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P687 – Ultrazvuková čistička GT SONIC-F4 1,3l 50W 
 
Návod k použití 
 
Vážení zákazníci, 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje 
důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, 
abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
 
 

Ultrazvuková čistička GT SONIC-F4 
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1. PŘEHLED 
 
Poznámka: Zkontrolujte, zda je veškeré příslušenství součástí a nepoškozené. 
 

 
 
1.Transparentní víčko     2.  Nádrž SUS304 
3.Logo       4. Obal 
5.Display       6. Ovládací panel  
7.Košík       8. Jednotka 
 
 

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
Zamýšlené použití 
Čistička je určena pouze pro soukromé použití v domácnosti a nesmí se používat pro komerční účely. Čistička se smí 
používat pouze uvnitř a smí se používat pouze k účelům popsaným v tomto návodu. 
 
 

 Přístroj nesmí používat děti 
 
Tato čistička není určena k použití osobami s omezenými fyzickými smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo 
osobami s nedostatečnými zkušenostmi nebo znalostmi, včetně dětí, pokud nejsou pod dozorem jednotlivce, který je 
odpovědný za jejich bezpečí a byl vyškolen v provozu čističky. 
Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. 
Ukládejte čističku a příslušenství tam, kde není přístupná dětem. 
Děti si nesmějí hrát s obalovým materiálem. Nedovolte dětem hrát si s taškami, hrozí nebezpečí udušení. 
 

 NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem v důsledku vlhkosti 
 
Nepoužívejte tuto čističku v blízkosti vany, sprchy, umyvadla nebo jiných nádob obsahujících vodu. 
Nikdy neumisťujte čističku takovým způsobem, aby při připojení mohla spadnout do vody. 
Chraňte čističku před vlhkostí, kapající nebo stříkající vodou. 
Nikdy se nedotýkejte čističky mokrýma rukama. 
Čistička, kabel ani zástrčka nesmí spadnout do vody nebo jiných kapalin. 
Pokud čistička spadla do vody, okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku a teprve poté vyjměte čističku z vody. 
Nepoužívejte ji znovu a nechte ji zkontrolovat odborníkem. 
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NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem 

 
Nepoužívejte čističku, pokud vykazuje viditelné znaky poškození nebo pokud došlo k jejímu pádu. 
Síťovou zástrčku připojujte pouze k řádně nainstalované zásuvce, která je snadno přístupná a dodává napětí 
odpovídající typovému štítku. Zásuvka musí být po připojení stále snadno přístupná. 
 
Ujistěte se, že kabel není poškozen ostrými hranami nebo horkými povrchy.  
Neobtáčejte kabel kolem čističky, protože by se mohl zlomit.  
Ujistěte se před použitím, že kabel není uvíznutý nebo stlačený. 
Neodstraňujte uzemňovací kolík na zástrčce kabelu. 
Po každém použití vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, aby nedošlo k závadě, pokud čističku nepoužíváte. 
Vyhněte se použití během bouřek. 
Aby se předešlo jakémukoli riziku, neprovádějte žádné změny na čističce nebo příslušenství. Kabel nevyměňujte 
sami. Opravy smí provádět pouze specializovaná firma. Rovněž čističku nerozebírejte, vysoké napětí uvnitř přístroje je 
nebezpečné. 
 
Provoz nasucho poškodí čističku. Při plnění nádrže vždy zkontrolujte, zda není překročeno označení „MAX“. 
Nezapínejte čističku delší dobu nebo nepřetržitě. 
Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky. 
Při přemisťování přístroje buďte opatrní a vyhněte se pádům a nárazům.  
Nevystavujte čističku teplotám pod -10 ℃ nebo nad + 40 ℃. 
 

 UPOZORNĚNÍ 
 
Za poškrábaný nebo poškozený objekt nepřebírá výrobce žádnou odpovědnost. 
 
Objekty, které mohou být čištěny (příklady): 
 
Osobní věci: Brýle, protézy, zubní kartáčky, žiletky, dětské předměty atd. 
Šperky: Náhrdelníky, prsteny, náušnice, náramky, řetízky na hodinky atd. 
Kovové části: mince, medaile, odznaky, ventily atd. 
 

POZOR! 
Volně vsazené kameny, lepené ozdoby na ozdobných předmětech nebo jakékoli uvolněné součásti předmětů by 
mohly být během procesu čištění uvolněny. Zeptejte se svého zubního lékaře zejména v případě, že chcete čistit 
zubní protézy. 
 

Následující objekty nejsou vhodné pro ultrazvukové čištění: 
Originální perly, polodrahokamy, bižuterie nebo měkké kameny jako perly, tyrkysové, korály, smaragdy atd. 
Předměty, které lze snadno odbarvit nebo poškodit. 
Dřevěné předměty, kožené výrobky, textilie, materiály s citlivým materiálem, již poškozený povrch, elektrická zařízení, 
polykarbonátové čočky (termoplasty), brýle vybavené potaženými plastovými čočkami (dokonce nejmenší poškození 
povrchové vrstvy může vést k nenapravitelnému poškození materiálu). Mobilní telefony, hodinky, skleněné rámečky 
nebo umělecká díla vyrobená z želvovin nebo dravců. 
 

