
 

 

 

CZ                                                                          NÁVOD K POUŽITÍ 
USR 5659 – ultrazvukový  čistič  

 

 

 

 

 

 

 

Mnohokrát děkujeme! 
Těší nás, že jste se rozhodli pro ultrazvukový čistič USR 5659. 
Symboly v tomto návodu k obsluze 
Důležité pokyny pro Vaši bezpečnost jsou zvlášť vyznačeny. Bezpodmínečně se těmito pokyny řiďte, abyste předešli nehodám a 
poškozením přístroje: 
Všeobecné bezpečnostní pokyny 
 Přečtěte si návod velmi pečlivě před uvedením přístroje do provozu a dobře si jej uložte včetně záručního listu, pokladního 
dokladu a podle možností i kartonu s vnitřním obalem. Pokud přístroj poskytujete třetí osobě, přiložte k němu také tento 
návod k obsluze.  Používejte přístroj výhradně pro soukromé účely, pro které byl určen. Tento přístroj není určen pro 
profesionální použití.  Nepoužívejte přístroj venku. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkem (v žádném 
případě jej neponořujte do kapalin) a ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj s vlhkýma rukama. Je-li přístroj vlhký nebo mokrý, 
okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku. Pokud přístroj nepoužíváte, montujete části příslušenství, čistíte jej, nebo při poruše, tak 
jej vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte za zástrčku, nikoli za kabel).  Nenechávejte přístroj v provozu bez dozoru. 
Vždy vypněte přístroj, když opouštíte místnost. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Pravidelně kontrolujte přístroj a kabel, zda 
nejsou poškozeny. Poškozený přístroj neuvádějte do provozu. Neopravujte přístroj sami, nýbrž vyhledejte autorizovaného 
odborníka. Aby se předešlo ohrožení, nechte vadný síťový kabel vyměnit za rovnocenný kabel pouze výrobcem, naším servisem 
nebo podobně kvalifikovanou osobou.  Používejte pouze originální příslušenství. Respektujte dále uvedené "Speciální 
bezpečnostní pokyny". 
Děti a vetché osoby 
Pro bezpečnost Vašich dětí nenechávejte malé části balení (plastový sáček, karton, polystyren atd.) v jejich dosahu. Pro 
ochranu dětí nebo vetchých osob před nebezpečím elektrických přístrojů dbejte na to, aby tento přístroj byl používán pouze 
pod dohledem. Tento přístroj není hračka. Nenechávejte malé děti, aby si s ním hrály. 
Speciální bezpečnostní pokyny 
Návod k obsluze 
Přečtěte si návod k obsluze velmi pozorně, a to ještě před tím, než začnete přístroj používat. Tento návod si dobře uložte. 
Pokud přístroj poskytujete třetí osobě, přiložte k němu také tento návod k obsluze. Nedodržování pokynů z tohoto návodu 
může způsobit těžká poranění nebo škody na přístroji. Za škody, které vznikly nerespektováním pokynů v tomto návodu k 



obsluze, nepřebíráme žádné ručení. Tento přístroj smí být používán pouze privátně v domácnosti. Není určen pro průmyslové 
využití. 
Napájení proudem 
Přístroj je napájen elektrickým proudem, vzniká tedy zásadně nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Zvláště proto dbejte na 
následující: 

 Nikdy neberte zástrčku do mokré ruky. 
 Když vytahujete zástrčku ze zásuvky, tahejte vždy přímo za zástrčku. Nikdy netahejte za kabel, mohl by se roztrhnout. 
 Dejte pozor na to, aby kabel nebyl nikde skřípnutý, ohnutý, přejetý nebo aby nepřišel do kontaktu se zdroji tepla. 
 Dávejte pozor na to, aby se kabel při provozu nenamotal na přístroj. 
 Přístroj během provozu nestavte na kabel. 
 Používejte pouze prodlužovací kabely, které jsou pro příkon tohoto přístroje vhodné a dostačující. 
 Nikdy přístroj neponořujte do vody nebo do jiné kapaliny. Dávejte pozor na to, aby nádrž přišla do kontaktu pouze s 

vodou. Všechny ostatní části přístroje chraňte před deštěm a mokrem. 
 Přístroj používejte pouze tehdy, jestliže souhlasí napětí uvedené na typovém štítku na spodní straně přístroje s 

napětím v zásuvce. Nesprávné napětí může přístroj poškodit. 
 Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, jestliže přístroj nepoužíváte. 

