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РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА 
 

Модел: HOME 650 
 

 

 

Благодарим ви, че закупихте ултразвуков почистващ препарат. Моля, отделете време да прочетете тези 

инструкции за експлоатация преди употреба и ги запазете за бъдеща справка. Неспазването на тези 

инструкции може да доведе до сериозни телесни наранявания и материални щети. 

 

Опаковъчен списък: 

Една ултразвукова машина за почистване 

Една кошница за почистване 

Един захранващ кабел 

Едно ръководство за потребителя 

 

Моля, проверете Вашия продуктов пакет за цялост спрямо гореспоменатия списък. За повреда на 

опаковката или липса на който и да е компонент незабавно се свържете с вашия дилър. 
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МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА:  

 

Разопаковайте внимателно почистващия препарат и отстранете от него всички следи от опаковъчни 

материали. Огледайте визуално почистващия препарат за части, които може да са се разхлабили или 

повредили по време на транспортиране. Поставете уреда хоризонтално на добре проветриво и сухо място. 

Изберете подходящ препарат или деминерализирана вода въз основа на свойствата на обработвания 

детайл, който трябва да се почисти. 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ: 

 

 

 Изсипете почистващия разтвор в резервоара за почистване и поставете кошницата с предмети за 

почистване в резервоара. Свържете здраво захранващия щепсел към подходящ заземен контакт (220V / 

50Hz), след като резервоарът се напълни, за да се гарантира безопасността. Дисплеят за ултразвуков 

почистващ препарат ще покаже настройката на таймера, използвана за предишния процес на 

почистване. 

 Използвайте бутона "Time +/-", за да регулирате ултразвуковото време на работа от 1 до 5 минути. При 

всяко натискане на бутона таймерът ще се увеличава за 1 минута. Настройте таймера според нуждите 

на процеса на почистване. 

 Активирайте ултразвуковата операция, като натиснете бутона „Превключване“ и тя ще работи, докато 

таймерът изтече. За да деактивирате ултразвуковата работа, натиснете отново бутона „Превключване“. 

 След почистване изключете захранващия кабел и извадете кошницата с предмети. Изплакнете 

предметите с чиста вода. Изхвърлете замърсената течност от почистващия препарат. Избършете 

резервоара със суха мека кърпа. 

 

ВНИМАНИЕ:  

 Почистващото средство може да работи до 30 минути непрекъснато, след което трябва да почива 5 

минути! 

 Работещата машина без вода ще повреди почистващия препарат. 

 Не хвърляйте предмети в резервоара и не удряйте уреда, тъй като това може да причини повреда. 
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ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: 

 

Това устройство не е предназначено да се използва от лица с ограничени физически, сензорни или 

умствени способности или такива с липса на опит или знания, включително деца, освен ако не се 

наблюдават от лице, което отговаря за тяхната безопасност или е получило подходящо обучение за работа 

устройството. 

 

Съхранявайте уреда и опаковъчния материал на място, недостъпно за деца! 

 

 Винаги свързвайте ултразвуков почистващ препарат към електрически контакт AC220V / 50Hz. 

 Внимание: Този продукт работи при високо напрежение, не го използвайте във влажни помещения, за 

да избегнете токов удар.  

 Работете внимателно с ултразвуковия почистващ препарат. Не удряйте и не хвърляйте уреда, за да 

предотвратите повреда и влошаване на работата и продължителността на живота му. 

 Извършвайте почистване на уреда само след изключване на захранването. 

 Не отваряйте корпуса на уреда, за да избегнете опасни ситуации, тъй като работи при високо 

напрежение.  

 Не използвайте ултразвуковия почистващ препарат, ако щепселът или захранващият кабел са 

повредени. 

 Извадете щепсела от контакта, преди да почистите уреда или да напълните течността, ако 

устройството няма да се използва дълго време или ако възникне неизправност. 

 Не оставяйте приложението включено в електричество без надзор. 

 Не ремонтирайте и не променяйте сами ултразвуковия почистващ препарат. Винаги се обаждайте на 

оторизиран сервиз, ако има проблем с уреда. 

 По време на нормалната работа на ултразвуковия генератор се получава последователен звук от 

хармоничното трептене на корпуса на резервоара, повлияно от ултразвукови вълни. В случай на 

непрекъснато трептене, увеличете или намалете нивото на почистващата течност с малко количество, 

за да постигнете постоянен звук, което ще улесни по-доброто почистване на предмета. 

 Продължителната последователна работа на ултразвуковия почистващ препарат може да доведе до 

висока температура в уреда и да ускори стареенето на електронните компоненти в него. Спазвайте 

препоръките за ограничаване на времето. 

 Не използвайте запалими почистващи препарати в резервоара! 

 Не използвайте ултразвуков почистващ препарат без течност в резервоара, тъй като това може да 

доведе до пожар. 

 Винаги пълнете поне 2/3 от резервоара и максимум до 2 см под горния ръб на резервоара.  

 Не поставяйте ултразвуковия почистващ препарат на мека или друга повърхност, където вентилацията 

ще бъде блокирана. 

 Предотвратете пръскането на течност за почистване или вода в корпуса на ултразвуковия почистващ 

препарат, тъй като това може да причини късо съединение и по този начин да повреди уреда.  

 Всякакви чужди вещества, попаднали в резервоара, трябва да бъдат извадени незабавно.  

 Преди да смените или изхвърлите почистващата течност, уверете се, че течността е с нормална 

температура и генераторът на ултразвуковите вълни е изключен и захранването е изключено.  

 Почистете резервоара и корпуса на ултразвуковия почистващ препарат с мека суха кърпа след 

изключване на захранващия кабел. Отстранете всички замърсявания в резервоара след всяка 

операция. 
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ГАРАНЦИОННО СЕРТИФИКАТ  
 

Благодарим Ви, че закупихте този продукт, надяваме се, че ще останете доволни от него. Ако има нужда от 

ремонт на продукта в рамките на гаранционния период, съветваме ви първо да се свържете с вашия дилър. 

За да избегнете неудобства, преди да се обадите в сервиза, ви съветваме да прочетете отново инструкциите. 

 

Гаранционен период: 1 година / 12 месеца.  

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ГАРАНТА: 

 Продуктът ще има предписани или декларирани характеристики по време на гаранционния период. 

Доставчикът на гаранция в рамките на гаранционния срок, за своя сметка осигурява обслужване и 

отстраняване на дефекти, произтичащи от несъответствия между действителните и декларираните 

спецификации на продукта. Ако доставчикът на гаранцията не е в състояние да изпълни това 

задължение, той ще замени продукта с нов или с модел на подобни характеристики, ако предишният не 

е наличен. 

 Продуктът ще функционира правилно по време на гаранционния период, ако се използва в 

съответствие с предвиденото предназначение и инструкциите на техническото ръководство. 

Доставчикът на гаранцията се ангажира да отстрани всички грешки и недостатъци, които пречат на 

продукта да работи правилно в определения сервизен център. 

 Собственикът на устройството е длъжен да се увери, че гаранцията е правилно валидирана. Ако няма 

валидиране, гаранцията се отменя. 

 Сервизът за тези уреди ще бъде на разположение в продължение на 5 години след продажбата.  

 

УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯ: 

Купувачът може да изиска правата си, като представи оригинална валидирана гаранция и оригинална 

фактура с датата на покупката. Гаранцията не се прилага, ако е променена, зачеркната или повредена. 

Преди да използвате уреда, прочетете инструкциите, приложени към всяко устройство. 

1. Гаранцията се счита за валидна, когато дефектното устройство е доставено за обслужване с 

оригиналната фактура и валидиран сертификат за гаранция. 

2. Гаранцията е невалидна, ако: 

 Уредът се използва по различен начин и за по-дълги периоди от препоръчаните в инструкциите; 

 Ремонтите се извършват (на устройството) от неупълномощени лица; 

 Има инсталации на части, които не са оригинални; 

 С устройството не се работи правилно; 

 Продуктът е претърпял токов удар или мълния; 

 Продуктът е бил повреден по време на транспортиране; 

 Устройството не е инсталирано правилно; 

 Щетите са причинени от механични удари на устройството от страна на клиента или трети страни. 

 

ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА СТОКИТЕ, КУПУВАЧЪТ ТРЯБВА ДА СЕ УБЕДИ, ЧЕ УСТРОЙСТВОТО Е ПЪЛНО С ВСИЧКИ 

ЧАСТИ И ФИЗИЧЕСКО ИНТАКТИРАЩО, ПО-КЪСНИТЕ РЕКЛАМАЦИИ ПО АФОРМИНИРАНИТЕ ВЪПРОСИ НЯМА ДА СЕ 

ПРИЕМАТ. 
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Изхвърляне на старо електрическо и електронно оборудване (приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със системи 
за разделно събиране) Този символ върху продукта или върху опаковката му показва, че този продукт не трябва да се третира като 
битови отпадъци. Вместо това той трябва да бъде предаден на приложимия пункт за събиране за рециклиране на електрическо и 
електронно оборудване. Като се уверите, че този продукт се изхвърля правилно, ще помогнете за предотвратяване на потенциални 
негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да бъдат причинени от неподходящо боравене 
с този продукт. Рециклирането на материали ще спомогне за запазването на природните ресурси. За по-подробна информация относно 
рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местната гражданска служба, 
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РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА 
 

Модел: HOME 2500 
 

 

 

Благодарим ви, че закупихте ултразвуков почистващ препарат. Моля, отделете време да прочетете тези 

инструкции за експлоатация преди употреба и ги запазете за бъдеща справка. Неспазването на тези 

инструкции може да доведе до сериозни телесни наранявания и материални щети. 

 

Опаковъчен списък: 

Една ултразвукова машина за почистване 

Една кошница за почистване 

Един захранващ кабел 

Едно ръководство за потребителя 

 

Моля, проверете Вашия продуктов пакет за цялост спрямо гореспоменатия списък. За повреда на 

опаковката или липса на който и да е компонент незабавно се свържете с вашия дилър. 
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МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА:  

 

Разопаковайте внимателно почистващия препарат и отстранете от него всички следи от опаковъчни 

материали. Огледайте визуално почистващия препарат за части, които може да са се разхлабили или 

повредили по време на транспортиране. Поставете уреда хоризонтално на добре проветриво и сухо място. 