Čisticí prostředek: 
Nepoužívejte hořlavé nebo výbušné čisticí prostředky. Speciální čisticí prostředek by měl být použit jen v případě 
obtížných a / nebo obzvláště usazených nečistot jako je mastnota, pryskyřice, rez, vosk, pigmenty atd., které nelze 
odstranit vodou a univerzálním čisticím prostředkem. 
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3. ÚVOD 
Princip ultrazvukového čištění 
 

 
 
Ultrazvukové čištění je založeno na kavitačním efektu způsobeném vibracemi vysokofrekvenčních ultrazvukových vln 
v kapalině. 
V roztoku vznikají mikroskopické bubliny. Tyto při prasknutí způsobují kavitaci, která způsobuje intenzivní tření na 
povrchu čištěného předmětu. Bubliny jsou dostatečně malé, aby pronikly i mikroskopickými štěrbinami a důkladně a 
důsledně jejich povrchy čistily. 
 
Ultrazvukové čištění je mimořádně účinné při odstraňování nečistot, které by za normálních okolností vyžadovaly 
únavné ruční čištění. Používá se k čištění široké škály nástrojů a mechanických součástí a jejich navrácení do téměř 
„zcela nového“ stavu bez poškození citlivých součástí. 
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4. PROVOZ 
 

 
 
1) Otevřete víko a naplňte nádržku z nerezové oceli vodou. 
VAROVÁNÍ: Běh čističe bez vody může poškodit čistič! 
 

 
 
2) Vložte předměty do vody. Hladina musí vždy překročit úroveň „MIN“. Čištěný bjekt by měl být zcela ponořen. 
Nepřekračujte úroveň „MAX“. 
 

 
 
3) Zavřete víko, nasaďte čistič na základnu a připojte napájecí kabel k zásuvce. 
 

 
  
4) Dotkněte se tlačítka zapnutí / vypnutí a poté začne LED na základně svítit zeleně. Dezinfekce ultrafialovým světlem 
je zapnutá. 
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5) Stiskněte tlačítko TIMER, nastavte časovací cyklus na 0-2-4-6-8 (přidejte 2 minuty pokaždé, když se dotknete 
tlačítka pro nastavení aktuální pracovní doby), ultrazvuk začne pracovat a indikátor se rozsvítí. Digitální displej bude 
ukazovat, že se ultrazvuk automaticky zastaví. 
 

 
 
 
6) Po nastavení časovače a teploty stiskněte tlačítko DEGAS, čistička bude pracovat v režimu degas: to znamená, že 
bude pracovat 800 ms, a pak se zastaví na 200 ms, znova začne pracovat na 800ms... Přerušovaný provoz 
ultrazvuku čisticí kapalinu odplyní rychleji. 
 

 
  
7) Pokud si přejete zastavit čištění během doby čištění, znovu stiskněte tlačítko ON / OFF. 
Poznámka: Při čištění bude slyšet bzučivý zvuk. To znamená, že čistička pracuje. 
 

 
  
8) Po dokončení procesu čištění odpojte napájecí kabel, otevřete víko a vyjměte předmět. Nakonec vylijte vodu z 
nádrže. Vyčistěte a otřete nádrž. 

mailto:hadex@hadex.cz
http://www.hadex.cz/


 

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz 

Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.  

5. ZPŮSOBY POUŽITÍ 
 

  
 

Základní čištění 
Pro běžné čištění používejte normální vodu. Objekt by měl být zcela ponořen. Voda by však neměla překročit 
maximální úroveň naplnění. 
 

 
 
  

Důkladné čištění 
Abyste dosáhli lepších výsledků, můžete přidat několik kapek univerzálního saponátu. Doporučujeme používat běžný 
mycí prostředek na mytí nádobí, nejlépe bez látek doplňujících lipidy (balzám). Pro profesionálnější výsledek čištění 
lze použít speciální čisticí prostředek. Zjistěte, který koncentrát je vhodný k čištění vašich předmětů a typu 
kontaminace. 
 

 
  

Částečné čištění 
K částečnému čištění větších předmětů použijte čistič s otevřeným víkem. Během provozu se nedotýkejte kapaliny! 
 

 
  

Ultra čištění 
Pokud položky vyžadují rozsáhlé čištění, použijte nejprve postup „Čištění“, vyměňte vodu a opakujte proces „Čištění“, 
dokud položky nebudou zcela vyčištěny. 
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6. PÉČE A ÚDRŽBA 
NEBEZPEČÍ! Před čištěním čističky vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nikdy neponořujte čističku, kabel ani zástrčku do 
vody nebo jiné kapaliny pro účely čištění a péče. 
 

VAROVÁNÍ! 
Nečistěte ultrazvukový čistič žíravými čisticími prostředky nebo špičatými předměty. K čištění a sušení nádrže použijte 
kousek látky. Zajistěte, aby v nádrži nezůstala žádná zbytková voda, aby se zabránilo usazování vodního kamene. 
Skladujte čistič na chladném a suchém místě. Vždy udržujte čistič mimo dosah dětí. Před použitím zkontrolujte spoj 
zástrčky a kabelu. Při manipulaci s čističkou zacházejte opatrně. 
 

7. Specifikace 
 

Model GT-F4 

Ultrazvuková frekvence 40kHz 

Materiál nádrže Nerezová ocel SUS304 

Objem nádrže 1300 ml 

Časovač 4 cykly časovače: 
0min-2min-4min-6min-8min 

Zdroj napájení AC 100-120V,60Hz 
AC 220-240V,50Hz 

Ultrazvuková síla 50W 

Velikost nádrže 170*135*60(D*H*V)mm 

Celková velikost 205*170*196(D*H*V)mm 

Čistá váha 1900g 

Celková hmotnost 2250g 
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