Stanoviště 
Podmínkou bezpečného provozu přístroje je přiměřené umístění. Proto dodržujte následující: 

 Chraňte přístroj před povětrnostními vlivy. Nikdy jej nepoužívejte venku. 
 Chraňte přístroj před vlhkem. 
 Chraňte přístroj před mrazem. Zbytek vody v přístroji by mohl zmrznout a poškodit přístroj. 
 Nikdy přístroj nestavte do bezprostřední blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. kamna, varné desky apod. 
 

Použití přiměřené určení 
Přístroj na čištění ultrazvukem je výhradně určen k čištění vodotěsných předmětů z kovu, skla nebo plastu. Každé další použití 
je považováno za nepřiměřené a je zakázáno. Zvláště zakázáno je čištění na vodu citlivých předmětů, jako jsou např. mobilní 
telefony nebo nevodotěsné hodinky. 
Závady 
Jestliže by jednou došlo k závadě: 

 Jestliže u tohoto přístroje je poškozené přívodní vedení, musí být opraveno výrobcem nebo jeho servisem nebo 
podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí. 

 Nikdy nepoužívejte poškozený přístroj, nebo přístroj s poškozeným kabelem. Hrozí velké riziko poranění. 
 
Vybalení 

 Vybalte přístroj a všechny části příslušenství a zkontrolujte úplnost dodávky. 
 

Postavení 
 Postavte přístroj na vodorovnou a rovnou plochu. 

 
Čištění 
Popis funkce 
Přístroj USR 5659 čistí předměty pomocí ultrazvuku, tedy zvukovými vlnami, které pro člověka nejsou slyšitelné. Princip funkce 
je jednoduchý: Na čištěných předmětech se vlivem ultrazvukových vln tvoří malé bubliny. Ty okamžitě praskají. V důsledku 
takto vznikajícího sacího efektu se nečistoty šetrně odstraňují. 
Přístroj USR 5659 Vám umožňuje jednoduché a zároveň šetrné čištění povrchů a těžko přístupných míst. 
 
Použití 
Přístroj se výborně hodí k čištění vodotěsných 
předmětů z kovu, skla nebo plastu, čistit lze například: 

 brýle 
 mince 
 vodotěsné hodinky 
 šperky 
 příbory 
 zubní protézy/zubní rovnátka 
 disky CD/DVD/Blu-ray 



Čištění předmětů 
Před použitím přístroje je třeba nádrž na vodu naplnit vodou. Přístroj nedosáhne žádného čistícího účinku, jestliže je v nádrži 
nedostatek vody nebo v ní není voda žádná. 
 
 
 

 
1. Kryt 
2. Tlačítko ON 
3. Tlačítko SET 
4. Displej 
5. Tlačítko OFF 
6. Kontrolka 
7. Základna 
8. Držák CD/DVD 
9. Distanční kroužek 
10. Držák na hodinky 
11. Vkládací koš 
12. MAX – ukazatel na koši 
13. Nádržka na vodu 
14. MAX – ukazatel na nádržce (600 ml) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Otevřete kryt. 
2. Naplňte nádrž studenou vodou. Nádrž naplňte maximálně po označení "MAX". Vyjměte vkládací koš. Značku "MAX" 
naleznete na straně. 
3. Připojte přístroj do zásuvky. 
4. Položte předmět určený k čištění do nádrže s vodou. Předmět můžete také vložit do koše nebo jej upevnit na držák hodinek. 
Např. řetízky, náramky a podobné předměty zavěste přes držák koše. 
5. Uzavřete kryt přístroje. Při větších dílech zůstává kryt otevřen. 
6. Stiskněte tlačítko zap/vyp. 
Přístroj nyní začíná čistit. 
- Kontrolka provozu během procesu čištění svítí. 
- Po 180 sekundách bude proces čištění automaticky ukončen. Kontrolka provozu zhasne. 
7. Otevřete kryt a vyčištěný předmět vyjměte. 
8. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 
9. Vyprázdněte nádrž na vodu. 
 
