
MANUÁL - Ultrazvukový čistič WJ-QXJ01 - 

350ml, 47000Hz 
 

 

 
Způsob provozu 

Způsob použití 

Po kontrole stroje zapojte napájecí adaptér do zásuvky, otevřete horní kryt a 

nalijte čistou vodu do vnitřní drážky z nerezové oceli. Předmět, který je třeba 

vyčistit, musí být zcela ponořen ve vodě. Hladina vody však nesmí přesahovat 

hladinu „MAX —“. 

Volba času 

Zmačknete ON/OFF, zapnete čističku a zvolte 3 min, indikátor se rozsvítí a 

čistička začne fungovat po dobu 3 minut; Zvolte 5 min, kontrolka se 

rozsvítí, začne pracovat na 5 minut; 

Zmačknete znovu ON/OFF, vypnete čističku. 

Běžné čištění 

Nalijte čistou vodu do drážky. Čištěné předměty nebo části, které mají být 

čištěny,  musejí být zcela ponořeny do vody, ale hladina vody by neměla 

překročit  rysku nejvyšší  hladiny „ MAX —“.  

Čištění odolné špíny 

Pokud předmět nebyl delší dobu čištěn nebo je špína odolná, lze do vody 

přidat 3-5 kapek čisticí kapaliny, aby se urychlil rozklad nečistot a zvýšil se 

čisticí účinek asi o 20 %. (Poznámka:  lepšího účinku čištění  lze také 

dosáhnout opakovaným čištěním nebo delší dobou čištění.) 



 

 

Rozsah použití  produktu • 

 
 
 
Omyvatel né 

předměty 

Typ Konkrétní příklad 

Brýle Brýle (bez UV povlaku) 

Kancelářské 
potřeby 

Pravítko, nůžky, pero atd 

Denní potřeby Zubní kartáček, žiletka, hřeben atd 

Šperky Prsteny, náhrdelníky, náušnice atd 

Potřeby nádobí Kovové nádobí, keramické nádobí, falešné zuby atd 

 

 

 
 

 
Neomyvat elné 

předměty 

Typ Konkrétní příklad 

Dřevěné předměty perla, smaragd, kámen, 

korál, smaragd, kontaktní 

čočky, lak atd. Tělo hodinek 

(včetně vodotěsného typu) 

Drahokamy s měkkou povrchovou tvrdostí 

Výrobky nízké kvality pro povrchovou 
úpravu 

Drahokamy 

Předměty se škrábanci a prasklinami 

Poznámka: 
1. Při čištění brýlí by měly být čočky umístěny nahoře a neměly by se přímo 

dotýkat nerezové nádrže. 

2. Je zakázáno přidávat vodu přímo z kohoutku, což může způsobit 

poruchu stroje. 

3. Zvuk "skřípání" během čištění je zvukem ultrazvukových vibrací, což je 

normální jev. 



 
 

Doba čištění   

Omyvatelné předměty  Čištěníčas 

Brýle (bez UV povlaku)   
 

 
Asi 3 nebo 5 minut 

Pravítko, nůžky, pero atd  

Zubní kartáček, žiletka, hřeben atd  

Prsteny, náhrdelníky, náušnice atd  

Kovnádobí, keramické nádobí, falešné zuby atd 
 

 
 
 

 

 

 

 

Údržba a oprava 

1. Při čištění a údržbě nejprve odpojte napájecí kabel; 

2 Nalijte polovinu vody do čisticí nádržky pomocí odměrky a vyčistěte ji měkkou 

houbičkou. Pokud je skvrna velká, můžete kápnout 1-2 kapky neutrálního čisticího 

prostředku a po čištění opláchnout čistou vodou; 

3. Otřete povrch přístroje vlhkým hadříkem navlhčeným ve vodě a poté otřete suchým 

hadříkem. 

4. Při čištění dávejte pozor, aby voda nepronikla do vypínače a napájecích přípojek. 

Tipy: 

1. Nemusí úplně odstranit zubní kámen, černé skvrny. 

2. Zbarvení a rez kovů nelze odstranit. 

3. Při čištění náhrdelníku/prstenu může způsobit odpadávání drahých 
kamenů/diamantů. 
4. Při čištění kovového pásku hodinek prosím před čištěním sejměte pásek, 

používejte pouze čisticí roztok. Nedávejte hodinky (včetně vodotěsných) do 

čištění, protože by se do hodinek mohla dostat voda a vnitřní části 

hlavního těla hodinek by se mohly poškodit v důsledku ultrazvukových 
vibrací. 



 

Specifikace produktu 
 
 

Název 
výrobku 

Ultrazvukový čisticí stroj Jmenovitá frekvence 50 Hz 

Jmenovitý 
výkon 18w Ultrazvuková frekvence 47 kHz 

Velikost 
produktu 

218 x 102 x 63 mm Kapacita 350ml 

Jmenovité 
napětí DC 12V-2A 

Čištění materiálu 
nádrže 

 
SUS304 
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Seznam 
balení 

Čistička x1, napájecí adaptér x1, instrukce x1 