Изберете подходящ препарат или деминерализирана вода въз основа на свойствата на обработвания детайл, 

който трябва да се почисти. 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ: 

 

 

 Изсипете почистващия разтвор в резервоара за почистване и поставете кошницата с предмети за 

почистване в резервоара. Свържете здраво захранващия щепсел към подходящ заземен контакт (220V / 

50Hz), след като резервоарът се напълни, за да се гарантира безопасността. Дисплеят за ултразвуков 

почистващ препарат ще покаже настройката на таймера, използвана за предишния процес на 

почистване. 

 Ако трябва да загреете почистващ разтвор в резервоара, активирайте нагревателя, като натиснете 

бутона „Включване / изключване на нагревателя (TC)“. Отоплението ще се изключи, когато 

температурата на разтвора в резервоара е 65 ° C. Ако температурата падне под това ниво, 

нагревателят ще се активира отново. Можете да изключите нагревателя, преди температурата да 

достигне 65 ° C, като натиснете отново „Включване / изключване на нагревателя“. 

 Използвайте бутона "Настройка на времето", за да регулирате ултразвуковото време на работа от 1 до 

8 минути. Настройте таймера според нуждите на процеса на почистване. 

 Активирайте ултразвуковата операция, като натиснете бутона „Старт - ВКЛ.“, Той ще работи до 

изчерпване на таймера. За да деактивирате ултразвуковата работа по всяко време, натиснете бутона 

„Stop - OFF“. 

 След почистване изключете захранващия кабел и изчакайте течността да се охлади, преди да 

извадите кошницата с предмети. Изплакнете предметите с чиста вода. Изхвърлете замърсената течност 

от почистващия препарат. Избършете резервоара със суха мека кърпа. 

 

ВНИМАНИЕ:  

 Почистващото средство може да работи до 30 минути непрекъснато, след което трябва да почива 5 

минути! 
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 Работещата машина без вода ще повреди почистващия препарат. 

 Не хвърляйте предмети в резервоара и не удряйте уреда, тъй като това може да причини повреда. 

 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: 

 

Това устройство не е предназначено да се използва от лица с ограничени физически, сензорни или 

умствени способности или такива с липса на опит или знания, включително деца, освен ако не се 

наблюдават от лице, което отговаря за тяхната безопасност или е получило подходящо обучение за работа 

устройството. 

 

Съхранявайте уреда и опаковъчния материал на място, недостъпно за деца! 

 

 Винаги свързвайте ултразвуков почистващ препарат към електрически контакт AC220V / 50Hz. 

 Внимание: Този продукт работи при високо напрежение, не го използвайте във влажни помещения, за 

да избегнете токов удар.  

 Работете внимателно с ултразвуковия почистващ препарат. Не удряйте и не хвърляйте уреда, за да 

предотвратите повреда и влошаване на работата и продължителността на живота му. 

 Извършвайте почистване на уреда само след изключване на захранването. 

 Не отваряйте корпуса на уреда, за да избегнете опасни ситуации, тъй като работи при високо 

напрежение.  

 Не използвайте ултразвуковия почистващ препарат, ако щепселът или захранващият кабел са 

повредени. 

 Извадете щепсела от контакта, преди да почистите уреда или да напълните течността, ако 

устройството няма да се използва дълго време или ако възникне неизправност. 

 Не оставяйте приложението включено в електричество без надзор. 

 Не ремонтирайте и не променяйте сами ултразвуковия почистващ препарат. Винаги се обаждайте на 

оторизиран сервиз, ако има проблем с уреда. 

 По време на нормалната работа на ултразвуковия генератор се получава последователен звук от 

хармоничното трептене на корпуса на резервоара, повлияно от ултразвукови вълни. В случай на 

непрекъснато трептене, увеличете или намалете нивото на почистващата течност с малко количество, 

за да постигнете постоянен звук, което ще улесни по-доброто почистване на предмета. 

 Продължителната последователна работа на ултразвуковия почистващ препарат може да доведе до 

висока температура в уреда и да ускори стареенето на електронните компоненти в него. Спазвайте 

препоръките за ограничаване на времето. 

 Не използвайте запалими почистващи препарати в резервоара! 

 Не използвайте ултразвуков почистващ препарат без течност в резервоара, тъй като това може да 

доведе до пожар. 

 Винаги пълнете поне 2/3 от резервоара и максимум до 2 см под горния ръб на резервоара.  

 Не поставяйте ултразвуковия почистващ препарат на мека или друга повърхност, където вентилацията 

ще бъде блокирана. 

 Предотвратете пръскането на течност за почистване или вода в корпуса на ултразвуковия почистващ 

препарат, тъй като това може да причини късо съединение и по този начин да повреди уреда.  

 Всякакви чужди вещества, попаднали в резервоара, трябва да бъдат извадени незабавно.  

 Преди да смените или изхвърлите почистващата течност, уверете се, че течността е с нормална 

температура и генераторът на ултразвуковите вълни е изключен и захранването е изключено.  
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 Почистете резервоара и корпуса на ултразвуковия почистващ препарат с мека суха кърпа след 

изключване на захранващия кабел. Отстранете всички замърсявания в резервоара след всяка 

операция. 

 

 

ГАРАНЦИОННО СЕРТИФИКАТ  
 

Благодарим Ви, че закупихте този продукт, надяваме се, че ще останете доволни от него. Ако има нужда от 

ремонт на продукта в рамките на гаранционния период, съветваме ви първо да се свържете с вашия дилър. 

За да избегнете неудобства, преди да се обадите в сервиза, ви съветваме да прочетете отново инструкциите. 

 

Гаранционен период: 1 година / 12 месеца.  

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ГАРАНТА: 

 Продуктът ще има предписани или декларирани характеристики по време на гаранционния период. 

Доставчикът на гаранция в рамките на гаранционния срок, за своя сметка осигурява обслужване и 

отстраняване на дефекти, произтичащи от несъответствия между действителните и декларираните 

спецификации на продукта. Ако доставчикът на гаранцията не е в състояние да изпълни това 

задължение, той ще замени продукта с нов или с модел на подобни характеристики, ако предишният не 

е наличен. 

 Продуктът ще функционира правилно по време на гаранционния период, ако се използва в 

съответствие с предвиденото предназначение и инструкциите на техническото ръководство. 

Доставчикът на гаранцията се ангажира да отстрани всички грешки и недостатъци, които пречат на 

продукта да работи правилно в определения сервизен център. 

 Собственикът на устройството е длъжен да се увери, че гаранцията е правилно валидирана. Ако няма 

валидиране, гаранцията се отменя. 

 Сервизът за тези уреди ще бъде на разположение в продължение на 5 години след продажбата.  

 

УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯ: 

Купувачът може да изиска правата си, като представи оригинална валидирана гаранция и оригинална 

фактура с датата на покупката. Гаранцията не се прилага, ако е променена, зачеркната или повредена. 

Преди да използвате уреда, прочетете инструкциите, приложени към всяко устройство. 

1. Гаранцията се счита за валидна, когато дефектното устройство е доставено за обслужване с 

оригиналната фактура и валидиран сертификат за гаранция. 

2. Гаранцията е невалидна, ако: 

 Уредът се използва по различен начин и за по-дълги периоди от препоръчаните в инструкциите; 

 Ремонтите се извършват (на устройството) от неупълномощени лица; 

 Има инсталации на части, които не са оригинални; 

 С устройството не се работи правилно; 

 Продуктът е претърпял токов удар или мълния; 

 Продуктът е бил повреден по време на транспортиране; 

 Устройството не е инсталирано правилно; 

 Щетите са причинени от механични удари на устройството от страна на клиента или трети страни. 



 

Lokator-K Ltd.| zh.k. Gotse Delchev bl.258 entr. A, Sofia 1404, Bulgaria| t: +359 2 9621881 | e: sales@lokatork.com 

www.ultrazvukovivani.com 

 

 

ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА СТОКИТЕ, КУПУВАЧЪТ ТРЯБВА ДА СЕ УБЕДИ, ЧЕ УСТРОЙСТВОТО Е ПЪЛНО С ВСИЧКИ 

ЧАСТИ И ФИЗИЧЕСКО ИНТАКТИРАЩО, ПО-КЪСНИТЕ РЕКЛАМАЦИИ ПО АФОРМИНИРАНИТЕ ВЪПРОСИ НЯМА ДА СЕ 

ПРИЕМАТ. 

 
 

Изхвърляне на старо електрическо и електронно оборудване (приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със системи 
за разделно събиране) Този символ върху продукта или върху опаковката му показва, че този продукт не трябва да се третира като 
битови отпадъци. Вместо това той трябва да бъде предаден на приложимия пункт за събиране за рециклиране на електрическо и 
електронно оборудване. Като се уверите, че този продукт се изхвърля правилно, ще помогнете за предотвратяване на потенциални 
негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да бъдат причинени от неподходящо боравене 
с този продукт. Рециклирането на материали ще спомогне за запазването на природните ресурси. За по-подробна информация относно 
рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местната гражданска служба, 
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РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА 
 

Модел: PRO 08 
 

 

 

 

Благодарим ви, че закупихте ултразвуков почистващ препарат. Моля, отделете време да прочетете тези 

инструкции за експлоатация преди употреба и ги запазете за бъдеща справка. Неспазването на тези 

инструкции може да доведе до сериозни телесни наранявания и материални щети. 

 

Опаковъчен списък: 

Една ултразвукова машина за почистване 

Една кошница за почистване 

Един захранващ кабел 

Едно ръководство за потребителя 

 

Моля, проверете Вашия продуктов пакет за цялост спрямо гореспоменатия списък. За повреда на 

опаковката или липса на който и да е компонент незабавно се свържете с вашия дилър. 

 



 

Lokator-K Ltd.| zh.k. Gotse Delchev bl.258 entr. A, Sofia 1404, Bulgaria| t: +359 2 9621881 | e: sales@lokatork.com 

www.ultrazvukovivani.com 

 

 

МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА:  

 

Разопаковайте внимателно почистващия препарат и отстранете от него всички следи от опаковъчни 

материали. Огледайте визуално почистващия препарат за части, които може да са се разхлабили или 

повредили по време на транспортиране. Поставете уреда хоризонтално на добре проветриво и сухо място. 

