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Ultrazvukový čistič, ideální přístroj pro čištění vašich šperků 
 
V průběhu let se na vašich cennostesch mohly nahromadit nečistoty, proto je nutností je občas vyčistit. 
 
Zajímá vás, jak správně vyčistit šperky a brýle, aniž byste je poškodili? Ultrazvukový čistič odstraňuje skvrny a 
nečistoty z různých předmětů, jako jsou šperky, brýle, hodinky, zubní protézy, ... pouze pomocí vody a bez 
škodlivých chemikálií!  
 

 
 
 
Popis produktu : 
1) Víko 
2) Nádržka na vodu 
3) Tlačítko vypnutí / zapnutí 
4) Indikátor zapnutí 
5) Napájecí kabel 

• Tento spotřebič používejte pouze podle provozních pokynů popsaných v této příručce. 
• Zkontrolujte, zda se napětí vaší místní sítě shoduje s napěťovým vstupem do zařízení. 
• Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 
mentálními schopnostmi nebo osobami bez zkušeností nebo znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo 
nejsou poučeni o používání spotřebič osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod 
dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát. 
• Nepoužívejte jiné příslušenství, než které doporučuje LANAFORM nebo se dodává se zařízením. 
• Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn za podobný kabel, který je k dostání u 
dodavatele nebo u zákaznického servisu. 
• Nepoužívejte tento výrobek, pokud je poškozená napájecí zástrčka nebo napájecí kabel, nefunguje 
správně nebo pokud spadl na zem nebo do vody. V případě poškození by měl být spotřebič zkontrolován 
a znovu spárován dodavatelem nebo jeho zákaznickým servisem. 
• Nenoste přístroj za napájecí kabel a nepoužívejte jej jako rukojeť. 
• Po použití a před čištěním vždy odpojte spotřebič ze zásuvky. 



• Nikdy neumývejte a neponořujte celý spotřebič ve vodě. 
• Pokud spadne do vody, okamžitě jej odpojte ze zásuvky. 
• Nezapojujte a neodpojujte zařízení mokrýma rukama. 
• Nikdy nenechávejte elektrický spotřebič bez dozoru, pokud je zapojen. Pokud jej nepoužíváte, odpojte 
jej ze zásuvky. 
• Nikdy nepoužívejte tento přístroj v místnosti, kde se vyrábí aerosolový sprej nebo v místnosti, kde se 
podává kyslík. 
• Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. 
• Pokud se při běžném používání vyskytne neobvyklý zápach, vypněte napájení a odpojte spotřebič ze 
zásuvky a požádejte dodavatele nebo zákaznické servisní oddělení, aby to prozkoumali. 
• Přístroj nerozebírejte sami, protože tím zneplatníte záruku. 
• Nikdy neplňte nádrž hořlavými nebo korozivními chemikáliemi (kyseliny atd.). 
• Vložte znečištěné předměty znečitěnou stranou dolů. 
• Neskládejte předměty na sebe. 
• Pro dosažení nejlepších výsledků se může stát, že bude proces nutné několikrát opakovat. 
• Ultrazvukový čistič lze použít, pouze pokud je naplněn dostatečným množstvím vody (minimálně 2/3 
nádrže a maximum na „Max. Úroveň“). 
• Usazené nebo poškozené části se mohou ultrazvukovým čističem oddělit. Nádrž nepoužívejte k čištění 
snadno vyměnitelných předmětů, jako jsou oděvy, kožené zboží nebo dřevěné předměty. 
• Do nádrže nepokládejte žádné prostupné předměty z důvodu čištění, protože by se mohly během 
používání poškodit. 
 
PŘÍKLADY PŘEDMĚTU, KTERÉ JE MOŽNÉ ČISTIT 
• Brýle a rámečky brýlí (vyvarujte se přímého kontaktu mezi rámečky brýlí a dnem nádrže, aby nedošlo k 
poškrábání). Věnujte pozornost všem odšroubovaným částem nebo existujícímu poškození povlaku na 
rámech nebo brýlích, protože povlak se může během procesu čištění dále poškodit. 
• Zlaté a stříbrné šperky, drahé kameny, smaragdy a perly. 
• Plstěná pera, inkoustové kazety a příslušenství. 
• Protézy, podpěry, nástroje výběry atd. 
• Holicí hlavy pro elektrické holicí strojky. 
• Křehké mechanické součásti, jako jsou hodinky nebo modely stavby. 
 
Ultrazvukový chod, optimální výkon 
 
Toto zařízení na čištění šperků, brýlí nebo jiných předmětů funguje díky použité ultrazvukové technologii: vytvářejí 
se ultrazvukové vlny, které způsobují implodování kyslíkových bublin. Tyto bubliny zajišťují, že částice nečistot lze 
z předmětů odstranit, aniž byste je museli otírat nebo používat čisticí prostředky. 

