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1. Inleiding 

Ultrasoonreiniging is een bijzonder fenomeen. Miljoenen kleine luchtbelletjes worden in 
het water geproduceerd door middel van ultrasoongeluid. Deze kleine luchtbelletjes, in 
combinatie met een zeer hoge druk, zorgen voor een ongelooflijke reinigende werking.  

2. Uitpakken & belangrijke informatie 

Verwijder de verpakking van de ultrasone reiniger en controleer, of de stekker passend 
is voor uw stroomaansluiting, en controleer de accessoires. Bewaar de originele 
verpakking.  

3. Veiligheidsaanwijzingen 

HET APPARAAT VERRE HOUDEN VAN KINDEREN 
Dit apparaat mag NIET door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke, of 
geestelijk vermogens gebruikt worden, nog van ongeschoolde personen en kinderen.  
Bewaar de Ultrasoonreiniger op een voor kinderen ontoegankelijke plaats. Gevaar voor 
kinderen!! Verstikkingsgevaar! Verpakkingsmateriaal verre van kinderen houden! 
GRAAG BEACHTEN - ZO VERMIJDT U LEVENSGEVAARLIJKE ELECTRISCHE SCHOKKEN 
Dompel nog het apparaat, nog de stekker van het apparaat in water of een andere 
vloeistof. Raak de stekker nooit aan met natte handen, vooral niet bij het aan- of 
afsluiten van de Ultrasoonreiniger. Indien het apparaat tijdens het in werking zijn in 
water/een vloeistof valt, grijp in geen geval het apparaat vast of in het water. 
Verwijder allereerst de stroomstekker. Laat het apparaat nooit zonder toezicht tijdens 
het gebruik. 
Gebruik geen onderdelen die niet van de fabrikant aanbevolen zijn. Bij het verwijderen 
van de stekker, grijp dan de stekker zelf vast, niet de kabel. Leg de stroomkabel altijd zo 
neer, dat het niet leidt  tot struikelen. 
Gebruik de Ultrasoonreiniger niet, indien u een beschadiging aan de stroomstekker, 
kabel, behuizing of aan andere onderdelen vaststellt. 
Open het apparaat niet. Neem contact op met JPL Europe GmbH, indien u hulp 
benodigd. 
Haal de stekker uit het stopcontact in de volgende situaties: 
- bij apparaatstoringen 
- voor het reinigen van het apparaat 
- indien voor  langere tijd niet in gebruik 
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GRAAG BEACHTEN – ZO VERMIJDT U BRANDGEVAAR 
Blokkeer nooit de ventilatie-openingen van het apparaat. Houd de ventilatie-openingen 
altijd vrij van vuil, stof of andere materialen. Stel de Reiniger nooit op zachte 
ondergrond, b.v. zachte matten, hierdoor kunnen o.a. de ventilatie-openingen 
geblokkeerd worden. Graag de veiligheidsvoorschriften in de vorige paragrafen 
beachten. 
 
VERDERE AANWIJZINGEN 
Gebruik het apparaat nooit zonder water in de tank, daardoor kan het beschadigd 
worden. Vul eerst de tank met water en steek dan pas de stroomstekker in het 
stopcontact. Gebruikt geen reinigingsoplosmiddelen die schurende substanties of sterk 
bijtende chemische substanties bevatten, die niet door JPL Europe GmbH geadviseerd 
zijn. Stel het apparaat op een droge, vlakke ondergrond. Als het apparaat wordt 
blootgesteld aan een electromagnetisch veld, kunnen storingen, onderbrekingen of 
oncontroleerbaar worden. Verwijder dan de stroomstekker, en start het apparaat 
opnieuw. 
 
NIET GESCHIKT VOOR ULTRASOON REINIGING: 
 

Poreuze stenen, zoals b.v. kralen etc., mogen niet in het reinigingsbad worden 
ondergedompeld. Horloges dienen minstens tot 30 meter waterdicht te zijn. 
Verschillende delen kunnen o.a. losraken. 
Voorwerpen, die licht verkleuren zijn niet geschikt voor een reiniging het het 
ultrasoonbad, ook niet voorwerpen die gelast of van een metaallaag voorzien zijn, of 
gelijmd zijn. 
 
Andere materialen: 
Glas 
Keramik 
Camerafilter 
Brillen (Neem eerst contact op met uw opticien of JPL Europe) 
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4. Toepassingsgebieden 

Industrie/Professioneel 
 
Retoucheer -/ Spuitpistolen 
Auto-/ Vliegtuigonderdelen 
Kalligrafievulling/-punten 
Computerplotterpennen/-punten 
Tandheelkundige- en chirurgische 
instrumenten 
Injectiespuiten 
Geologische- en  mijnbouwmonsters 
Injectie-/Tatoeërnaalden 
Inktpatronen 
Sieraden 
Laboratoriumglazen en -houders 
 

 
Lenzen  
Metaal- en glasvezelfilters 
Metaal- en rubberafdichtingen 
Micro-electronische onderdelen 
Modelleervormen 
Mondstukken 
Printplaten 
Onderzoeks- en 
ontwikkelinstrumenten 
Brilmonturen en –glazen 
Horloges & Uurwerken 
 

5. SeaClean2 

Dat ultieme ultrasoonconcentraat met natuurlijke ingedriënten ondersteund uw 
Ultrasoonreiniger bij het reinigen van doffe, vervuilde en verroeste metalen en sieraden.  
Door het gebruik van een ultrasoonreiniger duurt het reinigingsproces maar enkele 
minuten en bespaart lang inwerken. Ontwikkeld uit een bijzondere samenstelling van 
natuurlijke ingedriënten, zoals zeewier, kokos oliën en vruchtextracten, is het resultaat 
een krachtige reinigingsoplossing. Verkrijgbaar bij uw JPL- Retailpartner! 
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6. Gebruiksaanwijzing Sonic D- serie 

 
 
1) Controleer het specificatie-etiket op de achterzijde van het apparaat. Zorg ervoor, dat 
aan de werkingscriteria is voldaan. 
 