Přerušení čištění 
Za normálních okolností trvá proces čištění 180 vteřin. Jestliže požadujete proces čištění ukončit před uplynutím této doby, 
stiskněte tlačítko zap/vyp. 
 
Čištění malých předmětů 
Malé předměty se mohou během čištění v nádrži s vodou hýbat. Za určitých okolností tak může dojít k jejich poškození, např. k 
poškrábání. Proto při čištění malých předmětů postupujte následujícím způsobem: 
1. Malé předměty uložte do košíku, který je dodáván spolu s přístrojem. 
2. Vložte vkládací koš do přístroje. 
3. Proveďte čištění viz  „Čištění předmětů“. 
 



Čištění hodinek 
Použitím vkládacího koše klesá výkon čištění o cca 30%. Během čisticího procesu může do hodinek vniknout voda a poškodit je. 
Čistěte proto pouze vodotěsné hodinky, které mají povolen ponor do minimálně 30-ti metrů. Stářím hodinky často ztrácí 
vodotěsnost. Nechte proto případně zkontrolovat jejich vodotěsnost u hodináře. 
 
Čištění větších předmětů 
Tímto přístrojem můžete čistit také větší předměty. 
1. Ponořte předmět určený k čištění jen částečně do nádrže s vodou. 
2. Proveďte čištění viz  „Čištění předmětů“. 
 
Čištění disků CD/DVD 
1. Vyjměte koš. 
2. Umístěte disky CD/DVD na jejich držák podle vyobrazení. 
3. Vložte držák s disky CD/DVD doprostřed nádrže. 
 
Odstranění závad 
Pomocí následující tabulky zkontrolujte, zda závadu nemůžete odstranit sami. 
 

Závada Možná příčina Řešení 
Při použití tlačítka zap/vyp se 
přístroj nezapne. 

Chybí napájení. Zasuňte síťovou zástrčku pořádně, případně 
funkčnost zásuvky zkontrolujte jiným přístrojem.   

Účinek čištění je 
nedostatečný. 

Silné znečištění. Přidejte do vody v nádržce běžný čistící prostředek 
(viz Čištění) Vyměňte vodu v nádržce.  

Současné čištění více 
předmětů. 

Snižte počet současně čištěných předmětů 

 
Likvidace 
Jestliže je dosaženo konce použitelnosti přístroje, zvláště když se vyskytnou poruchy funkce, znehodnoťte přístroj tím, že 
vytáhnete zástrčku ze zásuvky a potom síťový kabel přeříznete. Zlikvidujte přístroj v souladu s platnými předpisy pro ochranu 
životního prostředí ve Vaší zemi. Elektronické a elektrické součástky nesmí být likvidovány spolu s běžným domovním 
odpadem. Obraťte se pro radu ohledně recyklace na komunální úřad Vaší obce nebo na Vašeho prodejce. 
 
Význam symbolu "popelnice" 
Chraňte naše životní prostředí, elektrické přístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektrických přístrojů využívejte 
k tomu určená sběrná místa a odevzdejte tam elektrické přístroje, které již nebudete používat. Pomůžete tak předejít 
případným dopadům na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku špatné likvidace. Přispějete tak k opětnému zhodnocení, 
recyklaci a dalším formám využití starých elektrických a elektronických přístrojů. Informace, kde se tyto přístroje likvidují, 
získáte u správy Vaší obce. 
 
 
 
 
 
 

 


