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CT 420 
Συσκευή καθαρισµού µέσω «µπάνιου» υπερήχων 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
 
Προσοχή 

Σε καµία περίπτωση µην αποσυναρµολογείτε την συσκευή. ∆εν υπάρχουν εξαρτήµατα που µπορεί να 
επισκευαστούν από εσάς στο εσωτερικό της. 
Ανοίγοντας την συσκευή µπορείτε να εκτεθείτε σε υψηλή τάση και σε σοβαρό κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή 
πρόκλησης πυρκαγιάς. 
 

Προσοχή 

Ποτέ µην ενεργοποιείτε την µονάδα χωρίς να υπάρχει κατάλληλο υγρό στον κάδο της. 
 
 

Βασική παρουσίαση των ενδείξεων και λειτουργιών 

 
Μέρη από αποτελούν την συσκευή 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆οχείο καθαρισµού 

Ενδεικτικά και χειριστήρια 

Βάνα αδειάσµατος 
κάδου 

∆ιακόπτης ΟΝ/OFF 
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Η συσκευή έχει τέσσερεις ζώνες ενδείξεων και  χειριστηρίων 

Σε αυτές απεικονίζονται και ρυθµίζονται µε σειρά από αριστερά προς τα δεξιά οι  ακόλουθες ρυθµίσεις: 

 
Ρύθµιση ισχύος-λειτουργίας (Power Setting) 
Ρύθµιση θερµοκρασίας (Cleaning Temp) 
∆ιάρκεια λειτουργίας (Cleaning Timing) 
Ισχύς υπερήχων (Ultrasonic Power) 
 
To ενδεικτικό LED 1 δείχνει την τάση λειτουργίας πράσινη φωτοβολία σηµαίνει κανονική τάση λειτουργίας, 
κόκκινη σηµαίνει χαµηλή. 
To ενδεικτικό LED 2 δείχνει την τάση λειτουργίας πράσινη φωτοβολία σηµαίνει κανονική τάση λειτουργίας, 
κόκκινη σηµαίνει υψηλή. 
To ενδεικτικό LED 3 δείχνει την κατάσταση λειτουργίας πράσινη φωτοβολία δείχνει την κατάσταση αναµονής, 
ενώ η συσκευή είναι σε κανονική λειτουργία το πράσινο αναβοσβήνει, αν το ενδεικτικό φωτοβολεί κόκκινο 
σηµαίνει πως η συσκευή είναι σε κατάσταση ρυθµίσεων ενώ όταν η ρυθµίσεις αποθηκεύονται το κόκκινο 
αναβοσβήνει. 
To ενδεικτικό LED 4 δείχνει την λειτουργία του θερµαντικού στοιχείου το κάδου. Όταν είναι πράσινο η 
θερµοκρασία είναι σταθερή όταν είναι κόκκινο το υγρό θερµαίνεται. 
To ενδεικτικό LED 5 δείχνει την µονάδα µέτρησης χρόνου. Το πράσινο σηµαίνει την ένδειξη σε δευτερόλεπτα 
το κόκκινο σηµαίνει σε λεπτά. 
To ενδεικτικό LED 6 δείχνει την λειτουργία του στοιχείου υπερήχων. Πράσινη ένδειξη σηµαίνει πως η συσκευή 
είναι σε αναµονή, όταν το στοιχείο υπερήχων αρχίσει να λειτουργεί το ενδεικτικό γίνεται κόκκινο. 
 
Υπάρχουν τέσσερεις καταστάσεις λειτουργίας της συσκευής 

1) Κατάσταση αναµονής 
2) Κατάσταση ρύθµισης 
3) Κανονική λειτουργία υπερήχων 
4) Λανθασµένη λειτουργία. 

 
Εισαγωγή ή αλλαγή επιθυµητής θερµοκρασίας 

 
Πιέστε τον διακόπτη S1 το πρώτο ψηφίο στην ένδειξη θερµοκρασίας θα αναβοσβήνει. Χρησιµοποιήστε τα 
κουµπιά ▲ και ▼ για να επιλέξετε το πρώτο ψηφίο (µε δεδοµένο πως η µέγιστη θερµοκρασία µπορεί να είναι 
120

ο
 C το πρώτο ψηφίο µπορεί να είναι 1 ή 0). Πιέστε ξανά του κουµπί S1 για να ρυθµίσετε το δεύτερο ψηφίο 

(δεκάδες) χρησιµοποιώντας τα κουµπιά ▲ και ▼. Τέλος µε τον ίδιο  τρόπο ρυθµίσετε και το τρίτο ψηφίο 

(µονάδες). Όταν ολοκληρώσετε την ρύθµιση της επιθυµητής θερµοκρασίας πιέστε το κουµπί  για να 
αποθηκευτούν οι ρυθµίσεις. 
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Εισαγωγή - ρύθµιση χρονικής διάρκειας λειτουργίας 

 
Πιέστε τον διακόπτη S2 η  ένδειξη χρόνου θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ▲ και ▼ 
για να επιλέξετε την µονάδα χρόνου (λεπτά η δευτερόλεπτα) όταν το ενδεικτικό είναι πράσινο σηµαίνει πως 
έχετε επιλέξει δευτερόλεπτα όταν είναι κόκκινο έχετε επιλέξει λεπτά. Πιέστε ξανά το S2 το πρώτο ψηφίο της 
ένδειξης θα αναβοσβήνει, χρησιµοποιώντας τα κουµπιά ▲ και ▼ ρυθµίσετε το πρώτο ψηφίο της χρονικής 
διάρκειας. Πιέστε ξανά του κουµπί S2 για να ρυθµίσετε το δεύτερο ψηφίο χρησιµοποιώντας τα κουµπιά ▲ και 

▼. Όταν ολοκληρώσετε την ρύθµιση της επιθυµητής θερµοκρασίας πιέστε το κουµπί  για να 
αποθηκευτούν οι ρυθµίσεις. 
 
Εισαγωγή-ρύθµιση ισχύος λειτουργίας 

Πιέστε το κουµπί S3 το πρώτο ψηφίο της ένδειξης ισχύος θα αρχίσει να αναβοσβήνει. 
Ρυθµίστε της ένδειξη ισχύος µε το ίδιο τρόπο που ρυθµίσατε και τις προηγούµενες ενδείξεις. 
 
Κανονική λειτουργία 

Όταν έχετε ρυθµίσει όλες τις παραµέτρους λειτουργίας πιέζοντας το κουπί  η συσκευή υπερήχων θα 
αρχίσει να λειτουργεί. Αν το υγρό στο κάδο της συσκευής δεν έχει φτάσει στην επιθυµητή θερµοκρασία πρώτα 
θα ζεσταθεί το υγρό και στην συνέχεια θα αρχίσει να λειτουργεί η συσκευή. Όταν αρχίσει να λειτουργεί η 
συσκευή υπερήχων θα ξεκινήσει η αντίστροφη µέτρηση το χρονικού ορίου που έχετε ορίσει. 
Πιέζοντας οποιοδήποτε κουµπί κατά την διάρκεια της διαδικασίας η λειτουργία σταµατά και η συσκευή 
επανέρχεται σε κατάσταση αναµονής. 
 
 