Изберете подходящ препарат или деминерализирана вода въз основа на свойствата на обработвания детайл, 

който трябва да се почисти. 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ: 

 

 

 

 Изсипете почистващия разтвор в резервоара за почистване и поставете кошницата с предмети за 

почистване в резервоара. След като резервоарът се напълни, свържете здраво захранващия щепсел 

към подходящ заземен контакт (220V / 50Hz), за да осигурите безопасност 

 Регулирайте желаното време за работа с ултразвук, като използвате бутони за увеличаване на времето 

(+) или намаляване (-). Активирайте ултразвуковата работа, като натиснете бутона Ultrasonic Start / 

Stop. Ултразвукът ще работи, докато таймерът изтече или можете да спрете операцията, преди 

таймерът да изтече, като отново натиснете бутона Ултразвуков старт / стоп. 

 ВАЖНО: След почистване натиснете „Ultrasonic Stop”! След това изчакайте течността да се охлади, 

преди да извадите кошницата с предмети. Изплакнете предметите с чиста вода. Изключете 

захранващия кабел и изхвърлете замърсената течност от почистващия препарат. Избършете 

резервоара с мека суха кърпа. 

 

ВНИМАНИЕ:  

 Почистващият препарат може да работи до 30 минути непрекъснато, след което трябва да почива 

поне 15 минути! 

 Пускането на уреда без вода ще повреди почистващия препарат. 

 Не хвърляйте предмети в резервоара и не удряйте уреда, тъй като това може да причини повреда. 
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ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: 

 

Това устройство не е предназначено да се използва от лица с ограничени физически, сензорни или 

умствени способности или такива с липса на опит или знания, включително деца, освен ако не се 

наблюдават от лице, което отговаря за тяхната безопасност или е получило подходящо обучение за работа 

устройството. 

 

Съхранявайте уреда и опаковъчния материал на място, недостъпно за деца! 

 

 Винаги свързвайте ултразвуков почистващ препарат към електрически контакт AC220V / 50Hz. 

 Внимание: Този продукт работи при високо напрежение, не го използвайте във влажни помещения, за 

да избегнете токов удар.  

 Работете внимателно с ултразвуковия почистващ препарат. Не удряйте и не хвърляйте уреда, за да 

предотвратите повреда и влошаване на работата и продължителността на живота му. 

 Извършвайте почистване на уреда само след изключване на захранването. 

 Не отваряйте корпуса на уреда, за да избегнете опасни ситуации, тъй като работи при високо 

напрежение.  

 Не използвайте ултразвуковия почистващ препарат, ако щепселът или захранващият кабел са 

повредени. 

 Извадете щепсела от контакта, преди да почистите уреда или да напълните течността, ако 

устройството няма да се използва дълго време или ако възникне неизправност. 

 Не оставяйте приложението включено в електричество без надзор. 

 Не ремонтирайте и не променяйте сами ултразвуковия почистващ препарат. Винаги се обаждайте на 

оторизиран сервиз, ако има проблем с уреда. 

 По време на нормалната работа на ултразвуковия генератор се получава последователен звук от 

хармоничното трептене на корпуса на резервоара, повлияно от ултразвукови вълни. В случай на 

непрекъснато трептене, увеличете или намалете нивото на почистващата течност с малко количество, 

за да постигнете постоянен звук, което ще улесни по-доброто почистване на предмета. 

 Продължителната последователна работа на ултразвуковия почистващ препарат може да доведе до 

висока температура в уреда и да ускори стареенето на електронните компоненти в него. Спазвайте 

препоръките за ограничаване на времето. 

 Не използвайте запалими почистващи препарати в резервоара! 

 Не използвайте ултразвуков почистващ препарат без течност в резервоара, тъй като това може да 

доведе до пожар. 

 Винаги пълнете поне 2/3 от резервоара и максимум до 2 см под горния ръб на резервоара.  

 Не поставяйте ултразвуковия почистващ препарат на мека или друга повърхност, където вентилацията 

ще бъде блокирана. 

 Предотвратете пръскането на течност за почистване или вода в корпуса на ултразвуковия почистващ 

препарат, тъй като това може да причини късо съединение и по този начин да повреди уреда.  

 Всякакви чужди вещества, попаднали в резервоара, трябва да бъдат извадени незабавно.  

 Преди да смените или изхвърлите почистващата течност, уверете се, че течността е с нормална 

температура и генераторът на ултразвуковите вълни е изключен и захранването е изключено.  

 Почистете резервоара и корпуса на ултразвуковия почистващ препарат с мека суха кърпа след 

изключване на захранващия кабел. Отстранете всички замърсявания в резервоара след всяка 

операция. 
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ГАРАНЦИОННО СЕРТИФИКАТ  
 

Благодарим Ви, че закупихте този продукт, надяваме се, че ще останете доволни от него. Ако има нужда от 

ремонт на продукта в рамките на гаранционния период, съветваме ви първо да се свържете с вашия дилър. 

За да избегнете неудобства, преди да се обадите в сервиза, ви съветваме да прочетете отново инструкциите. 

 

Гаранционен период: 1 година / 12 месеца.  

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ГАРАНТА: 

 Продуктът ще има предписани или декларирани характеристики по време на гаранционния период. 

Доставчикът на гаранция в рамките на гаранционния срок, за своя сметка осигурява обслужване и 

отстраняване на дефекти, произтичащи от несъответствия между действителните и декларираните 

спецификации на продукта. Ако доставчикът на гаранцията не е в състояние да изпълни това 

задължение, той ще замени продукта с нов или с модел на подобни характеристики, ако предишният не 

е наличен. 

 Продуктът ще функционира правилно по време на гаранционния период, ако се използва в 

съответствие с предвиденото предназначение и инструкциите на техническото ръководство. 

Доставчикът на гаранцията се ангажира да отстрани всички грешки и недостатъци, които пречат на 

продукта да работи правилно в определения сервизен център. 

 Собственикът на устройството е длъжен да се увери, че гаранцията е правилно валидирана. Ако няма 

валидиране, гаранцията се отменя. 

 Сервизът за тези уреди ще бъде на разположение в продължение на 5 години след продажбата.  

 

УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯ: 

Купувачът може да изиска правата си, като представи оригинална валидирана гаранция и оригинална 

фактура с датата на покупката. Гаранцията не се прилага, ако е променена, зачеркната или повредена. 

Преди да използвате уреда, прочетете инструкциите, приложени към всяко устройство. 

1. Гаранцията се счита за валидна, когато дефектното устройство е доставено за обслужване с 

оригиналната фактура и валидиран сертификат за гаранция. 

2. Гаранцията е невалидна, ако: 

 Уредът се използва по различен начин и за по-дълги периоди от препоръчаните в инструкциите; 

 Ремонтите се извършват (на устройството) от неупълномощени лица; 

 Има инсталации на части, които не са оригинални; 

 С устройството не се работи правилно; 

 Продуктът е претърпял токов удар или мълния; 

 Продуктът е бил повреден по време на транспортиране; 

 Устройството не е инсталирано правилно; 

 Щетите са причинени от механични удари на устройството от страна на клиента или трети страни. 

 

ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА СТОКИТЕ, КУПУВАЧЪТ ТРЯБВА ДА СЕ УБЕДИ, ЧЕ УСТРОЙСТВОТО Е ПЪЛНО С ВСИЧКИ 

ЧАСТИ И ФИЗИЧЕСКО ИНТАКТИРАЩО, ПО-КЪСНИТЕ РЕКЛАМАЦИИ ПО АФОРМИНИРАНИТЕ ВЪПРОСИ НЯМА ДА СЕ 

ПРИЕМАТ. 
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Изхвърляне на старо електрическо и електронно оборудване (приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със системи 
за разделно събиране) Този символ върху продукта или върху опаковката му показва, че този продукт не трябва да се третира като 
битови отпадъци. Вместо това той трябва да бъде предаден на приложимия пункт за събиране за рециклиране на електрическо и 
електронно оборудване. Като се уверите, че този продукт се изхвърля правилно, ще помогнете за предотвратяване на потенциални 
негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да бъдат причинени от неподходящо боравене 
с този продукт. Рециклирането на материали ще спомогне за запазването на природните ресурси. За по-подробна информация относно 
рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местната гражданска служба, 
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РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА 
 

Модел: PRO 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарим ви, че закупихте ултразвуков почистващ препарат. Моля, отделете време да прочетете тези 

инструкции за експлоатация преди употреба и ги запазете за бъдеща справка. Неспазването на тези 

инструкции може да доведе до сериозни телесни наранявания и материални щети. 

 

Опаковъчен списък: 

Една ултразвукова машина за почистване 

Една кошница за почистване 

Един захранващ кабел 

Едно ръководство за потребителя 

 

Моля, проверете Вашия продуктов пакет за цялост спрямо гореспоменатия списък. За повреда на 

опаковката или липса на който и да е компонент незабавно се свържете с вашия дилър. 
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МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА:  

 

Разопаковайте внимателно почистващия препарат и отстранете от него всички следи от опаковъчни 

материали. Огледайте визуално почистващия препарат за части, които може да са се разхлабили или 

повредили по време на транспортиране. Поставете уреда хоризонтално на добре проветриво и сухо място. 

Изберете подходящ препарат или деминерализирана вода въз основа на свойствата на обработвания детайл, 

който трябва да се почисти. 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ: 

 

 Изсипете почистващия разтвор в резервоара за почистване и поставете кошницата с предмети за 

почистване в резервоара. След като резервоарът се напълни, свържете здраво захранващия щепсел 

към подходящ заземен контакт (220V / 50Hz), за да осигурите безопасност. Дисплеят за ултразвуков 

почистващ препарат ще показва времето по подразбиране 3 минути и температурата 25 ° C. 

 Регулирайте желаната температура на почистване, като използвате ""повишаване на температурата (+) 

" или ''намаляване (-) "бутони. Нагревателят на резервоара ще се активира при натискане "Начало на 

отоплението "ако зададената температура е по-висока от вътрешната температура. След достигане на 

зададената температура нагревателят ще се изключи. 

 ВАЖНО: Не задавайте стойността на температурата по-висока от действителната, освен ако поне 2/3 от 

резервоара не е пълна с течност. Когато използвате отопление, включете ултразвук! 

