
Duggert Etuis 
ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA JP890 
CE, FC 
 
návod k použití 
1. víčko s průhledným okýnkem 
2. vanička na vodu 
3. vnější plášť 
4. ovládací panel 
5. značka MAX 
6. elektrická šňůra se zástrčkou 
7. plastový košíček 
8. stojánek na hodinky 
 
Ovládací panel (zleva doprava): 
displej, kontrolka elektro, operační kontrolka  
čas TIME, tlačítko ON/OFF, reset tlačítko 
 
Bezpečnostní instrukce 
Přečtěte si prosím tyto instrukce před používáním přístroje. Instrukce nevyhazujte. 
Nenechávejte přístroj bez dozoru za přítomnosti dětí nebo jiné neodpovědné osoby. 
Děti a osoby, které si nejsou vědomy nebezpečí, nejsou oprávněny s přístrojem manipulovat. 
Tento přístroj je poháněn elektrickým proudem. S tím souvisí nebezpečí elektrického šoku. 
Dbejte především následujících postupů: 
nikdy nesahejte na zástrčku mokrýma rukama. 
Ze zásuvky vytahujte vždy přímo za zástrčku, nikdy netahejte za šnůru. Mohla by se zlomit. 
Dejte pozor, abyste nepoškodili elektrickou šnůru a nezamotali ji kolem přístroje během práce 
nebo nepostavili přístroj na šnůru. 
Nikdy neponořujte přístroj do vody nebo jiných tekutin. Voda smí přijít do styku pouze s 
nádobkou.  
Nepoužívejte ve vaně.  
Ostatní části přístroje chraňte před vodou, vlhkem, deštěm. 
Používejte přístroj jen s takovou voltáží, jaká je vyznačená na štítku. Nesprávná voltáž 
přístroj může zničit. 
Šnůru vytáhněte ze zásuvky, když přístroj nepoužíváte. 
Chraňte přístroj před atmosférickými vlivy, nikdy přístroj nepoužívejte venku. 
Chraňte přístroj před zdroji tepla (kamna, trouba, topení atd.). 
Jestliže je poškozená elektrická šnůra, je nutno nechat přístroj profesionálně opravit. 
Přístroj nerozebírejte. 
Nepoužívejte jiné než originální díly a příslušenství. 
Do vaničky nelejte nikdy abrazívní nebo korozívní chemikálie. 
Nepoužívejte pro čištění textílií, kožených produktů, dřeva apod, používejte pouze pro 
vyjmenované účely. 
 
Úvod: 
Přístroj JP890 čistí předměty ultrazvukem, tj. vysokofrekvenčními vlnami, které nejsou 
slyšitelné pro lidské ucho. Jemné bublinky uvolňované vlnami jemně uvolňují špínu. 
Přístroj JP890 umožnuje jemně čistit povrchy a oblasti, které jsou jinak těžko dostupné.  
Je výborný pro čištění voděvzdorných předmětů, jako jsou brýle, mince, vodotěsné hodinky, 
šperky, příbory, hlavice strojků na holení, hřebeny, kartáčky na zuby, hlavice per, hlavice 
součástek tiskárenských kartridží, pečetidla atd. 
 
Popis procesu odstranění špíny pomocí ultrazvuku: 
Ultrazvukové vlny procházejí roztokem v nádobce. Způsobují střídání vysokého a nízkého 
tlaku v roztoku. Během doby nízkého tlaku se vytváří miliony mikrobublinek, které se zvětšují. 
Tento proces se nazývá tvorba dutin (kavitace). Během doby vysokého tlaku se bublinky 
hroutí a uvolňují do všech stran velké množství energie. Tato energie naráží do všech 
povrchů a skulin a uvolňuje přilepené nečistoty.  
 
Likvidace produktu: neházejte do směsného odpadu, ale odevzdejte do sběrného dvora pro 



recyklaci elektrozařízení. Označeno na štítku příslušným symbolem. 
Některé části jsou recyklovatelné a šetrné k životnímu prostředí. 
 
4 druhy čištění: 

1. obyčejné čištění: použijte pouze vodu, předmět by do ní měl být ponořen, ale 
nepřekračujte značku MAX. 

