
 
 
Tuote 100239. Ultraäänipesuri ajastimella ja lämmityksellä 
 
EI SAA KÄYTTÄÄ ILMAN VETTÄ TAI MUUTA PESUNESTETTÄ 
 
 
1. Lämmityksen merkkivalo 
2. Vihreä = ultraääni päällä, punainen = ylikuormitus 
3. ON painike 
4. OFF painike 
5. Ajan valinta (90/180/280/380/480s) 
6. Lämmitys päälle/pois painike 
 
 
 
- Laita puhdistettava esine pesurin altaaseen, täytä allas vedellä, huomio minimi ja maksimi täyttörajat. 
- Kytke verkkojohto laitteeseen, kytke pistoke pistorasiaan 
- SET (5) napilla voit valita haluamasi ajan, vihreä LED (1) syttyy ja näytössä laskuri alkaa laskemaan 
asettamastasi ajasta kohti nollaa jolloin laite pysähtyy ja kuuluu merkkiääni. 
- Lopeta ohjelma painamalla OFF (4)   
- Kun laitetta ei käytetä, irrota aina verkkojohto pistorasiasta 
- Kun tyhjennät tai täytät allasta, varmistu että verkkojohto ei ole pistorasiassa 
 
------------------- 
 
- Pesuvinkkejä: Lisää altaaseen esim. ruokalusikallinen tavallista astianpesuainetta, pesutulos parantuu likaisten esineiden 
kohdalla. 
- Muista että puhdistettavan esineen tulee olla muovisen ”korin” päällä ja täysin nesteen peitossa. Nestepinnan tulee olla  
min/max rajojen välillä. 
- Lämmittimen käyttö lisää puhdistustehokkuutta huomattavasti, huomioi ettet käytä lämmitintä jos puhdistat esineitä jotka 
eivät siedä lämpöä tai sisältävät esim. vahaa tms. joka sulaa lämpimässä. 
- Oikeat puhdistusajat ja pesuainemäärät erilaisille esineille/likaisuuksille löytyvät kokeilemalla. 
- Monille kohtuullisen pinttyneille pinnoille joutuu käyttämään 480s asetusta jopa usean kerran peräkkäin, riippuen 
tietenkin pohjamateriaalista yms. pesutulos vaihtelee. 
 
-------------------- 
 
- Käytä pesuria vain kun altaassa on nestettä 
- Jos ylikuormitus LED (punainen 2) syttyy, kytke laite pois päältä n. 20 min ajaksi. 
- Käytön jälkeen irrota verkkojohto pistorasiasta ja tyhjennä allas, älä pidä altaassa nestettä kun laite on varastoituna. 
- Säilytä laitetta kuivassa huonelämpötilassa. 
 
-------------------- 
 
Ultraäänipesuria käytetään tyypillisesti irrottamaan kohtuullisen helposti irtoavaa likaa esineistä sellaisista paikoista minne ei 
mekaanisella puhdistuksella päästä. Ultraäänipesuri ei "kiillota". Lisää esim. vajaa ruokalusikallinen tavallista astianpesuainetta 
veteen tavallisissa putsauksissa. Kokeilemalla opit mitä pesuainetta minkäkinlaiset liat ja esineet tarvitsevat. Kun pesulios on 
lämmintä on pesutulos parhaimillaan. Käytä pesuria vain kun altaassa on nestettä. Sopivat puhdistusajat ja pesuainemäärät 
löytyvät kokeilemalla. Pinttyneisiin "tummumiin" ei ultraäänipesuri tehoa kovinkaan hyvin. Jos käytät pelkkää vettä, se ei 
puhdista myöskään oikein hyvin. 
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