HN 2985
ULTRASONISK RENSER HB2818B

BRUGERVEJLEDNING




Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet.
Gem denne vejledning til senere reference

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
ADVARSEL – For at reducere risikoen for forbrændinger, elektrisk stød, brand eller
personskade:

Forsøg aldrig selv at skille den ultrasoniske renser ad. Al reparation
må kun udføres af en autoriseret reparatør.

Fyld ikke beholderen med skuremiddel eller ætsende kemikalier.

Sørg for, at stikket ikke er i stikkontakten, når der skal fyldes
vand i beholderen. Overskrid ikke MAX-markeringen, og sørg
for, at der mindst er fyldt op til MIN-markeringen.

Udsæt kun de dele af apparatet for vand, som kan tåle det, da
der ellers er fare for elektrisk stød.
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Sørg for at fjerne stikket fra stikkontakten umiddelbart efter brug.

Placér altid apparatet på et sikkert sted, hvor det ikke risikerer at
vælte ned i vand eller anden væske. Hold apparatet væk fra varme.
Placér apparatet på en tør og jævn overflade.

Brug kun dette apparat til det, som det er beregnet til, og som
beskrevet i denne vejledning. Brug aldrig tilbehør, som ikke er
anbefalet af producenten.










LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG
Dele, som lægges forkert i apparatet, kan blive løse.
Det anbefales ikke at bruge den ultrasoniske renser til at rense genstande, der let bliver
misfarvede. For eksempel: Tekstiler, lædervarer, trævarer osv.
Rens ikke mobiltelefoner eller ure, som ikke er vandtætte, i den ultrasoniske renser.
Rens ikke sarte materialer i den ultrasoniske renser. Kontakt evt. din ur-, brille- eller
smykkeforhandler.
Hvis ledningen beskadiges, må den kun udskiftes af en autoriseret reparatør, da der ellers er fare
for elektrisk stød.
Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring eller viden, medmindre de er under
opsyn og har fået en grundig instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for
deres sikkerhed.
Sørg for, at børn ikke bruger apparatet som legetøj.
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OVERSIGT OVER DELE

Specifikationer:
Vare
Model

Ultrasonisk renser
HB2818B

Strømforsyning
Strømforbrug

Mål
Kapacitet
beholder

206x145x133 mm
610 ml

Frekvens
Tidsindstilling

230V 50Hz
Mærkeeffekt: 35W
Max 50W
42 KHz
5 arbejdsforløb
180s-280s-380s-480s-90s
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GENSTANDE, DER KAN RENSES
Smykker

Halskæder
Fingerringe
Øreringe
Armbånd
Osv.

Kontorartikler

Hoveder fra fyldepenne
Printerhoveder
Underskriftsstempler
Osv.

Briller og urkæder

Briller
Solbriller
Urkæder
Vandtætte ure
Osv.

Metalgenstande

Urdele
Gamle mønter
Emblemer
Ventiler
Mundstykker til maskiner
Osv.

Plejeartikler

Barberblade til
barbermaskiner
Barberblade
Tandproteser
Kamme
Tandbørster
Osv.
Bestik

Gafler
Knive
Skeer
Osv.
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SÅDAN BRUGES DEN ULTRASONISKE RENSER
1. Åben låget, kom genstanden, der skal
renses, ned i beholderen eller brug den
medfølgende holder. Fyld beholderen med
vand (vandet skal dække genstanden, men
må ikke overskride MAX-markeringen).
Apparatet vil blive ødelagt
ved brug uden vand!

2. Luk låget igen. Sæt stikket i stikkontakten.
Det blå lys i låget vil tænde, så processen
kan følges.

3. Når der er strøm til apparatet, vil det gå til
standardindstillingen 180s. Tryk på Setknappen for at vælge mellem de 5
arbejdsforløb 180s-280s-380s-480s-90s.
Den ønskede tid indstilles.

4. Tryk på ON-knappen for at starte renseren.
Et blåt lys omkring displayet vil tænde
for at indikere, at renseren er i gang.
Mens renseren arbejder, kan der
komme lyde fra den. Dette er
normalt.

5. Når tiden er gået, viser displayet ”000”,
renseren stopper automatisk, og det blå lys
slukker. Der kan også trykkes på OFFknappen for at stoppe. Ønskes endnu et
arbejdsforløb, gentages ovenstående proces.

6. Når arbejdet med renseren er færdigt, skal
stikket tages ud af stikkontakten. Låget
åbnes, den rensede genstand tages op, og
vandet hældes ud.
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RENSNINGSMETODER
3 forskellige rensningsmetoder

Almindelig rensning

Brug kun postevand til almindelig rensning. Vandet skal
dække genstanden, for at den kan renses. Vær
opmærksom på, at vandmængden ikke overskrider
MAX-markeringen, men at den er over MINmarkeringen.

Grundigere rensning

Hvis genstanden er plettet eller ekstraordinært beskidt,
tilsættes ca. 5-10 ml vaskemiddel i vandet for at forbedre
resultatet.

Delvis rensning

Store genstande kan renses delvist som vist på
tegningen.
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VEDLIGEHOLDELSE
Tag stikket ud af stikkontakten og tøm beholderen efter brug. Lad ikke
vandet være i beholderen i lang tid. For at forlænge renserens levetid
anbefales det, at der holdes en pause på 15 min. i arbejdet med den efter
hvert 3. arbejdsforløb.

Tør beholderen og renserens ydre med en tør klud. Udsæt kun de dele af
renseren for vand, der kan tåle det. Ellers er der fare for elektrisk stød.

Opbevar renseren på et køligt og tørt sted. Hold den væk fra enhver form
for varmekilde (radiatorer mv.) og fugtige omgivelser (badeværelser mv.).
Den ideelle opbevaring for renseren er i dens originale emballage.

GARANTI
Der ydes to års reklamationsret på dette produkt, såfremt der ikke er tegn på uhensigtsmæssig brug.
Reklamationsretten gælder heller ikke, hvis defekten skyldes fejl på ledningsnettet. Ved ethvert tegn
på vold, uhensigtsmæssig brug, uautoriserede reparationer eller lignende frafalder
reklamationsretten uden videre.

I henhold til WEEE’s direktiver må dette produkt ikke smides i skraldespanden. Det
skal afleveres på en genbrugsstation. På den måde hjælper du med at beskytte miljøet.

Importeret af:
A/S Harald Nyborg
A. Jakobsens Vænge 21
DK - 5220 Odense SØ
 Der tages forbehold for trykfejl.
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