 Регулирайте желаното време на ултразвукова работа, като използвате "увеличаване на времето (+) " 

или '' време намаляване (-) "бутони. Активирайте ултразвуковата операция, като натиснете 

""Ултразвуков старт / стоп "бутон. Ултразвукът ще работи, докато таймерът изтече или можете да 

спрете операцията, преди таймерът да изтече, като натиснете "Ултразвуков старт / стоп " бутона 

отново.  

 ВАЖНО: След почистване натиснете '' Ultrasonic Stop '' и '' Stop Stop ''! След това изчакайте течността 

да се охлади, преди да извадите кошницата с предмети. Изплакнете предметите с чиста вода. 

Изключете захранващия кабел и изхвърлете замърсената течност от почистващия препарат. Избършете 

резервоара с мека суха кърпа. 
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ВНИМАНИЕ:  

 Почистващият препарат може да работи до 30 минути непрекъснато, след което трябва да почива поне 

15 минути! 

 Пускането на уреда без вода ще повреди почистващия препарат. 

 Не хвърляйте предмети в резервоара и не удряйте уреда, тъй като това може да причини повреда. 

 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: 

 

Това устройство не е предназначено да се използва от лица с ограничени физически, сензорни или 

умствени способности или такива с липса на опит или знания, включително деца, освен ако не се 

наблюдават от лице, което отговаря за тяхната безопасност или е получило подходящо обучение за работа 

устройството. 

 

Съхранявайте уреда и опаковъчния материал на място, недостъпно за деца! 

 

 Винаги свързвайте ултразвуков почистващ препарат към електрически контакт AC220V / 50Hz. 

 Внимание: Този продукт работи при високо напрежение, не го използвайте във влажни помещения, за 

да избегнете токов удар.  

 Работете внимателно с ултразвуковия почистващ препарат. Не удряйте и не хвърляйте уреда, за да 

предотвратите повреда и влошаване на работата и продължителността на живота му. 

 Извършвайте почистване на уреда само след изключване на захранването. 

 Не отваряйте корпуса на уреда, за да избегнете опасни ситуации, тъй като работи при високо 

напрежение.  

 Не използвайте ултразвуковия почистващ препарат, ако щепселът или захранващият кабел са 

повредени. 

 Извадете щепсела от контакта, преди да почистите уреда или да напълните течността, ако 

устройството няма да се използва дълго време или ако възникне неизправност. 

 Не оставяйте приложението включено в електричество без надзор. 

 Не ремонтирайте и не променяйте сами ултразвуковия почистващ препарат. Винаги се обаждайте на 

оторизиран сервиз, ако има проблем с уреда. 

 По време на нормалната работа на ултразвуковия генератор се получава последователен звук от 

хармоничното трептене на корпуса на резервоара, повлияно от ултразвукови вълни. В случай на 

непрекъснато трептене, увеличете или намалете нивото на почистващата течност с малко количество, 

за да постигнете постоянен звук, което ще улесни по-доброто почистване на предмета. 

 Продължителната последователна работа на ултразвуковия почистващ препарат може да доведе до 

висока температура в уреда и да ускори стареенето на електронните компоненти в него. Спазвайте 

препоръките за ограничаване на времето. 

 Не използвайте запалими почистващи препарати в резервоара! 

 Не използвайте ултразвуков почистващ препарат без течност в резервоара, тъй като това може да 

доведе до пожар. 

 Винаги пълнете поне 2/3 от резервоара и максимум до 2 см под горния ръб на резервоара.  

 Не поставяйте ултразвуковия почистващ препарат на мека или друга повърхност, където вентилацията 

ще бъде блокирана. 

 Предотвратете пръскането на течност за почистване или вода в корпуса на ултразвуковия почистващ 

препарат, тъй като това може да причини късо съединение и по този начин да повреди уреда.  
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 Всякакви чужди вещества, попаднали в резервоара, трябва да бъдат извадени незабавно.  

 Преди да смените или изхвърлите почистващата течност, уверете се, че течността е с нормална 

температура и генераторът на ултразвуковите вълни е изключен и захранването е изключено.  

 Почистете резервоара и корпуса на ултразвуковия почистващ препарат с мека суха кърпа след 

изключване на захранващия кабел. Отстранете всички замърсявания в резервоара след всяка 

операция. 

 

ГАРАНЦИОННО СЕРТИФИКАТ  
 

Благодарим Ви, че закупихте този продукт, надяваме се, че ще останете доволни от него. Ако има нужда от 

ремонт на продукта в рамките на гаранционния период, съветваме ви първо да се свържете с вашия дилър. 

За да избегнете неудобства, преди да се обадите в сервиза, ви съветваме да прочетете отново инструкциите. 

 

Гаранционен период: 1 година / 12 месеца.  

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ГАРАНТА: 

 Продуктът ще има предписани или декларирани характеристики по време на гаранционния период. 

Доставчикът на гаранция в рамките на гаранционния срок, за своя сметка осигурява обслужване и 

отстраняване на дефекти, произтичащи от несъответствия между действителните и декларираните 

спецификации на продукта. Ако доставчикът на гаранцията не е в състояние да изпълни това 

задължение, той ще замени продукта с нов или с модел на подобни характеристики, ако предишният не 

е наличен. 

 Продуктът ще функционира правилно по време на гаранционния период, ако се използва в 

съответствие с предвиденото предназначение и инструкциите на техническото ръководство. 

Доставчикът на гаранцията се ангажира да отстрани всички грешки и недостатъци, които пречат на 

продукта да работи правилно в определения сервизен център. 

 Собственикът на устройството е длъжен да се увери, че гаранцията е правилно валидирана. Ако няма 

валидиране, гаранцията се отменя. 

 Сервизът за тези уреди ще бъде на разположение в продължение на 5 години след продажбата.  

 

УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯ: 

Купувачът може да изиска правата си, като представи оригинална валидирана гаранция и оригинална 

фактура с датата на покупката. Гаранцията не се прилага, ако е променена, зачеркната или повредена. 

Преди да използвате уреда, прочетете инструкциите, приложени към всяко устройство. 

1. Гаранцията се счита за валидна, когато дефектното устройство е доставено за обслужване с 

оригиналната фактура и валидиран сертификат за гаранция. 

2. Гаранцията е невалидна, ако: 

 Уредът се използва по различен начин и за по-дълги периоди от препоръчаните в инструкциите; 

 Ремонтите се извършват (на устройството) от неупълномощени лица; 

 Има инсталации на части, които не са оригинални; 

 С устройството не се работи правилно; 

 Продуктът е претърпял токов удар или мълния; 

 Продуктът е бил повреден по време на транспортиране; 



 

Lokator-K Ltd.| zh.k. Gotse Delchev bl.258 entr. A, Sofia 1404, Bulgaria| t: +359 2 9621881 | e: sales@lokatork.com 

www.ultrazvukovivani.com 

 

 Устройството не е инсталирано правилно; 

 Щетите са причинени от механични удари на устройството от страна на клиента или трети страни. 

 

ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА СТОКИТЕ, КУПУВАЧЪТ ТРЯБВА ДА СЕ УБЕДИ, ЧЕ УСТРОЙСТВОТО Е ПЪЛНО С ВСИЧКИ 

ЧАСТИ И ФИЗИЧЕСКО ИНТАКТИРАЩО, ПО-КЪСНИТЕ РЕКЛАМАЦИИ ПО АФОРМИНИРАНИТЕ ВЪПРОСИ НЯМА ДА СЕ 

ПРИЕМАТ. 

 

Изхвърляне на старо електрическо и електронно оборудване (приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със системи 
за разделно събиране) Този символ върху продукта или върху опаковката му показва, че този продукт не трябва да се третира като 
битови отпадъци. Вместо това той трябва да бъде предаден на приложимия пункт за събиране за рециклиране на електрическо и 
електронно оборудване. Като се уверите, че този продукт се изхвърля правилно, ще помогнете за предотвратяване на потенциални 
негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да бъдат причинени от неподходящо боравене 
с този продукт. Рециклирането на материали ще спомогне за запазването на природните ресурси. За по-подробна информация относно 
рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местната гражданска служба, 
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РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА 
 

Модел: PRO 30, PRO 50, PRO 70, PRO 100, PRO 150, PRO 300 
 

 

 

Благодарим ви, че закупихте ултразвуков почистващ препарат. Моля, отделете време да прочетете тези 

инструкции за експлоатация преди употреба и ги запазете за бъдеща справка. Неспазването на тези 

инструкции може да доведе до сериозни телесни наранявания и материални щети. 

 

Опаковъчен списък: 

Една ултразвукова машина за почистване 

Една кошница за почистване 

Един захранващ кабел 

Едно ръководство за потребителя 

 

Моля, проверете Вашия продуктов пакет за цялост спрямо гореспоменатия списък. За повреда на 

опаковката или липса на който и да е компонент незабавно се свържете с вашия дилър. 
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МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА:  

 

Разопаковайте внимателно почистващия препарат и отстранете от него всички следи от опаковъчни 

материали. Огледайте визуално почистващия препарат за части, които може да са се разхлабили или 

повредили по време на транспортиране. Поставете уреда хоризонтално на добре проветриво и сухо място. 

Изберете подходящ препарат или деминерализирана вода въз основа на свойствата на обработвания детайл, 

който трябва да се почисти. 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ: 

 

 

 

 Изсипете почистващия разтвор в резервоара за почистване и поставете кошницата с предмети за 

почистване в резервоара. След като резервоарът се напълни, свържете здраво захранващия щепсел 

към подходящ заземен контакт (220V / 50Hz), за да осигурите безопасност. Дисплеят за ултразвуков 

почистващ препарат ще показва времето по подразбиране 3 минути и температурата 25 ° C. 

 Регулирайте желаната температура на почистване, като използвате бутоните '' повишаване на 

температурата (+) '' или '' намаляване (-) ''. Нагревателят на резервоара ще се активира при натискане 

на Старт за отопление, ако зададената температура е по-висока от вътрешната температура. След 

достигане на зададената температура нагревателят ще се изключи. 

 ВАЖНО: Не задавайте стойността на температурата по-висока от действителната, освен ако поне 2/3 от 

резервоара не е пълна с течност. Когато използвате отопление, включете ултразвук! 

