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SEADME KIRJELDUS
Palun hoidke kasutusjuhend hoolikalt alles!
Enne kui seadet esimest korda kasutate, lugege palun tähelepanelikult see kasutusjuhend läbi.
Täname teid, et olete ostnud ultrahelipuhastusseadme Promed UC-50. See seade on välja töötatud ja
valmistatud selleks, et tagada ultrahelipuhastuse hea kvaliteet, ning seda võivad kasutada nii kvalifitseeritud
erialaspetsialistid kui ka eraisikud pärast käesoleva kasutusjuhendi lugemist. See seade sobib kõigi selliste
esemete puhastamiseks, mida tohib ultrahelipuhastusseadmes puhastada. Meie tootjana ei kanna mingil
juhul vastutust inimeste või esemete vigastuste või kahjustuste eest, mis tekivad seetõttu, et käesolevat
kasutusjuhendit ei järgita.
Soovime, et uus seade Promed UC-50 valmistaks teile palju rõõmu. Järgnevalt tutvustame teile seadet
lähemalt. Lugege palun kasutusjuhendit enne seadme esimest kasutuskorda.

TEAVE SEADME KOHTA / LISATARVIKUD
Kontrollige palun enne seadme kasutusele võtmist, kas kõik detailid on tarnitud ja võrgupinge on õige.
Selleks vaadake üle, kas seadme jaoks vajalik võrgupinge (selle leiate tüübisildilt) vastab kohalikule
pingevarustusele (tööpinge 230 V ~ ühendatud nõuetekohaselt installeeritud pistikupessa toitepingega 230
V; tööpinge 115 V ~ ühendatud nõuetekohaselt installeeritud pistikupessa toitepingega 115 V ~).
•

Ultrahelipuhastusseade Promed UC-50 koos kaasasolevate puhastushoidikutega sobib
suurepäraselt kõigi selliste esemete puhastamiseks, mida tohib ultrahelipuhastusseadmes
puhastada.

•

Seadet Promed UC-50 tohib täita ka spetsiaalsete, ultrahelipuhastusseadmetele ette nähtud
puhastus- või desinfitseerivate pesuainetega (nt Pure-ID).

•

Seadet Promed UC-50 tohib desinfitseerida ainult desinfitseerivate lappidega.

•

Teavet instrumentide ja lihvimispeade jaoks mõeldud sobivate desinfitseerimisvahendite ja
puhastustoodete kohta annab teile Promed.

Instrumentide ja lihvimispeade desinfitseerimiseks:
Promed Pure-ID (art nr 330810)
Pindade ja seadmete desinfitseerimiseks:
Promed Pure-FD (art nr 330815)
Lihvimispeade hoidiku (art nr 198916) võite vajaduse korral Promedist juurde osta.
•

Tarne sisaldab:

UC-50, lihvimispeade hoidik, CD-/DVD-hoidik, puhastuskorv, kellahoidik

SEADME KASUTUSELE VÕTMINE
Toitepistik toimib lahutusseadmena. Veenduge, et toitepistik on sisestatud kergesti ligipääsetavasse
pistikupessa.
A. Kontrollige enne seadme kasutusele võtmist, kas seadmel näidatud pingeandmed sobivad kohaliku
võrgupingega. Pange toitepistik (A) pistikupessa.
B. Avage seade, tõstes katte (B) üles.
C. Täitke puhastusvann (C) veega või lubatud puhastusvedelikuga maksimaalse täitetasemeni (H).
D. Asetage puhastatav ese kas otse puhastuskorvi (I) või kasutage selleks ette nähtud hoidikut (J-L)
ning sulgege kate (B).
E. Vajutage seejärel toitelülitit (E), et seade sisse lülitada.
F.

Valige taimeri lülitit (F) vajutades soovitud puhastusaeg (1.30, 3.00, 4.30, 6.00, 7.30 minutit). Ajad
kuvatakse LCD-ekraanil (D).

