
 
 
 
 

Инструкция по применению ультразвуковой мойки CD-4800 
 

1. Функции: 
1.1. Цифровое программирование , 5 рабочих циклов, свободный выбор программ 
1.2. Резервуар из нержавеющей стали 
1.3. Вместимость резервуара 1400 мл. 
1.4. Ультразвуковая частота 42 000 Гц. 
1.5. Подогрев моющей жидкости max 65C° 
1.6. Грамотно сконструированная электрическая схема 
Высокочастотная вибрация стимулирует и порождает ультразвуковую волну  частотой 42 
000Гц. Наполнив резервуар водой и погрузив предмет в нее нажмите кнопку "ON". Вы 
увидите отделяющиеся и плавающие в воде грязные частицы. 
 

2. Применение ультразвуковой мойки CD-4800 
Мойку можно использовать для чистки следующих предметов: 

•  медицинский и стоматологический инструментарий, съемные зубные протезы и др. 
медицинские изделия. 

•  ювелирные изделия: серьги, кольца, ожерелья, браслеты и т.д. 
•  очки, солнечные очки, браслеты от часов и водонепроницаемые часы. 
•  бытовые предметы: головки электрических бритв, одноразовые бритвы, расчески и т.д. 
•  канцтовары: перья для ручки, печати и т.д. 
•  металлические изделия: части от часов, монеты, брелки и т.д. 
•  металлические кухонные предметы: вилки, ложки, ножи и т.д. 

 

3. Порядок роботы 
3.1. Открыть крышку и наполнить резервуар водой. 
Внимание: работа ультразвуковой мойки без воды может ее испортить. 
3.2. Положите предмет в воду. Уровень воды не должен превышать максимальной отметки. 
3.3. Закройте крышку и включите прибор в электрическую сеть. 
3.4. Нажмите кнопку «ON» чтобы начать очистку. 
3.5. Загорится красный индикатор. Во время работы прибора вы можете услышать жужжание, 
это значит, что ультразвуковая мойка работает. 
3.6. Ультразвуковая мойка остановиться автоматически по окончании трех минут. 
3.7. Если необходима чистка еще раз, необходимо нажать кнопку «ON» еще раз. 
3.8. Если вы хотите остановить чистку, нажмите кнопку « OFF». 
3.9. Когда чистка окончена, отключите мойку от сети, откройте крышку прибора и достаньте 
очищенные предметы. 
3.10. В конце вылейте грязную воду из резервуара. 
 

4. Способы чистки ультразвуковой мойки CD-4800 
4.1. Основная чистка: используйте  только простую воду для основной чистки. Вода должна 
полностью закрывать предмет, но не превышать максимальной отметки. 
4.2. Улучшенная чистка: когда вещь сильно загрязнена, добавьте 5-10 мл моющего средства в 
воду, чтобы улучшить результат. 
4.3. Чистка по частям: кладите большие вещи разными сторонами попеременно. 
4.4. Интенсивная чистка: когда вещи необходимо интенсивно чистить или стерилизовать 
используйте сначала улучшенную чистку (№2). Затем поменяйте воду, добавьте 5-10 мл 
моющего средства и производите чистку 3 минуты. 



5. Использование дополнительных принадлежностей 
ультразвуковой мойки CD-4800 

5.1. Пластмассовая корзинка 
Когда необходимо почистить вещи маленького размера, положите их в пластмассовую 
корзинку или сетчатый контейнер, затем положите корзинку или сетчатый контейнер в 
резервуар. Необходимо помнить, что пластиковую корзинку нужно использовать только для 
чистки маленьких вещей, так как она забирает около 30% ультразвуковой энергии, что 
ухудшает качество чистки, поэтому, используя пластиковую корзинку, пожалуйста, следуйте 
инструкции по улучшенной чистки (№2).  
5.2. Подставка для часов. 
Не погружайте часы непосредственно в резервуар (исключение составляют часы с 
водонепроницаемым корпусом и глубиной погружения более 30 метров) т.к. вода может 
попасть внутрь и вызвать поломку. Рекомендуется чистить часы, закрепленные на 
специальной подставке, погружая в воду лишь браслет. 
Корпус часов должны находиться на подставке, не соприкасаясь с водой. 
Также как пластмассовая корзинка, подставка для часов забирает ультразвуковую энергию. 
Когда используете подставку для часов, производите улучшенную чистку (№2). 
 
ВНИМАНИЕ ! 
Не рекомендуется чистить в ультразвуковой мойке вещи, которые могут потерять цвет. 
Например: текстиль, кожа, изделия из дерева и т.д. 
Не кладите мобильные телефоны или часы, которые не водонепроницаемы в резервуар 
для чистки. 
Не кладите оправу для очков или предметы искусства, имеющие острые края в резервуар 
для чистки. 
 