 Регулирайте желаното време за работа с ултразвук, като използвате бутоните "увеличаване на времето 

(+)" или "намаляване (-)". Активирайте ултразвуковата операция, като натиснете бутона „Ултразвуков 

старт / стоп“. Ултразвукът ще работи, докато таймерът изтече или можете да спрете операцията, преди 

таймерът да изтече, като отново натиснете бутона „Ултразвуков старт / стоп“. 

 ВАЖНО:След почистване натиснете '' Ultrasonic Stop '' и '' Stop Stop ''! След това изчакайте течността да 

се охлади, преди да извадите кошницата с предмети. Изплакнете предметите с чиста вода. Изключете 

захранващия кабел и изхвърлете замърсената течност от почистващия препарат. Избършете 

резервоара с мека суха кърпа. 
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ВНИМАНИЕ:  

 Почистващото средство може да работи до 60 минути непрекъснато, след което трябва да почива 

поне 30 минути! 

 Не хвърляйте предмети в резервоара и не удряйте уреда, тъй като това може да причини повреда. 

 Използването на ултразвуков почистващ препарат без течност е забранено, тъй като уредът може 

бързо да се повреди. 

 Нагревателите и ултразвуковите преобразуватели са от долната страна на резервоара. За да 

загреете течността, е необходимо да включите както отопление, така и ултразвук и да покриете 

резервоара с капак. 

 Нагряването на течността само с нагревател не се препоръчва, тъй като значително удължава 

времето за нагряване на течността. 

 

 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: 

 

Това устройство не е предназначено да се използва от лица с ограничени физически, сензорни или 

умствени способности или такива с липса на опит или знания, включително деца, освен ако не се 

наблюдават от лице, което отговаря за тяхната безопасност или е получило подходящо обучение за работа 

устройството. 

 

Съхранявайте уреда и опаковъчния материал на място, недостъпно за деца! 

 

 Винаги свързвайте ултразвуков почистващ препарат към електрически контакт AC220V / 50Hz. 

 Внимание: Този продукт работи при високо напрежение, не го използвайте във влажни помещения, за 

да избегнете токов удар.  

 Работете внимателно с ултразвуковия почистващ препарат. Не удряйте и не хвърляйте уреда, за да 

предотвратите повреда и влошаване на работата и продължителността на живота му. 

 Извършвайте почистване на уреда само след изключване на захранването. 

 Не отваряйте корпуса на уреда, за да избегнете опасни ситуации, тъй като работи при високо 

напрежение.  

 Не използвайте ултразвуковия почистващ препарат, ако щепселът или захранващият кабел са 

повредени. 

 Извадете щепсела от контакта, преди да почистите уреда или да напълните течността, ако 

устройството няма да се използва дълго време или ако възникне неизправност. 

 Не оставяйте приложението включено в електричество без надзор. 

 Не ремонтирайте и не променяйте сами ултразвуковия почистващ препарат. Винаги се обаждайте на 

оторизиран сервиз, ако има проблем с уреда. 

 По време на нормалната работа на ултразвуковия генератор се получава последователен звук от 

хармоничното трептене на корпуса на резервоара, повлияно от ултразвукови вълни. В случай на 

непрекъснато трептене, увеличете или намалете нивото на почистващата течност с малко количество, 

за да постигнете постоянен звук, което ще улесни по-доброто почистване на предмета. 

 Продължителната последователна работа на ултразвуковия почистващ препарат може да доведе до 

висока температура в уреда и да ускори стареенето на електронните компоненти в него. Спазвайте 

препоръките за ограничаване на времето. 

 Не използвайте запалими почистващи препарати в резервоара! 
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 Не използвайте ултразвуков почистващ препарат без течност в резервоара, тъй като това може да 

доведе до пожар. 

 Винаги пълнете поне 2/3 от резервоара и максимум до 2 см под горния ръб на резервоара.  

 Не поставяйте ултразвуковия почистващ препарат на мека или друга повърхност, където вентилацията 

ще бъде блокирана. 

 Предотвратете пръскането на течност за почистване или вода в корпуса на ултразвуковия почистващ 

препарат, тъй като това може да причини късо съединение и по този начин да повреди уреда.  

 Всякакви чужди вещества, попаднали в резервоара, трябва да бъдат извадени незабавно.  

 Преди да смените или изхвърлите почистващата течност, уверете се, че течността е с нормална 

температура и генераторът на ултразвуковите вълни е изключен и захранването е изключено.  

 Почистете резервоара и корпуса на ултразвуковия почистващ препарат с мека суха кърпа след 

изключване на захранващия кабел. Отстранете всички замърсявания в резервоара след всяка 

операция. 

 

ГАРАНЦИОННО СЕРТИФИКАТ  
 

Благодарим Ви, че закупихте този продукт, надяваме се, че ще останете доволни от него. Ако има нужда от 

ремонт на продукта в рамките на гаранционния период, съветваме ви първо да се свържете с вашия дилър. 

За да избегнете неудобства, преди да се обадите в сервиза, ви съветваме да прочетете отново инструкциите. 

 

Гаранционен период: 1 година / 12 месеца.  

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ГАРАНТА: 

 Продуктът ще има предписани или декларирани характеристики по време на гаранционния период. 

Доставчикът на гаранция в рамките на гаранционния срок, за своя сметка осигурява обслужване и 

отстраняване на дефекти, произтичащи от несъответствия между действителните и декларираните 

спецификации на продукта. Ако доставчикът на гаранцията не е в състояние да изпълни това 

задължение, той ще замени продукта с нов или с модел на подобни характеристики, ако предишният не 

е наличен. 

 Продуктът ще функционира правилно по време на гаранционния период, ако се използва в 

съответствие с предвиденото предназначение и инструкциите на техническото ръководство. 

Доставчикът на гаранцията се ангажира да отстрани всички грешки и недостатъци, които пречат на 

продукта да работи правилно в определения сервизен център. 

 Собственикът на устройството е длъжен да се увери, че гаранцията е правилно валидирана. Ако няма 

валидиране, гаранцията се отменя. 

 Сервизът за тези уреди ще бъде на разположение в продължение на 5 години след продажбата.  

 

УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯ: 

Купувачът може да изиска правата си, като представи оригинална валидирана гаранция и оригинална 

фактура с датата на покупката. Гаранцията не се прилага, ако е променена, зачеркната или повредена. 

Преди да използвате уреда, прочетете инструкциите, приложени към всяко устройство. 

1. Гаранцията се счита за валидна, когато дефектното устройство е доставено за обслужване с 

оригиналната фактура и валидиран сертификат за гаранция. 

2. Гаранцията е невалидна, ако: 
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 Уредът се използва по различен начин и за по-дълги периоди от препоръчаните в инструкциите; 

 Ремонтите се извършват (на устройството) от неупълномощени лица; 

 Има инсталации на части, които не са оригинални; 

 С устройството не се работи правилно; 

 Продуктът е претърпял токов удар или мълния; 

 Продуктът е бил повреден по време на транспортиране; 

 Устройството не е инсталирано правилно; 

 Щетите са причинени от механични удари на устройството от страна на клиента или трети страни. 

 

ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА СТОКИТЕ, КУПУВАЧЪТ ТРЯБВА ДА СЕ УБЕДИ, ЧЕ УСТРОЙСТВОТО Е ПЪЛНО С ВСИЧКИ 

ЧАСТИ И ФИЗИЧЕСКО ИНТАКТИРАЩО, ПО-КЪСНИТЕ РЕКЛАМАЦИИ ПО АФОРМИНИРАНИТЕ ВЪПРОСИ НЯМА ДА СЕ 

ПРИЕМАТ. 

 

Изхвърляне на старо електрическо и електронно оборудване (приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със системи 
за разделно събиране) Този символ върху продукта или върху опаковката му показва, че този продукт не трябва да се третира като 
битови отпадъци. Вместо това той трябва да бъде предаден на приложимия пункт за събиране за рециклиране на електрическо и 
електронно оборудване. Като се уверите, че този продукт се изхвърля правилно, ще помогнете за предотвратяване на потенциални 
негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да бъдат причинени от неподходящо боравене 
с този продукт. Рециклирането на материали ще спомогне за запазването на природните ресурси. За по-подробна информация относно 
рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местната гражданска служба, 
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РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА 
 

Модел: PRO 70S, PRO 100S, PRO 150S, PRO 300S 
 

 

Благодарим ви, че закупихте ултразвуков почистващ препарат. Моля, отделете време да прочетете тези 

инструкции за експлоатация преди употреба и ги запазете за бъдеща справка. Неспазването на тези 

инструкции може да доведе до сериозни телесни наранявания и материални щети. 

 

Опаковъчен списък: 

Една ултразвукова машина за почистване 

Една кошница за почистване 

Един захранващ кабел 

Едно ръководство за потребителя 

 

Моля, проверете Вашия продуктов пакет за цялост спрямо гореспоменатия списък. За повреда на 

опаковката или липса на който и да е компонент незабавно се свържете с вашия дилър. 
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МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА:  

 

Разопаковайте внимателно почистващия препарат и отстранете от него всички следи от опаковъчни 

материали. Огледайте визуално почистващия препарат за части, които може да са се разхлабили или 

повредили по време на транспортиране. Поставете уреда хоризонтално на добре проветриво и сухо място. 

Изберете подходящ препарат или деминерализирана вода въз основа на свойствата на обработвания детайл, 

който трябва да се почисти. 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ: 

 

 Изсипете почистващия разтвор в резервоара за почистване и поставете кошницата с предмети за 

почистване в резервоара. След като резервоарът се напълни, свържете здраво захранващия щепсел 

към подходящ заземен контакт (220V / 50Hz), за да осигурите безопасност. Дисплеят за ултразвуков 

почистващ препарат ще показва времето по подразбиране 3 минути и температурата 25 ° C. 

 Регулирайте желаната температура на почистване, като използвате бутоните '' повишаване на 

температурата (+) '' или '' намаляване (-) ''. Нагревателят на резервоара ще се активира при натискане 

на „Старт на отоплението“, ако зададената температура е по-висока от вътрешната температура. След 

достигане на зададената температура нагревателят ще се изключи. 

 ВАЖНО:Не задавайте стойността на температурата по-висока от действителната, освен ако поне 2/3 от 

резервоара не е пълна с течност. Когато използвате отопление, включете ултразвук! 