 
 
 
 
 



Kompaktní velikost, Snadné používání  
Díky své kompaktní velikosti a elegantnímu designu lze ultrazvukový čistič použít v každé místnosti vašeho 
domova. Díky nádrži o objemu 400 ml snadno integruje vaše hodinky, šperky nebo jiné cennosti. 
 

 
 
Jeho jediný ovládací knoflík je snadný a umožňuje vám rychle nastavit požadovanou dobu provozu, než se 
ultrazvukový čistič automaticky vypne. Pokud předměty vyžadují další čas čištění, jednoduše restartujte 
ultrazvukový čistič. 
 
 
POUŽITÍ ULTRAZVUKOVÉHO ČISTIČE 
• Otevřete víko a naplňte nerezovou nádrž destilovanou vodou. Hladina vody by neměla překročit značku 
„MAX“. 
Pozor: používání spotřebiče bez vody může způsobit jeho poškození. 
• Ponořte čistený předmět do nádrže. 
Pozor: nemíchejte různé druhy kovů, protože to může ovlivnit kvalitu čištění. 
• Zavřete víko a suchýma rukama zasuňte zástrčku do zásuvky a do zásuvky ve zdi. Indikátor „on / off“ se 
krátce rozsvítí, což znamená, že je spotřebič zapnutý. 
• Stisknutím tlačítka „zapnutí / vypnutí“ spusťte čištění. Ultrazvukové čištění nyní zahájí proces čištění. 
Indikátor zůstane během tohoto procesu rozsvícený. Ve výchozím nastavení poběží spotřebič po dobu 3 
minut. Svítí modré LED světlo. Můžete se rozhodnout používat zařízení po dobu až 5 minut. Chcete-li to 
provést, stiskněte a podržte tlačítko „zapnutí / vypnutí“ po dobu 3 sekund. LED světlo zčervená. Proces 
čištění můžete kdykoli přerušit stisknutím tlačítka „zapnout / vypnout“. Proces čištění se zastaví. 
• Čištění předmětů: 
· Obecné čištění: Pro běžné čištění doporučujeme použít destilovanou vodu. Předmět ponořte do vody, 
přičemž by neměla být překročena ryska značící MAX. 
· Vylepšené čištění: Pokud je předmět znečištěný nebo nebyl dlouhou dobu čištěn, přidejte do vody mezi 
5 a 10 ml jemného čistícího prostředku. Přidání jemného čisticího prostředku urychluje rozklad nečistot a 
zlepšuje výsledek čištění. Na konci čisticího cyklu nádržku opláchněte, abyste odstranili veškeré zbytky 
čisticího prostředku. 
Pozor: Pokud k naplnění nádrže používáte vodu z vodovodu, čištění předmětu nemusí být optimální, 
vodovodní voda obsahuje vápno. Doporučujeme čištění pomocí destilované, převařené a ochlazené vody. 
• Na konci čisticího cyklu odpojte spotřebič suchýma rukama. Otevřete víko a znovu přesuňte předměty 
a veškeré příslušenství. Nakonec vypusťte vodu z nerezové nádrže a otřete ji do sucha. 
Pozor: Pamatujte, že voda a nádrž mohou být při dlouhodobém používání horké (spuštění procesu čištění 
několikrát za sebou). V takovém případě si prosím udělejte přestávku, aby se voda a nádrž ochladily (mezi 
každým cyklem čištění doporučujeme přestávku 3 minuty). Použití zařízení, když je nádoba příliš horká, 
může zkrátit životnost jednotky a uvolnit vibrační dopravník. 
Pozor: Při čištění brýlí buďte opatrní. Při použití v zařízení se může již opotřebovaný povlak nebo barevná 
vrstva na brýlích nebo rámech stále více opotřebovávat. V případě pochybností nepoužívejte zařízení k 
čištění potažených brýlí. 
 
 



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 
• Po použití odpojte a vyprázdněte spotřebič. Dbejte na to, aby v nádobě nezůstala voda po delší dobu 
• Nádrž a jednotku otřete suchým ručníkem. Neumývejte jednotku vodou, abyste snížili riziko úrazu 
elektrickým proudem. 
• Za účelem čištění neponořujte spotřebič do kapaliny. 
• K čištění nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, kartáče nebo ředidla 
• Skladujte na chladném a suchém místě mimo dosah dětí. 
 
LIKVIDACE ODPADU 
Veškerý obal je složen z materiálů, které nepředstavují žádné nebezpečí pro životní prostředí a které lze 
zlikvidovat ve vašem místním třídícím centru a použít je jako druhotné suroviny. Karton lze odložit do koše 
na recyklaci papíru. Obalová fólie musí být odnesena do vašeho místního třídicího a recyklačního centra. 
Po ukončení používání zařízení jej zlikvidujte ekologicky a v souladu se zákonem. Před likvidací vyjměte 
baterie a zlikvidujte na sběrném místě, aby bylo možné je recyklovat. Vybité baterie by za žádných 
okolností neměly být likvidovány spolu s domovním odpadem. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Rozměry balení: 49x24.5x28.5 cm 
Hmotnost balení: 6.5 kg 
Napětí: 220-240 V 
Frekvence : 50-60Hz 
Výkon : 35W 
Objedm nádrže : 400 ml 
 
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Boneco CR, s.r.o. 
 