G. Puhastusprotsessi käivitamiseks vajutage käivitusnuppu (G). Valitud puhastusaja puhul kuvatakse
nüüd järelejääv aeg; kui aeg on läbi, seiskub seade automaatselt.
H. Võite nüüd katte (B) uuesti avada ja puhastatava eseme välja võtta.
Talitlustõrke korral kontrollige, kas
•

voolutoide on õige;

•

puhastusvannis (C) on vedelikku;

•

puhastusvannis (C) olev vedelik ei ületa maksimaalset täitetaset (H).

•

Kui probleeme ei õnnestu siiski kõrvaldada, pöörduge palun teeninduspunkti.

Ultrahelipuhastusseadmega Promed UC-50 võite puhastada alljärgnevaid esemeid:
•

küünetehnikute töövahendid (lihvimispead, instrumendid jne);

•

ehted (kaelakeed, sõrmused, kõrvarõngad, käevõrud, ketid jne);

•

metallesemed (kellad, mündid, medalid, märgid, ventiilid, seadmete osad jne);

•

kantseleitarbed (sulepead, pastakad, printeripihustid, allkirjatemplid jne);

•

hügieenitarbed (hambaharjad, hambaproteesid, hambaklambrid jne).

Seadmega Promed UC-50 ei tohi puhastada alljärgnevaid esemeid:
•

puit;

•

ehtsad pärlid;

•

nahktooted;

•

mitteveekindlad kellad;

•

kellamehhanismid.

KASUTUSNÄITED
Lihvimispeade puhastamine
1. Pange lihvimispead lihvimispeade hoidikusse (L) ja asetage see koos puhastuskorviga (I) vee või
puhastusvedelikuga (nt Promed Pure ID (art nr 330810)) täidetud puhastusvanni (C).
2. Käivitage puhastusprotsess, nagu eespool kirjeldatud.
3. Kui puhastusprotsess on lõppenud, võtke lihvimispeade hoidik (L) ja puhastuskorv (I) välja ning
laske lihvimispeadel korralikult ära kuivada.
Instrumentide puhastamine
1. Pange instrumendid puhastuskorvi (I) ja asetage see vee või puhastusvedelikuga (nt Promed Pure
ID (art nr 330810)) täidetud puhastusvanni (C).
2. Käivitage puhastusprotsess, nagu eespool kirjeldatud. Kui puhastusprotsess on lõppenud, võtke
puhastuskorv (I) välja ning laske instrumentidel korralikult ära kuivada.
Ehete puhastamine
1. Pange ehted puhastuskorvi (I) ja asetage see veega täidetud puhastusvanni (C).
2. Käivitage puhastusprotsess, nagu eespool kirjeldatud.
3. Kui puhastusprotsess on lõppenud, võtke puhastuskorv (I) välja ning kuivatage ehted puhta ja kuiva
lapiga ära.
Kellade puhastamine
1. Pange kell kellahoidikule (J) ja asetage see koos puhastuskorviga (I) veega täidetud puhastusvanni
(C).
2. Käivitage puhastusprotsess, nagu eespool kirjeldatud.
3. Kui puhastusprotsess on lõppenud, võtke kellahoidik (J) ja puhastuskorv (I) välja ning kuivatage kell
puhta ja kuiva lapiga ära.
Märkus!
Seadmega tohib puhastada ainult veekindlaid kelli, millel on metall- või plastrihm.
CDde/DVDde puhastamine
1. Pange CDd/DVDd CD-/DVD-hoidikule (K) ja asetage see veega täidetud puhastusvanni (C).
2. Käivitage puhastusprotsess, nagu eespool kirjeldatud.
3. Kui puhastusprotsess on lõppenud, võtke CD-/DVD-hoidik (K) välja ning kuivatage CDd/DVDd puhta
ja kuiva lapiga ära.
Korraga võite puhastada kuni kahte CDd/DVDd.
A. Hoidke puhastusvann (C) tolmust ja puhastusjääkidest võimalikult puhas.
B. Jälgige, et seadet ei lülitataks kunagi sisse siis, kui puhastusvannis (C) ei ole vedelikku.
C. Eemaldage seadmel olev mustus alkoholis niisutatud lapiga. Kui seade on kahjustatud, viige see
kohe remonti.