 Превключване на „Degas Start / Stop“ - функцията работи, като включва ултразвука за кратко време и 

след това го изключва, като по този начин повтаря цикъла, докато функцията за дегазация не бъде 

изключена. Degas премахва въздушните мехурчета от течността и повърхността на предметите, като по 

този начин дава възможност за по-добро почистване на цялата повърхност на обекта, подходящо, 

когато във ваната има голям брой предмети. 

 Регулирайте желаното време за работа с ултразвук, като използвате бутоните "увеличаване на времето 

(+)" или "намаляване (-)". Активирайте ултразвуковата операция, като натиснете бутона „Ултразвуков 

старт / стоп“. Ултразвукът ще работи, докато таймерът изтече или можете да спрете операцията, преди 

таймерът да изтече, като отново натиснете бутона „Ултразвуков старт / стоп“. 

 ВАЖНО:След почистване натиснете '' Ultrasonic Stop '' и '' Stop Stop ''! След това изчакайте течността да 

се охлади, преди да извадите кошницата с предмети. Изплакнете предметите с чиста вода. Изключете 

захранващия кабел и изхвърлете замърсената течност от почистващия препарат. Избършете 

резервоара с мека суха кърпа. 
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ВНИМАНИЕ:  

 Почистващото средство може да работи до 60 минути непрекъснато, след което трябва да почива 

поне 30 минути! 

 Използването на ултразвуков почистващ препарат без течност е забранено, тъй като уредът може 

бързо да се повреди. 

 Нагревателите и ултразвуковите преобразуватели са от долната страна на резервоара. За да 

загреете течността, е необходимо да включите както отопление, така и ултразвук и да покриете 

резервоара с капак. 

 Нагряването на течността само с нагревател не се препоръчва, тъй като значително удължава 

времето за нагряване на течността. 

 Не хвърляйте предмети в резервоара и не удряйте уреда, тъй като това може да причини повреда. 

 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: 

 

Това устройство не е предназначено да се използва от лица с ограничени физически, сензорни или 

умствени способности или такива с липса на опит или знания, включително деца, освен ако не се 

наблюдават от лице, което отговаря за тяхната безопасност или е получило подходящо обучение за работа 

устройството. 

 

Съхранявайте уреда и опаковъчния материал на място, недостъпно за деца! 

 

 Винаги свързвайте ултразвуков почистващ препарат към електрически контакт AC220V / 50Hz. 

 Внимание: Този продукт работи при високо напрежение, не го използвайте във влажни помещения, за 

да избегнете токов удар.  

 Работете внимателно с ултразвуковия почистващ препарат. Не удряйте и не хвърляйте уреда, за да 

предотвратите повреда и влошаване на работата и продължителността на живота му. 

 Извършвайте почистване на уреда само след изключване на захранването. 

 Не отваряйте корпуса на уреда, за да избегнете опасни ситуации, тъй като работи при високо 

напрежение.  

 Не използвайте ултразвуковия почистващ препарат, ако щепселът или захранващият кабел са 

повредени. 

 Извадете щепсела от контакта, преди да почистите уреда или да напълните течността, ако 

устройството няма да се използва дълго време или ако възникне неизправност. 

 Не оставяйте приложението включено в електричество без надзор. 

 Не ремонтирайте и не променяйте сами ултразвуковия почистващ препарат. Винаги се обаждайте на 

оторизиран сервиз, ако има проблем с уреда. 

 По време на нормалната работа на ултразвуковия генератор се получава последователен звук от 

хармоничното трептене на корпуса на резервоара, повлияно от ултразвукови вълни. В случай на 

непрекъснато трептене, увеличете или намалете нивото на почистващата течност с малко количество, 

за да постигнете постоянен звук, което ще улесни по-доброто почистване на предмета. 

 Продължителната последователна работа на ултразвуковия почистващ препарат може да доведе до 

висока температура в уреда и да ускори стареенето на електронните компоненти в него. Спазвайте 

препоръките за ограничаване на времето. 
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 Не използвайте запалими почистващи препарати в резервоара! 

 Не използвайте ултразвуков почистващ препарат без течност в резервоара, тъй като това може да 

доведе до пожар. 

 Винаги пълнете поне 2/3 от резервоара и максимум до 2 см под горния ръб на резервоара.  

 Не поставяйте ултразвуковия почистващ препарат на мека или друга повърхност, където вентилацията 

ще бъде блокирана. 

 Предотвратете пръскането на течност за почистване или вода в корпуса на ултразвуковия почистващ 

препарат, тъй като това може да причини късо съединение и по този начин да повреди уреда.  

 Всякакви чужди вещества, попаднали в резервоара, трябва да бъдат извадени незабавно.  

 Преди да смените или изхвърлите почистващата течност, уверете се, че течността е с нормална 

температура и генераторът на ултразвуковите вълни е изключен и захранването е изключено.  

 Почистете резервоара и корпуса на ултразвуковия почистващ препарат с мека суха кърпа след 

изключване на захранващия кабел. Отстранете всички замърсявания в резервоара след всяка 

операция. 

 

ГАРАНЦИОННО СЕРТИФИКАТ  
 

Благодарим Ви, че закупихте този продукт, надяваме се, че ще останете доволни от него. Ако има нужда от 

ремонт на продукта в рамките на гаранционния период, съветваме ви първо да се свържете с вашия дилър. 

За да избегнете неудобства, преди да се обадите в сервиза, ви съветваме да прочетете отново инструкциите. 

 

Гаранционен период: 1 година / 12 месеца.  

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ГАРАНТА: 

 Продуктът ще има предписани или декларирани характеристики по време на гаранционния период. 

Доставчикът на гаранция в рамките на гаранционния срок, за своя сметка осигурява обслужване и 

отстраняване на дефекти, произтичащи от несъответствия между действителните и декларираните 

спецификации на продукта. Ако доставчикът на гаранцията не е в състояние да изпълни това 

задължение, той ще замени продукта с нов или с модел на подобни характеристики, ако предишният не 

е наличен. 

 Продуктът ще функционира правилно по време на гаранционния период, ако се използва в 

съответствие с предвиденото предназначение и инструкциите на техническото ръководство. 

Доставчикът на гаранцията се ангажира да отстрани всички грешки и недостатъци, които пречат на 

продукта да работи правилно в определения сервизен център. 

 Собственикът на устройството е длъжен да се увери, че гаранцията е правилно валидирана. Ако няма 

валидиране, гаранцията се отменя. 

 Сервизът за тези уреди ще бъде на разположение в продължение на 5 години след продажбата.  

 

УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯ: 

Купувачът може да изиска правата си, като представи оригинална валидирана гаранция и оригинална 

фактура с датата на покупката. Гаранцията не се прилага, ако е променена, зачеркната или повредена. 

Преди да използвате уреда, прочетете инструкциите, приложени към всяко устройство. 



 

Lokator-K Ltd.| zh.k. Gotse Delchev bl.258 entr. A, Sofia 1404, Bulgaria| t: +359 2 9621881 | e: sales@lokatork.com 

www.ultrazvukovivani.com 

 

1. Гаранцията се счита за валидна, когато дефектното устройство е доставено за обслужване с 

оригиналната фактура и валидиран сертификат за гаранция. 

2. Гаранцията е невалидна, ако: 

 Уредът се използва по различен начин и за по-дълги периоди от препоръчаните в инструкциите; 

 Ремонтите се извършват (на устройството) от неупълномощени лица; 

 Има инсталации на части, които не са оригинални; 

 С устройството не се работи правилно; 

 Продуктът е претърпял токов удар или мълния; 

 Продуктът е бил повреден по време на транспортиране; 

 Устройството не е инсталирано правилно; 

 Щетите са причинени от механични удари на устройството от страна на клиента или трети страни. 

 

ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА СТОКИТЕ, КУПУВАЧЪТ ТРЯБВА ДА СЕ УБЕДИ, ЧЕ УСТРОЙСТВОТО Е ПЪЛНО С ВСИЧКИ 

ЧАСТИ И ФИЗИЧЕСКО ИНТАКТИРАЩО, ПО-КЪСНИТЕ РЕКЛАМАЦИИ ПО АФОРМИНИРАНИТЕ ВЪПРОСИ НЯМА ДА СЕ 

ПРИЕМАТ. 

 
 

Изхвърляне на старо електрическо и електронно оборудване (приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със системи 
за разделно събиране) Този символ върху продукта или върху опаковката му показва, че този продукт не трябва да се третира като 
битови отпадъци. Вместо това той трябва да бъде предаден на приложимия пункт за събиране за рециклиране на електрическо и 
електронно оборудване. Като се уверите, че този продукт се изхвърля правилно, ще помогнете за предотвратяване на потенциални 
негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да бъдат причинени от неподходящо боравене 
с този продукт. Рециклирането на материали ще спомогне за запазването на природните ресурси. За по-подробна информация относно 
рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местната гражданска служба, 
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РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА 
 

Модел: PRO 150MF, PRO 300MF 

 

 

 

Благодарим ви, че закупихте ултразвуков почистващ препарат. Моля, отделете време да прочетете тези 

инструкции за експлоатация преди употреба и ги запазете за бъдеща справка. Неспазването на тези 

инструкции може да доведе до сериозни телесни наранявания и материални щети. 

 

Опаковъчен списък: 

Една ултразвукова машина за почистване 

Една кошница за почистване 

Един захранващ кабел 

Едно ръководство за потребителя 

 

Моля, проверете Вашия продуктов пакет за цялост спрямо гореспоменатия списък. За повреда на 

опаковката или липса на който и да е компонент незабавно се свържете с вашия дилър. 
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МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА:  

 

Разопаковайте внимателно почистващия препарат и отстранете от него всички следи от опаковъчни 

материали. Огледайте визуално почистващия препарат за части, които може да са се разхлабили или 

повредили по време на транспортиране. Поставете уреда хоризонтално на добре проветриво и сухо място. 

Изберете подходящ препарат или деминерализирана вода въз основа на свойствата на обработвания детайл, 

който трябва да се почисти. 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ: 

 

 

 Изсипете почистващия разтвор в резервоара за почистване и поставете кошницата с предмети за 

почистване в резервоара. Свържете здраво захранващия щепсел към подходящ заземен контакт (220V / 

50Hz), след като резервоарът се напълни, за да се гарантира безопасността и включете червения ключ на 

гърба на устройството. Дисплеят за ултразвуков почистващ препарат показва стойности за време и 

температура, използвани за предишния процес на почистване. 