 
 
 

 
Інструкція по застосуванню ультразвукової мийки CD-4800 

 
1.Функції: 

1.1. Цифрове програмування, 5 робочих циклів, вільний вибір програм 
1.2. Резервуар з нержавіючої сталі 
1.3. Ємкість резервуара 1400 мл. 
1.4. Ультразвукова частота 42000 Гц. 
1.5. Підігрів миючої рідини max 65C ° 
1.6. Грамотно сконструйована електрична схема 
Високочастотна вібрація стимулює і породжує ультразвукову хвилю частотою 42 000Гц. 
Наповнивши резервуар водою і зануривши предмет в неї натисніть кнопку "ON". Ви побачите 
плаваючі у воді брудні частинки, які відокремились. 
 

2. Застосування ультразвукової мийки CD-4800 
Мийку можна використовувати для чищення наступних предметів: 

 медичний та стоматологічний інструментарій, знімні зубні протези та ін. медичні 
вироби. 

 ювелірні вироби: сережки, каблучки, намиста, браслети і т.д. 

 окуляри, сонячні окуляри, браслети від годинників і водонепроникні годинники. 

 побутові предмети: головки електричних бритв, одноразові бритви, гребінці і т.д. 

 канцтовари: пір'я для ручки, печатки і т.д. 

 металеві вироби: частини від годинника, монети, брилки і т.д. 



 металеві кухонні предмети: вилки, ложки, ножі і т.д. 
 

3. Порядок роботи 
3.1. Відкрити кришку і наповнити резервуар водою. 
Увага: робота ультразвукової мийки без води може її зіпсувати. 
3.2. Покладіть предмет у воду. Рівень води не повинен перевищувати максимальної позначки. 
3.3. Закрийте кришку і увімкніть прилад в електричну мережу. 
3.4. Натисніть кнопку «ON» щоб почати очищення. 
3.5. Загориться червоний індикатор. Під час роботи приладу ви можете почути дзижчання, це 
означає, що ультразвукова мийка працює. 
3.6. Ультразвукова мийка зупинитися автоматично після закінчення трьох хвилин. 
3.7. Якщо необхідна чистка ще раз, необхідно натиснути кнопку «ON» ще раз.  
3.8. Якщо ви хочете зупинити чистку, натисніть кнопку «OFF». 
3.9. Коли чистка закінчена, відключіть мийку від мережі, відкрийте кришку приладу і дістаньте 
очищені предмети. 
3.10. Наприкінці вилийте брудну воду з резервуара. 
 

4. Способи чищення ультразвукової мийки CD-4800 
4.1. Основна чистка: використовуйте тільки просту воду для основної чистки. Вода повинна 
повністю закривати предмет, але не перевищувати максимальної позначки. 
4.2. Покращена чистка: коли річ сильно забруднена, додайте 5-10 мл миючого засобу в воду, 
щоб поліпшити результат. 
4.3. Частка по частинах: кладіть великі речі різними сторонами поперемінно. 
4.4. Інтенсивне чищення: коли речі необхідно інтенсивно чистити або стерилізувати 
використовуйте спочатку поліпшену чистку (№2). Потім поміняйте воду, додайте 5-10 мл 
миючого засобу і проводите чищення 3 хвилини. 
 

5.Використання додаткових речей ультразвукової мийки CD-4800 
5.1. Пластмасова корзинка: коли необхідно почистити речі маленького розміру, покладіть їх в 
пластмасову кошик або сітчастий контейнер, потім покладіть кошик або сітчастий контейнер в 
резервуар. Необхідно пам'ятати, що пластиковий кошик потрібно використовувати тільки для 
чищення маленьких речей, так як вона забирає близько 30% ультразвукової енергії, що 
погіршує якість чищення, тому, використовуючи пластикову кошик, будь ласка, дотримуйтеся 
інструкції по покращеній чистці (№4.2). 
5.2. Підставка для годинника. 
Не занурюйте годинник безпосередньо в резервуар (виняток становлять годинник з 
водонепроникним корпусом і глибиною занурення більше 30 метрів) тому, що вода може 
потрапити всередину і викликати поломку. Рекомендується чистити годинник, закріплений на 
спеціальній підставці, занурюючи у воду лише браслет. 
Корпус годинника повинен знаходитися на підставці, не стикаючись з водою. 
Також як пластмасова корзинка, підставка для годинника забирає ультразвукову енергію. 
Коли використовуєте підставку для годинника, обирайте покращену чистку (№4.2). 
 
УВАГА! 
Не рекомендується чистити в ультразвуковії мийці речі, які можуть втратити колір. 
(наприклад: текстиль, шкіра, вироби з дерева і т.д.) 
Чи не кладіть мобільні телефони або годинник, що неводонепроникні в резервуар для 
чищення. 
Чи не кладіть оправу для окулярів або предмети мистецтва, що мають гострі краї в 
резервуар для чищення. 
 