OHUTUSEESKIRJAD
Palun pöörake enne kasutusele võtmist tähelepanu alljärgnevale.
Ärge laske seadmel kunagi otseselt kokku puutuda tule, gaasi, hapniku ega kuumade esemetega, nt
pliidiplaatidega.
Palun pange seadme kasutamise ajal tähele järgmist:
A. Seadme pingevarustus: 230 V~.
B. Lülitage seade enne puhastatava eseme sisse panemist välja.
C. Võtke kasutusele kõikvõimalikud abinõud, et vältida seadme mahakukkumist või muul viisil

kahjustamist.
D. Kui seadmel ilmnevad probleemid, viige see kohe remonti.
E. Ärge lülitage seadet sisse, kui kate (B) on avatud.
F.

Ärge lülitage seadet sisse, kui puhastusvannis (C) ei ole vedelikku.

G. Ärge lülitage seadet sisse, kui maksimaalne täitetase (H) on ületatud.
H. Ainult koduseks kasutamiseks.
I.

Kui seadet kasutatakse laste lähedal, on nõutav hoolikas järelevalve.

OHT!
•

Ärge laske seadmel kunagi otseselt kokku puutuda vee või muude vedelikega.

•

Ärge hoidke ega kasutage seadet kunagi niiskes või märjas keskkonnas.

•

Ärge puudutage seadet niiskete kätega.

•

Käitage seadet ainult ette nähtud võrgupingega.

•

Seadet ei tohi kasutada välistingimustes.

HOIATUS!
•

Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks.

•

Ärge jätke seadet kunagi järelevalveta selle töötamise ajal, kui lapsed või kogemusteta isikud on
läheduses.

•

Kasutage seadet ainult nendeks toiminguteks, mida selles kasutusjuhendis on kirjeldatud.

•

Ärge kasutage seadet kunagi pärast seda, kui voolujuhe on kahjustusi saanud, seade on maha
kukkunud või veega kokku puutunud.

•

See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikute (sh laste) poolt, kellel on piiratud füüsilised,
sensoorsed või vaimsed võimed või vähesed kogemused ja/või teadmised, välja arvatud siis, kui
neid jälgib nende ohutuse eest vastutav isik või neid on juhendatud, kuidas seadet kasutada.

•

Ärge laske lastel kunagi pakkematerjaliga mängida, kuna tekib lämbumisoht.

•

Elektriseade ei ole laste mänguasi. Lapsed ei tunne ära ohte, mis võivad elektriseadmetega
ümberkäimisel tekkida. Seepärast hoidke ja kasutage seadet lastele kättesaamatus kohas.

•

Ärge hoidke ega kasutage seadet kuumade pindade ega lahtise gaasileegi lähedal, vastasel juhul
võib korpus üles sulada.

•

Ärge laske seadmel kunagi veega kokku puutuda. Puhastage seadet niiske lapiga. Ärge kasutage
lahusteid.

•

Ärge kunagi kandke ega tõmmake seadet voolujuhtmest. Tõmmake juhe pistikupesast välja pistikust
kinni hoides, ärge tõmmake kunagi juhtmest.

•

Ärge tõmmake voolujuhet üle teravate nurkade ega laske sellel millegi vahele kinni jääda, ärge jätke
seda rippuma ega asetage ega riputage kuumade esemete (nt pliidiplaatide) või lahtise leegi kohale;
kaitske voolujuhet ka kuumuse ja õli eest. Pikendusjuhet kasutage ainult siis, kui olete selle
korrasolekus veendunud. Kui seadme võrguühendusjuhe on kahjustunud, peab tootja või tema
klienditeenindus või muu kvalifitseeritud isik selle ohtude vältimiseks välja vahetama.