 Използвайте '' Селектор за отопление / таймер (SET) '', за да избирате между режимите за настройка на 

температурата и времето. Когато изберете желания параметър (температура или време), използвайте 

бутоните „НАГОРЕ (+)“ и „НАДОЛУ (-)“, за да регулирате стойностите, необходими за вашия процес на 

почистване. Еднократно натискане на бутоните (+) и (-) ще промени стойностите за 1 единица (1 ° C или 1 

минута). Ако натиснете и задържите бутони (+) или (-), стойностите ще се променят бързо с 10 единици. 

Натиснете „задаване на честотата (FR)“. бутон за избор на оптимална честота (40 - 80 - 120 kHz.) за вашия 

процес на почистване. 

 Когато всички параметри са зададени, използвайте бутона „Включване / изключване на отоплението“, за 

да включите нагревателя на резервоара. Нагревателят ще се изключи автоматично, когато действителната 

температура достигне зададеното ниво на температурата, и ще се включи отново, ако действителната 

температура падне под зададеното ниво. 

 След като температурата бъде постигната, активирайте ултразвуковата работа, като натиснете бутона 

„Вкл. / Изкл.“. Ултразвукът ще работи, докато таймерът изтече или можете да го изключите, като натиснете 

отново бутона „Включване / Изключване“. По желание можете да активирате ултразвукова работа, като 
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изберете „Автоматичен режим (АВТОМАТИЧЕН)“, в който ултразвуковият чистач периодично ще циклира 

през предварително зададени честоти. За да деактивирате „Автоматичен режим“, натиснете отново бутона. 

 След почистване изключете червения превключвател на гърба на устройството и изчакайте течността да 

се охлади, преди да извадите кошницата с предмети. Изплакнете предметите с чиста вода. Изключете 

захранващия кабел и изхвърлете замърсената течност от почистващия препарат. Избършете резервоара 

със суха мека кърпа. 

 

ВНИМАНИЕ:  

 Почистващото средство може да работи до 240 минути непрекъснато, след което трябва да почива поне 

30 минути! 

 Не хвърляйте предмети в резервоара и не удряйте уреда, тъй като това може да причини повреда. 

 Пускането на уреда без вода ще повреди почистващия препарат. 

 Не хвърляйте предмети в резервоара и не удряйте уреда, тъй като това може да причини повреда. 

 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: 

 

Това устройство не е предназначено да се използва от лица с ограничени физически, сензорни или 

умствени способности или такива с липса на опит или знания, включително деца, освен ако не се 

наблюдават от лице, което отговаря за тяхната безопасност или е получило подходящо обучение за работа 

устройството. 

 

Съхранявайте уреда и опаковъчния материал на място, недостъпно за деца! 

 

 Винаги свързвайте ултразвуков почистващ препарат към електрически контакт AC220V / 50Hz. 

 Внимание: Този продукт работи при високо напрежение, не го използвайте във влажни помещения, за 

да избегнете токов удар.  

 Работете внимателно с ултразвуковия почистващ препарат. Не удряйте и не хвърляйте уреда, за да 

предотвратите повреда и влошаване на работата и продължителността на живота му. 

 Извършвайте почистване на уреда само след изключване на захранването. 

 Не отваряйте корпуса на уреда, за да избегнете опасни ситуации, тъй като работи при високо 

напрежение.  

 Не използвайте ултразвуковия почистващ препарат, ако щепселът или захранващият кабел са 

повредени. 

 Извадете щепсела от контакта, преди да почистите уреда или да напълните течността, ако 

устройството няма да се използва дълго време или ако възникне неизправност. 

 Не оставяйте приложението включено в електричество без надзор. 

 Не ремонтирайте и не променяйте сами ултразвуковия почистващ препарат. Винаги се обаждайте на 

оторизиран сервиз, ако има проблем с уреда. 

 По време на нормалната работа на ултразвуковия генератор се получава последователен звук от 

хармоничното трептене на корпуса на резервоара, повлияно от ултразвукови вълни. В случай на 

непрекъснато трептене, увеличете или намалете нивото на почистващата течност с малко количество, 

за да постигнете постоянен звук, което ще улесни по-доброто почистване на предмета. 

 Продължителната последователна работа на ултразвуковия почистващ препарат може да доведе до 

висока температура в уреда и да ускори стареенето на електронните компоненти в него. Спазвайте 

препоръките за ограничаване на времето. 
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 Не използвайте запалими почистващи препарати в резервоара! 

 Не използвайте ултразвуков почистващ препарат без течност в резервоара, тъй като това може да 

доведе до пожар. 

 Винаги пълнете поне 2/3 от резервоара и максимум до 2 см под горния ръб на резервоара.  

 Не поставяйте ултразвуковия почистващ препарат на мека или друга повърхност, където вентилацията 

ще бъде блокирана. 

 Предотвратете пръскането на течност за почистване или вода в корпуса на ултразвуковия почистващ 

препарат, тъй като това може да причини късо съединение и по този начин да повреди уреда.  

 Всякакви чужди вещества, попаднали в резервоара, трябва да бъдат извадени незабавно.  

 Преди да смените или изхвърлите почистващата течност, уверете се, че течността е с нормална 

температура и генераторът на ултразвуковите вълни е изключен и захранването е изключено.  

 Почистете резервоара и корпуса на ултразвуковия почистващ препарат с мека суха кърпа след 

изключване на захранващия кабел. Отстранете всички замърсявания в резервоара след всяка 

операция. 

 

ГАРАНЦИОННО СЕРТИФИКАТ  
 

Благодарим Ви, че закупихте този продукт, надяваме се, че ще останете доволни от него. Ако има нужда от 

ремонт на продукта в рамките на гаранционния период, съветваме ви първо да се свържете с вашия дилър. 

За да избегнете неудобства, преди да се обадите в сервиза, ви съветваме да прочетете отново инструкциите. 

 

Гаранционен период: 1 година / 12 месеца.  

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ГАРАНТА: 

 Продуктът ще има предписани или декларирани характеристики по време на гаранционния период. 

Доставчикът на гаранция в рамките на гаранционния срок, за своя сметка осигурява обслужване и 

отстраняване на дефекти, произтичащи от несъответствия между действителните и декларираните 

спецификации на продукта. Ако доставчикът на гаранцията не е в състояние да изпълни това 

задължение, той ще замени продукта с нов или с модел на подобни характеристики, ако предишният не 

е наличен. 

 Продуктът ще функционира правилно по време на гаранционния период, ако се използва в 

съответствие с предвиденото предназначение и инструкциите на техническото ръководство. 

Доставчикът на гаранцията се ангажира да отстрани всички грешки и недостатъци, които пречат на 

продукта да работи правилно в определения сервизен център. 

 Собственикът на устройството е длъжен да се увери, че гаранцията е правилно валидирана. Ако няма 

валидиране, гаранцията се отменя. 

 Сервизът за тези уреди ще бъде на разположение в продължение на 5 години след продажбата.  

 

УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯ: 

Купувачът може да изиска правата си, като представи оригинална валидирана гаранция и оригинална 

фактура с датата на покупката. Гаранцията не се прилага, ако е променена, зачеркната или повредена. 

Преди да използвате уреда, прочетете инструкциите, приложени към всяко устройство. 

1. Гаранцията се счита за валидна, когато дефектното устройство е доставено за обслужване с 

оригиналната фактура и валидиран сертификат за гаранция. 
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2. Гаранцията е невалидна, ако: 

 Уредът се използва по различен начин и за по-дълги периоди от препоръчаните в инструкциите; 

 Ремонтите се извършват (на устройството) от неупълномощени лица; 

 Има инсталации на части, които не са оригинални; 

 С устройството не се работи правилно; 

 Продуктът е претърпял токов удар или мълния; 

 Продуктът е бил повреден по време на транспортиране; 

 Устройството не е инсталирано правилно; 

 Щетите са причинени от механични удари на устройството от страна на клиента или трети страни. 

 

ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА СТОКИТЕ, КУПУВАЧЪТ ТРЯБВА ДА СЕ УБЕДИ, ЧЕ УСТРОЙСТВОТО Е ПЪЛНО С ВСИЧКИ 

ЧАСТИ И ФИЗИЧЕСКО ИНТАКТИРАЩО, ПО-КЪСНИТЕ РЕКЛАМАЦИИ ПО АФОРМИНИРАНИТЕ ВЪПРОСИ НЯМА ДА СЕ 

ПРИЕМАТ. 

 

Изхвърляне на старо електрическо и електронно оборудване (приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със системи 
за разделно събиране) Този символ върху продукта или върху опаковката му показва, че този продукт не трябва да се третира като 
битови отпадъци. Вместо това той трябва да бъде предаден на приложимия пункт за събиране за рециклиране на електрическо и 
електронно оборудване. Като се уверите, че този продукт се изхвърля правилно, ще помогнете за предотвратяване на потенциални 
негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да бъдат причинени от неподходящо боравене 
с този продукт. Рециклирането на материали ще спомогне за запазването на природните ресурси. За по-подробна информация относно 
рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местната гражданска служба, 
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РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА 
 

Модел: PRO 600, PRO 1000, PRO 2000 
 

 

 

 

Благодарим ви, че закупихте ултразвуков почистващ препарат. Моля, отделете време да прочетете тези 

инструкции за експлоатация преди употреба и ги запазете за бъдеща справка. Неспазването на тези 

инструкции може да доведе до сериозни телесни наранявания и материални щети. 

 

Моля, проверете Вашия продуктов пакет за цялост спрямо гореспоменатия списък. За повреда на 

опаковката или липса на който и да е компонент незабавно се свържете с вашия дилър. 
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ПОДГОТОВКА:  

 

Разопаковайте внимателно почистващия препарат и отстранете от него всички следи от опаковъчни 

материали. Визуално огледайте почистващия препарат за наличие на части, които са се разхлабили или са 

били повредени по време на транспортиране. 

