
ДИГИТАЛНА ПОЧИСТВАЩА МАШИНА-2000 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ : електрически уреди , очила , бижута , часовник и ръчен часовник , телефони , офис 

и домашни прибори и др. 

МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ И РАЗБЕРЕТЕ УПЪТВАНЕТО ПРЕДИ УПОТРЕБА 

ПАЗЕТЕ УПЪТВАНЕТО ЗА СПРАВКА 

ИНДИКАЦИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

1:капак 2:стъкло 3:резервоар от неръждаема стомана 4:кутия 5:черта \"МАКС\" 

6:пластмасова кошница 7:пластмасов дисплеи 8:дигитален дисплеи 9:\"включ/изклуЧ" бутон 

10:бутон за време 11:бутон за рестартиране 12:кабел 

ПАРАМЕТРИ 

Име : ULTRASONIC CLEANER 
Модел : VGT-2000 
Размер : 200x140x125mm 
Размер на резервоара : 155X95X52mm 
Съвместимост : 600мл 
Захранване : AC220-240V 50Hz 
Мощност : 35W 
Честота : 40KHz 
Настройки на Време : 3-60minuti 
Тегло : 905 +- 5 гр. 
 

МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА 

БИЖУТА; обици;пръстени; Очила и Часовници ; Електирическа бръсначка , самобръсначка; 

Огърлици, Гривни ,               водоостойчиви часовници и др.гребени , четки за зъби и др; 

автомобилни дюзи; електронни платки; зъболекарски инструменти;.Глави на моливи, Глави на 

принтери;  Стари Монети , значки и др.;Вилици , Лъжици , Ножове и др. 

СТЪПКИ НА ПОЧИСТВАНЕ 

1.-Използвайте само чешмяна вода.Водата трябва да покрива предмета, но не и да преминава 

максимума нито минимума 

2. Когато предмета е изключително мръсен добавете 5-10ml почистващ препарат, 

3. За големи предмети, почиствайте частично 



4. Когато предмета се нуждае от дезинфекция използвайте 5-10ml почистващ препарат а после 

подменете водата и 

добавете обикновен препарат , възобновете чистенето за 3 минути 

                            ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 

1. -Отворете капака и напълнете неръждаемия резервоар с вода. 

    Пускане на машината без вода може да я повреди! 

2. Поставете предмета във водата  

    Предмета трябва да е добре потопен във водата  

3. Включете към тока. 

4. Дигиталния дисплеи ще покаже \"ХИ\", натиснете включ/изключ бутона за 180 секунди работа. 

    Когато времето мине на дисплея ще се изпише \"886\" и машината ще спре да работи 

автоматично. 

5. Натиснете бутона за време и изберете колко време искате да работи. 

6. Натиснете бутонът за рестартиране , и машината ще започне да работи за 18- секунди , ако искате 

да спрете 

просто натиснете включ/изключ бутона. 

7. Когато почистването приключи изключете от тока и отворете капака , тогава извадете 

предмета.Накрая  

изсипете водата от резервоара и забършете. 

  ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ 

1. Не разглобявайте машината. 

2. Не пълнете резервоара с корозивни течности и химикали. 

3.  Изключете машината преди да я напълните с вода. 

4.  Не чистете машината в вода за да избегнете късо суидинение. 

5. Не пипаите щепсела с мокри ръце. 

6. Не използвайте машината докато спите 

7. Използвайте машината както е показано в описанието. 

8. Никога не използвайте машината ако кабелът е повреден. Ако не работи правилно 

или е била изпускана във вода. 



                           Инструкции за безопастност 

1. Изключете машината веднага след използване. 

2. Пазете машината на високо и прохладно място. 

3. Пазете машина на място на което неможе да бъде намокрена. 

4. Машината не трябва да се оставя без надзор когато е включена. 

5. Да не се използва докато се мие или чисти с вода. 

6. Не потапяйте машината във вода или други течности. 

7. Изключете машината веднага ако е била намокрена с вода. 

 

                            Наръчник на потребителя 

1. Изключете и изпразнете машината след употреба.(Да не се оставя вода в резервоара за дълго 

време.) 

2. Изчистете машината със суха кърпа (Не мокрете кърпата за да избегнете токов удар). 

3. Пазете машината на сухо и прохладно място. 