 Boneco CR, s.r.o. (dále jen Ručitel) se sídlem v Polné poskytuje záruku na kvalitu zařízení, které distribuuje (dále 

jen Zařízení), ke kterému jsou připojeny provozní pokyny k těmto záručním podmínkám. 

 Ručitel ručí v rámci záruky, že je Zařízení bez fyzických a právních vad. 

 Záruční doba je 24 měsíců pro konečného spotřebitele, 6 měsíců pro komerční použití. 

 Odpovědnost v rámci záruky se vztahuje pouze na vady způsobené příčinami, které jsou vlastní tomuto zařízení. 

 Záruka se nevztahuje na: 

a) části vystavené přirozenému opotřebení 

b) mechanické, tepelné a chemické poškození zařízení způsobené uživatelem 

c) poškození a závady způsobené: 

- nesprávným nebo neslučitelným s pokyny k použití, údržbě nebo skladování 

- nesprávným nebo neslučitelným s instalačními pokyny 

- používáním spotřebního materiálu a příslušenství, které nejsou doporučeny Ručitelem 

- svévolné opravy, změny a konstrukční změny provedené uživatelem nebo jinými osobami – vyšší moc (povodeň, 

oheň nebo blesky atd.) 

d) závady způsobené nevhodným čištěním Zařízení nebo jeho neprovedením 

 Záruka poskytnutá na Zařízení zaniká, pokud jakékoliv neoprávněné osoby (zejména neoprávněným servisním 

střediskem nebo kupujícím zařízení) provedou opravy, úpravy nebo změny ve struktuře Zařízení. Identifikace 

poškození pečetí, štítků nebo jiných bezpečnostních prvků nebo jejich rozmazání, které znemožňuje čtení 

informací, které jsou na nich obsaženy, lze považovat za pokus o neoprávněné zásahy do zařízení neoprávněné 

osoby a jako výsledek vyprší platnost záruky. 

 Osoba oprávněná v rámci záruky (dále jen „Oprávněná osoba“) je povinna bez zbytečného odkladu nahlásit 

odhalení vady Zařízení. 

 Reklamace na Zařízení v rámci záruky lze podat prostřednictvím obchodu, kde byl nákup proveden, nebo přímo u 

Ručitele (kontaktní údaje jsou níže). 



 Reklamované Zařízení by mělo být doručeno do místa prodeje, kde byl nákup proveden, nebo přímo u Ručitele. 

Zařízení by mělo být v obalu, který jej chrání před mechanickým poškozením během přepravy. 

 Ručitel poskytuje bezplatné odstranění vady do 30 pracovních dnů ode dne doručení vadného Zařízení do servisu 

Ručitele. 

 O tom, jak bude stížnost posuzována, rozhoduje pouze Ručitel. 

 V případě výměny vybavení nebo částí za nové se stávají majetkem oprávněné osoby, zatímco vadné vybavení nebo 

části vyměněné během opravy jsou ve vlastnictví Ručitele. 

 Záruční oprava se nevztahuje na činnosti uvedené v provozní příručce, které je uživatel povinen provádět na vlastní 

náklady (např. výměna spotřebního materiálu, čištění, odstranění vodního kamene, praní, kalibrace atd.) 

 V případě neoprávněné stížnosti budou odpovědné osobě účtovány náklady spojené s její přepravou a kontrolou. 

 Zařízení předložené k opravě musí být úplné (tj. musí obsahovat všechny prvky původně obsažené v soupravě). 

K opravě se smí přijímat pouze čistá a suchá zařízení zbavená tekutin. Servis si vyhrazuje právo účtovat příjemci 

náklady na uvedení zařízení do stavu, který splňuje požadavky na přijetí na servis. Cena je ekvivalentní jedné 

pracovní hodině servisního zaměstnance. 

 Se Zařízením je třeba podat následující náležitosti: doklad o nákupu formou účtenky nebo faktury (včetně razítka 

obchodu a data nákupu); jasný a přesný popis závady včetně jejího původu a pozorování; Autorizované údaje; 

jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa. Stížnosti, které neobsahují žádný z prvků 

uvedených v této části, se považují za nepodané, dokud nebudou odstraněny nedostatky. 

 Ve věcech, na které se nevztahují tyto záruční podmínky, se použijí ustanovení občanského zákoníku. 

 Záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z ustanovení o záruce za vady 
prodaného zboží. 

 
Prohlašuji, že jsem si přečetl a přijímám záruční podmínky   Adresa centrálního servisu: 

Boneco CR, s.r.o. 
Na Podhoře 185 

…………………………………………………………………………….Podpis kupujícího  58813 Polná 
Tel: +420 777 162 396 
E-mail: info@boneco-cr.cz 

2020-01-27         www.boneco-cr.cz 
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