 

Съдържание: 

a: Почистващо устройство 

b: Капак 

c: Захранващ кабел 

d: Генератор (вътре в уреда за почистване) 

д: Кошница 

f: Инструкции 

 

Поставете почистващия препарат на чиста, чиста повърхност, където охлаждащите вентилатори ще получат 

подходяща вентилация и се уверете, че всички контроли са изключени. Уверете се, че изпускателният клапан 

е затворен. 

 

СХЕМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА МОЩНОСТТА: 

 

Подгответе гнездо за долния щепсел и свържете линиите на гнездото съгласно чертежа по-долу. 

Забележка: Ако линиите не са свързани правилно, нагревателят или други резервни части ще бъдат 

повредени. 

 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ: 

 

 Уверете се, че всички превключватели на ултразвуковия почистващ препарат са настроени на '' OFF ''. 

Свържете захранващия кабел и ултразвуковия източник на чистачката към заземения 220V контакт. 

 Напълнете внимателно 2/3 от резервоара с почистваща течност. След поставяне на предмети в 

резервоара напълнете резервоара до 5 см под горната част.За силно замърсени предмети 

препоръчваме да използвате подходящо решение, тъй като това ще спомогне за повишаване на 

ефективността на почистване. 

 Включете главния бутон „ON / OFF“.  

 Регулирайте времето с бутон „TIME +/-“ за времето на ултразвуковото време на почистване въз основа 

на изискванията на процеса.  

 Регулирайте температурата с бутон „TEMPERATURE +/-“ за температура на течността в ултразвуков 

почистващ препарат според вашите изисквания. Кратко натискане на бутона „+/-“, повишаване / 
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намаляване на температурата за 1 ° C, продължително натискане на повишаване / намаляване на 

температурата за 10 ° C. 

 Натиснете бутона „УЛТРАЗВУКВАНЕ / ИЗКЛЮЧВАНЕ“, за да започне да работи ултразвукът. 

Индикаторната лампа ще свети. Когато зададеното време изтече, работният индикатор ще се изключи. 

 Натиснете бутона „TEMPERATURE ON / OFF“, за да започне да работи нагревателят. Индикаторната 

лампа ще свети. 

 

 

 

 
 Когато температурата бъде достигната, работната светлина на нагревателя ще изгасне, нагревателят 

ще започне да работи отново, когато температурата в резервоара стане 5 ° C под зададената 

температура. LED панелът показва действителната температура, когато работи ултразвукът. 

 За регулиране на ултразвуковата мощност завъртете "бутона за управление на мощността" от 0-100%. 

 Поставете предметите в кошницата или на окачен багажник. Поставете кошницата или багажника в 

почистващия резервоар за почистване. Уверете се, че предметите са покрити с почистваща течност. 

 Когато почистването завърши, изключете захранването на главния ключ за включване / изключване. 

Внимавайте да не се изгорите, когато извличате кошница с предмети от резервоара, тъй като те може 

да са горещи. Източете течността от резервоара през изпускателен клапан. Почистете резервоара с 

течаща вода и избършете резервоара. 

 

Нашите индустриални модели имат превключвател за нивото на водата в резервоара, който предпазва 

машината в случай на недостиг на течност. Машината автоматично ще се изключи, за да защити 

нагревателните елементи и преобразувателите. Уверете се, че нивото на течността винаги е над 

превключвателя за ниво на водата. 
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ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: 

 

Това устройство не е предназначено за използване от лица с ограничени физически, сензорни или 

умствени способности или от хора с липса на опит или знания, включително деца, освен ако те не се 

наблюдават от лице, което отговаря за тяхната безопасност или е преминало обучение по експлоатация на 

устройството . 

 

ВНИМАНИЕ:  

 

 Работещата машина без вода ще повреди почистващия препарат. 

 Не хвърляйте предмети в резервоара, тъй като това може да причини повреда. 

 Съхранявайте уреда и опаковъчния материал на място, недостъпно за деца! 

 Винаги свързвайте ултразвуковия почистващ препарат към 3-фазен 5-пинов електрически контакт. 

 Предупреждение: Този продукт работи при високо напрежение, не го използвайте на влажни места, за 

да избегнете токов удар.  

 Работете внимателно с ултразвуковия почистващ препарат. Не удряйте и не хвърляйте уреда, за да 

предотвратите повреда и влошаване на работата и продължителността на живота му. 

 Извършвайте почистване на уреда само след изключване на захранването. 

 Не отваряйте корпуса на уреда, за да избегнете опасни ситуации, тъй като работи при високо 

напрежение.  

 Не използвайте ултразвуковия почистващ препарат, ако щепселът или захранващият кабел са 

повредени. 

 Извадете щепсела от контакта, преди да почистите машината или да напълните течността, ако 

устройството няма да се използва дълго време или ако възникне неизправност. 

 Не оставяйте машината включена в електричество без надзор. 

 Не ремонтирайте и не променяйте сами ултразвуковия почистващ препарат. Винаги се обаждайте на 

оторизиран сервиз, ако има проблем с уреда. 

 По време на нормалната работа на ултразвуковия генератор се получава последователен звук от 

хармоничното трептене на корпуса на резервоара, повлияно от ултразвукови вълни. В случай на 

непрекъснато трептене, увеличете или намалете нивото на почистващата течност с малко количество, 

за да постигнете постоянен звук, което ще улесни по-доброто почистване на предмета. 

 Продължителната последователна работа на ултразвуковия почистващ препарат може да доведе до 

висока температура в уреда и да ускори стареенето на електронните компоненти в него. Спазвайте 

препоръките за ограничаване на времето. 

 Не използвайте запалими почистващи препарати в резервоара! 

 Не използвайте ултразвуков почистващ препарат без течност в резервоара, тъй като това може да доведе 

до пожар.  

 Винаги пълнете поне 2/3 от резервоара и максимум до 2 см под горния ръб на резервоара.  

 Не поставяйте ултразвуковия почистващ препарат на мека или друга повърхност, където вентилацията 

ще бъде блокирана. 

 Предотвратете пръскането на течност за почистване или вода в корпуса на ултразвуковия почистващ 

препарат, тъй като това може да причини късо съединение и по този начин да повреди уреда.  

 Всякакви чужди вещества, попаднали в резервоара, трябва да бъдат извадени незабавно.  



 

Lokator-K Ltd.| zh.k. Gotse Delchev bl.258 entr. A, Sofia 1404, Bulgaria| t: +359 2 9621881 | e: sales@lokatork.com 

www.ultrazvukovivani.com 

 

 Преди да смените или изхвърлите почистващата течност, уверете се, че течността е с нормална 

температура и генераторът на ултразвуковите вълни е изключен и захранването е изключено.  

 Почистете резервоара и корпуса на ултразвуковия почистващ препарат с мека суха кърпа след 

изключване на захранващия кабел. Отстранете всички замърсявания в резервоара след работа. 

 

ГАРАНЦИОННО СЕРТИФИКАТ  
 

Благодарим Ви, че закупихте този продукт, надяваме се, че ще останете доволни от него. Ако има нужда от 

ремонт на продукта в рамките на гаранционния период, съветваме ви първо да се свържете с вашия дилър. 

За да избегнете неудобства, преди да се обадите в сервиза, ви съветваме да прочетете отново инструкциите. 

 

Гаранционен период: 1,5 години / 18 месеца. 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ГАРАНТА: 

 Продуктът ще има предписани или декларирани характеристики по време на гаранционния период. 

Доставчикът на гаранция в рамките на гаранционния срок, за своя сметка осигурява обслужване и 

отстраняване на дефекти, произтичащи от несъответствия между действителните и декларираните 

спецификации на продукта. Ако доставчикът на гаранцията не е в състояние да изпълни това 

задължение, той ще замени продукта с нов или с модел на подобни характеристики, ако предишният не 

е наличен. 

 Продуктът ще функционира правилно по време на гаранционния период, ако се използва в 

съответствие с предвиденото предназначение и инструкциите на техническото ръководство. 

Доставчикът на гаранцията се ангажира да отстрани всички грешки и недостатъци, които пречат на 

продукта да работи правилно в определения сервизен център. 

 Собственикът на устройството е длъжен да се увери, че гаранцията е правилно валидирана. Ако няма 

валидиране, гаранцията се отменя. 

 Сервизът за тези уреди ще бъде на разположение в продължение на 5 години след продажбата.  

 

УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯ: 

Купувачът може да изиска правата си, като представи оригинална валидирана гаранция и оригинална 

фактура с датата на покупката. Гаранцията не се прилага, ако е променена, зачеркната или повредена. 

Преди да използвате уреда, прочетете инструкциите, приложени към всяко устройство. 

1. Гаранцията се счита за валидна, когато дефектното устройство е доставено за обслужване с 

оригиналната фактура и валидиран сертификат за гаранция. 

2. Гаранцията е невалидна, ако: 

 Уредът се използва по различен начин и за по-дълги периоди от препоръчаните в инструкциите; 

 Ремонтите се извършват (на устройството) от неупълномощени лица; 

 Има инсталации на части, които не са оригинални; 

 С устройството не се работи правилно; 

 Продуктът е претърпял токов удар или мълния; 

 Продуктът е бил повреден по време на транспортиране; 

 Устройството не е инсталирано правилно; 

 Щетите са причинени от механични удари на устройството от страна на клиента или трети страни. 
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ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА СТОКИТЕ, КУПУВАЧЪТ ТРЯБВА ДА СЕ УБЕДИ, ЧЕ УСТРОЙСТВОТО Е ПЪЛНО С ВСИЧКИ 

ЧАСТИ И ФИЗИЧЕСКО ИНТАКТИРАЩО, ПО-КЪСНИТЕ РЕКЛАМАЦИИ ПО АФОРМИНИРАНИТЕ ВЪПРОСИ НЯМА ДА СЕ 

ПРИЕМАТ. 

 
 

Изхвърляне на старо електрическо и електронно оборудване (приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със системи 
за разделно събиране) Този символ върху продукта или върху опаковката му показва, че този продукт не трябва да се третира като 
битови отпадъци. Вместо това той трябва да бъде предаден на приложимия пункт за събиране за рециклиране на електрическо и 
електронно оборудване. Като се уверите, че този продукт се изхвърля правилно, ще помогнете за предотвратяване на потенциални 
негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да бъдат причинени от неподходящо боравене 
с този продукт. Рециклирането на материали ще спомогне за запазването на природните ресурси. За по-подробна информация относно 
рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местната гражданска служба, 

 


