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A vibrációs tisztítóeszköz hatékonyan távolítja el a szennyeződéseket és a port a szemüvegekről és a 
napszemüvegekről. A mikrorezgések kis hullámokat bocsátanak ki, és fellazítják a szennyeződéseket 
a szemüvegeken. 
A tisztítóeszköz alkalmas ékszerek, vízálló órák, kulcsok, érmék és egyéb tisztításra szoruló kisebb 
tárgyak fertőtlenítésére is. 
 
Használati utasítás: 
A készülék használható USB kábellel (tartozék) vagy elemekkel (nem tartozék). 
 
Az elemtartó rekesz a készülék alján található. 
1. Nyissa ki az elemtartót, és helyezzen be 3 darab AA típusú elemet. Ügyeljen a helyes polaritásra 

(+/-). 
2. Töltse fel a tartályt 2/3-ig vízzel, és helyezze bele a szemüveget vagy egyéb fertőtlenítendő tárgyat. 

Az optimális eredmény érdekében egy csepp tisztítószert (mosogatószer, mosószer, 
antibakteriális szer, stb.) adhatunk hozzá. Ügyeljen arra, hogy a tisztítószer ne károsítsa az 
érzékeny anyagokat vagy a tükröződésmentes bevonattal ellátott szemüveget. 

3. Nyomja meg egyszer az "ON" gombot. A jelzőfény kékre vált, és egy másodperccel később elindul 
az 5 perces mosási ciklus (ha kétszer nyomja meg a gombot, a mosási idő 10 perc lesz, ha 
háromszor nyomja meg a gombot, 15 perc lesz.) Zárja le a fedelet, hogy megakadályozza a víz 
kiszivárgását. 

4. A készülék automatikusan kikapcsol, miután a kiválasztott mosási ciklus befejeződött. 
 
Ha tisztítószert használt, használat előtt öblítse le tiszta vízzel a szemüvegét. 
Ha korábban le szeretné állítani a mosási folyamatot, nyissa ki a fedelet, és nyomja meg egyszer az 
„ON” gombot a készülék kikapcsolásához. 
 
Figyelem: 
Ne tegye ki a készüléket se hőnek, se közvetlen napfénynek, és ne tárolja nedves vagy poros 
helyiségben. 
Az elemtartó nem érintkezhet vízzel vagy más folyadékkal. 
Használat közben mindig vízszintesen helyezze el a készüléket. 
A készülék nem alkalmas nem vízálló tárgyak (mobiltelefonok, nem vízálló órák stb.) tisztítására. 
Tartsa távol a gyermekektől. 
 

Elemek által okozott veszély: 

Mindig cserélje ki az összes elemet, ne keverje az új és a használt elemeket. 

Ne használjon különböző típusú, márkájú vagy eltérő kapacitású elemeket. 

Az elem cseréjekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-). Vegye ki az elemeket a készülékből, ha 

azok lemerültek, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket. 

Így elkerülheti az elemek szivárgása által okozott károkat 

A nem újratölthető elemeket nem szabad újra feltölteni. A csatlakozó érintkezőket nem szabad 

rövidre zárni. 
 

A készülék ártalmatlanítása:  

Az elektromos és elektronikus alkatrészek hulladékairól (WEEE) szóló 2012/19/EU európai 

irányelv előírja, hogy a használt háztartási készülékeket nem lehet kommunális 

hulladékgyűjtőben elhelyezni. 

A használt készülékeket szelektív gyűjtőhelyen kell ártalmatlanítani a különböző alkatrészek 

újrahasznosításának növelése, valamint az egészség és a környezet védelme érdekében. 

 

 
 

 