•

Ärge hoidke seadet valamu ega vanni lähedal, kuna tekib oht, et see võib valamusse või vanni
kukkuda või võidakse sinna tõmmata.

KÕRVALDAMINE
Elektritööriistad, tarvikud ja pakendid tuleb viia keskkonnaohutusse taaskasutusse.
Ainult ELi riikide kohta
Ärge visake elektritööriistu olmejäätmete hulka! ELi elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitleva
direktiivi 2002/96/EÜ ja selle riigisisesesse õigusesse ülevõtmise kohaselt tuleb koguda kasutuskõlbmatud
elektriseadmed muudest jäätmetest eraldi ja viia keskkonnaohutusse taaskasutusse.

ELis viitab see sümbol sellele, et seda toodet ei tohi kõrvaldada olmejäätmena. Elektriseadmete jäätmed
sisaldavad väärtuslikke ringlussevõetavaid materjale, mis tuleks viia taaskasutusse, et vältida jäätmete
kontrollimatu kõrvaldamisega tekkivat keskkonna ja inimeste tervise kahjustamist. Seepärast kõrvaldage
palun seadmete jäätmed sobivate kogumissüsteemide kaudu või saatke seade kõrvaldamiseks müügikohta,
kust selle ostsite. Müügikoht hoolitseb seejärel seadme ringlussevõtu eest.

GARANTII
See seade on valmistatud suurima hoolega ja enne tehasest välja saatmist põhjalikult kontrollitud.
Seepärast anname selle seadme kohta väljastatud garantiikaardi esitamisel 24-kuulise garantii alates
ostukuupäevast alljärgnevate tingimuste kohaselt.
•

Tõestatavate materjali- ja/või tootmisvigade puhul, mis tekivad nõuetekohasel kasutamisel ja
ilmnevad garantiiajal, asendame garantiiaja jooksul tasuta kõik seadme defektsed detailid,
sealhulgas tasume garantiiremondi tööjõukulude eest.

•

Garantii kaotab kehtivuse, kui seadet kasutatakse ebaotstarbekohaselt (nt ühendamine ebasobivate
vooluallikatega, katki tegemine), kui seadet on muudetud (nt seadme korpuse avamine) ning on
kasutatud varuosi, mida Promed ei ole heaks kiitnud.
Garantii ei hõlma kuluvaid osi. Garantii alla ei kuulu seadme mootorid ja liikuvad osad.

•

Garantiiaeg algab ostukuupäeval. Garantiiteenuse kasutamine ei mõjuta garantii kestust.
Garantiinõuded tuleb esitada garantiiaja jooksul. Pärast garantiiaja lõppemist tekkivaid kaebusi
arvesse ei võeta.

•

Garantii jõustub nendel garantiitingimustel ainult siis, kui garantiikaardil on ostukuupäev müüja
templi/allkirjaga kinnitatud.

•

Garantii- või remondijuhtumi korral saatke palun kogu seade koos täielikult täidetud garantiikaardiga
pädevale klienditeenindusele. Garantiikaardi leiate kasutusjuhendi lõpust.

•

Meil on õigus teha tehnilisi ja optilisi muudatusi ning varustusega seotud muudatusi.

•

Meie garantiitingimused ei puuduta müüja seadusjärgset garantiikohustust.

•

Promed ei vastuta võimalike tõlkevigade eest.

Sujuvaks töötlemiseks on vaja alljärgnevaid andmeid:
1. ostu tõendav originaaldokument/kviitung või müüja tempel koos ostukuupäevaga;
2. tuvastatud puudus / täidetud remondi tellimusleht (on seadmega kaasas);
3. seadme nimetus/tüüp.

