silne kyslé alebo zásadité. 

Ak sa voda dostane do vnútra prístroja alebo prístroj pracuje neštandardne, vypnite ho, odpojte zo siete a kontaktujte 
dodávateľa alebo servis. 

 

VAROVANIE 

Za žiadnych okolností sa nepokúšajte otvoriť alebo skontrolovať vnútorné súčastí alebo príslušenstva prístroja. Ak je 
kontrola nutná, obráťte sa na predajcu alebo na technického pracovníka. 

Nikdy nepoužívajte prístroj vo vlhkom alebo zle vetranom prostredí. 

Nikdy nepoužívajte prístroj vo vonkajšom prostredí. 

Ak je poškodený napájací kábel, kontaktujte profesionálny servis alebo dodávateľa, aby sa predišlo prípadnému 
poraneniu alebo poškodeniu prístroja. 

 

ES VYHLÁSENÍE O ZHODE 

Tento výrobok spĺňa tieto požiadavky: 

1. Podmienky stanovené v Smernici o nízkom napätí: 2006/95/ES 

2. Podmienky stanovené v Smernici o elektromagnetickej kompatibilite: 2004/108/EC 

 

RECYKLÁCIA 

Ak je niektorý z našich výrobkov alebo jeho obal označený symbolom, nemal by byť považovaný za bežný 
komunálny odpad. Pre zaistenie správneho nakladania s týmto odpadom ho zlikvidujte v súlade s 
miestnymi zákonmi o likvidácii elektronických zariadení. Táto iniciatíva pomôže zachovať a šetriť prírodné 
zdroje a zlepšovať štandardy ochrany životného prostredia vo vzťahu k zaobchádzaniu s elektrickým 

odpadom. 

 

VITAJTE 

Ďakujeme za váš nákup. Pred použitím prístroja si prosím pozorne prečítajte tieto pokyny. Ak si nebudete istí 
správnym používaním prístroja, požiadajte o radu odborníka. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadné škody a 
úrazy spôsobené nesprávnym používaním prístroja. 
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OBSAH BALENIA 

Tieto komponenty sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázok je iba ilustračný, skutočný vzhľad 
výrobku sa môže líšiť. 

 

NÁVOD K POUŽITIE 

1. Umiestnite predmety na mriežku. 

2. Do čističe prilievajte destilovanú vodu. Voda nesmie prekročiť maximálne množstvo. Nalejte čistiaci roztok do vody. 

3. Vložte mriežku s predmetmi do čističa. 

4. Uzavrite kryt čističa a zapnite prístroj stlačením tlačidla „POWER“ na zadnej strane. Nastavte čas pomocou tlačidla 
„TIMER“. 

5. Stlačte tlačidlo „STAR/PAUSE“ pre spustenie procesu. Opätovným stlačením tlačidla proces ukončíte. 

6. Po ukončení procesu čistenia zaznie 3x zvukový signál. Potom môžete otvoriť veko a vybrať predmety. 

 

ÚDRŽBA 

Po skončení procesu čistenia vylejte vodu a utierkou utrite čistiace nádržku a mriežku. 

Po skončení procesu vždy vylejte vodu, aby nedochádzalo k tvorbe vodného kameňa a usadenín. 

Počas procesu sa magnetické časti zahrievajú. Pre predĺženie životnosti prístroja a ochranu pred poškodením sa 
vyvarujte dlhodobého spustenie prístroja. 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Kapacita: 1,2 l 

Rozmery mriežky: 22 x 10,5 x 6,5 cm 

Odporúčaná doba prevádzky: 1−3 min. 

Rozmery produktu: 26,2 x 16,8 x 15,6 cm 

Rozmery balenia: 30 x 19,5 x 21,5 cm 

Hmotnosť balenia: 2,1 kg 

Napätie: 220−240 V 

Výkon: 36 W 

Frekvencia: 50Hz/60Hz 