2. Zesílené čištění: je-li předmět extrémně špinavý, přidejte 10-15ml běžného 
detergentu pro domácnost, účinnost ultrazvuku se zvýší. 

3. Čištění po částech: velké předměty ponořujte a čistěte postupně z různých stran. 
4. Intenzívní čištění: potřebujete-li předmět vyčistit nebo dezinfikovat, použijte zesílené 

čištění a čistěte opakovaně vždy s novou dávkou vody a detergentu. 
 

Funkce: 
Vanička musí být naplněna vodou. Pokud je vanička naplněná málo nebo vůbec, nedochází k 
čištění. 
 
1. Otevřete víčko. 
2. Naplnte vaničku studenou vodou ke značce "MAX". 
3. Zapojte zástrčku do el.zásuvky. 
4. Do vaničky umístěte předměty, které chcete čistit. Voda nesmí přesáhnout značku MAX. 
5. Zavřete víčko. 
6. zmáčkněte tlačítko ON/OFF, objeví se červená kontrolka a na displeji svítí 300. 
Přístroj je nastaven na 300 vteřin.  
Zmáčkněte tlačítko TIME, přístroj má 18 různých voleb: 90sec, 120sec, 150sec, 180sec, 
210sec, 240sec, 270sec, 300sec, 330sec, 360sec, 540sec, 720sec, 900sec, 18min, 21min, 
24min, 27 min, 30 min. 
Stiskněte RESET tlačítko a objeví se Vám poslední zvolený čas, stiskněte RESET ještě 
jednou a objeví se Vám základní čas 300sec. 
Přístroj začne čistit.  
Při čištění je slyšet jemné bzučení. To znamená, že přístroj pracuje. 
Během čištění svítí zelená kontrolka. 
Čištění se samo ukončí po 5 minutách a kontrolka zhasne.  
Chcete-li přerušit čištění, zmáčkněte tlačítko OFF (8). 
Pro opakované čištění zmáčkněte znovu tlačítko ON/OFF. 
 
7. Po ukončení čištění otevřete víčko, vyndejte vyčištěné předměty a vysušte přístroj. 
 
Uživatelská údržba: 
1.Odpojte od přívodu el. proudu a vyprázdněte vaničku. Nenechávejte vodu ve vaničce 
dlouho. 
2.vytřete vaničku a obal dosucha utěrkou. Nemyjte čističku, když je pod el.proudem – 
nebezpečí el.výboje. 
3. Uchovávejte čističku na chladném a suchém místě. 
 
POZNÁMKA: 
Mezi jednotlivými cykly nechte přestávku 5 - 10 minut, aby přístroj lépe fungoval. 
 
Čištění malých předmětů. 
Malé předměty se můžou začít během čištění hýbat po vaničce. To by je mohlo poškodit. 
Proto použijte pro malé předměty tento postup. 
1. malé předměty umístěte do košíčku, který je součástí přístroje (5) 
2. Košíček umístěte do vaničky. 
3. Spustte čištění. 
Pozor: košíček používejte pouze pro čištění malých předmětů, aksorbuje asi 30% 
ultrazvuk.vln, proto je doporučeno použít zesílené čistění. 
Stojánek na hodinky: ultrazvuková osmosa je velice silná, proto obyčejné vodovzdorné 
hodinky (pro potápění do méně než 30m) nedávejte do nádobky přímo. Ultrazvuk by je mohl 
poškodit. Do vody ponořte pouze pásek hodinek a samotné hodinky umístěte na vršek 
stojánku. Stejně jako u košíčku, stojánek absorbuje část ultrazvuk. vln, proto je doporučeno 
použít zesílené čistění. 



 
Specifikace 
číslo modelu: JP890 
Voltáž: 200-240 V, 50Hz 
Výkon: 50W 
ultrazvuková frekvence: 42 KHz 
velikost nádobky: 155x95x52mm 
nastavení času: 0 – 30 min 
objem: 600ml 
hmotnost přístroje: 1.000 +/- 5g 
 
 
Distribuce v ČR: Adam OPTIMART s.r.o., IČ 48948357, Mrštíkova 399/2a, Liberec 
 
 