2) Plaats het apparaat op een stabiele en vlakke ondergrond voordat u deze aansluit. 
Giet water in de tank (de te reinigen objecten dienen volledig met water bedekt te 
worden). Wij bevelen het gebruik van een metalen vat aan. Schakel het apparaat nooit 
met een lege tank aan. Vul de tank altijd met voldoende water (tot de 2/3 markering). 
De Ultrasoonreiniger zou anders kunnen beschadigen. 
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3) Sluit de stroomstekker aan. Alle drukknoppen zijn aanraakgevoelig, u dient dezen 
alleen maar licht aan te raken. Druk op de aan-/uit-knop om het apparaat in te 
schakelen. Hierna kunt u de tijd en temparatuur instellen. 
 
4) Instellen van de temperatuur: zodra het apparaat ingeschakeld is, toont het LCD 
display de huidige temperatuur. Druk op de SET-knop om de temperatuur in te stellen. 
Het display begint te knipperen. Kies dan via „+“ oder „-“ de gewenste temperatuur. 
Indien de ingestelde temperatuur hoger is als de huidige temperatuur, dan begint de 
ingebouwde verwarming meteen te verwarmen. Of de verwarming nu aan of uit is, kunt 
u aan het display herkennen (ON (aan) of OFF (uit)). Zodra de benodigde temperatuur 
bereikt is, schakelt de verwarming automatisch uit. Zodra de temperatuur lager is als de 
ingestelde, start de verwarming weer automatisch. Hierdoor wordt bereikt, dat de 
vloeistof in de tank steeds op de gewenste temperatuur blijft. De verwarmingsfunctie 
kan ook langer als de ingestelde reinigingstijd in werking blijven. Het is belangrijk, dat 
steeds genoeg water in de tank aanwezig is. Om de verwarming uit te schakelen, stel de 
temperatuur in op „00“. 
  
5) Instellen van de reinigingsduur: is het apparaat ingeschakeld, drukt u op de SET-knop, 
totdat de tijdsinstelling knippert. Kies dan via „+“ oder „-“ de gewenste reinigingstijd 
(minuten). Zodra u de groene Start-knop indrukt, start het reinigingsproces. In het 
display wordt nu een “U” zichtbaar, wat betekent dat de  Ultrasoon in werking is.  
Het apparaat stopt te ultrasoonreiniging automatisch als de minuten- en secondenteller 
op “00” gekomen is. De display geeft nu de laatst ingestelde functie aan (geheugen-
functie). 
 
6) Geheugen en pauze-functie  (= Start/Stop): Iedere keer dat u op de groene 
Start/Stop-knop drukt, start de geheugen-functie, die het aantal ingestelde minuten 
opslaat (maar niet de seconden).  
Indien de timer afgelopen is wordt deze opgeslagen tijd herhaald. Deze functie is erg 
bruikbaar indien men vaker de hetzelfde reinigingsproces herhalen moet. Door het 
opnieuw indrukken start het apparaat weer. 
 
7) Gebruik de Degas-functie: drukt u de DEGAS-knop in tijdens het begin van de 
reinigingscyclus. De Degas-functie start en wordt in de LCD-display door een “D” 
aangegeven. Laat u het Degas-proces ca. 2 minuten lopen. Door het opnieuw indrukken 
van de DEGAS-knop wordt de Degas-functie weer uitgeschakeld, in het display verschijnt 
nu een “U” für Ultrasoon. 
 
8) Aan-/Uit-knop. Na het gebruik drukt u de Aan-/uit-knop in om het apparaat uit te 
schakelen. Verzekerd u zich ervan, dat de display uit is. Verwijder nu de stroomstekker.  
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7. Gebruiksaanwijzing Sonic MX- serie 

 
 
 

1) Controleer het specificatie-etiket op de achterzijde van het apparaat. Zorg ervoor, dat 
aan de werkingscriteria is voldaan. 
 
2) Plaats het apparaat op een stabiele en vlakke ondergrond voordat u deze aansluit. 
Giet water in de tank (de te reinigen objecten dienen volledig met water bedekt te 
worden). Wij bevelen het gebruik van een metalen vat aan. Schakel het apparaat nooit 
met een lege tank aan. Vul de tank altijd met voldoende water (tot de 2/3 markering). 
De Ultrasoonreiniger zou anders kunnen beschadigen. 
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3) Sluit de stroomstekker aan. Alle drukknoppen zijn aanraakgevoelig, u dient dezen 
alleen maar licht aan te raken. Druk op de aan-/uit-knop om het apparaat in te 
schakelen. Hierna kunt u de tijd en temparatuur instellen. 
 
4) Instellen van de temperatuur: zodra het apparaat ingeschakeld is, geeft de LCD 
Display de huidige temperatuur aan. Draai de Temperatuur-regelaar op de gewenste 
temperatuur. Indien de ingestelde temperatuur hoger is als de werkelijke temperatuur, 
dan begint de ingebouwde verwarming direct te verwarmen. Indien de verwarming nu 
aan of uit is kunt u zien aan op het display (ON (aan) of OFF (uit)). Indien de benodigde 
temperatuur bereikt is, schakelt de verwarming automatisch uit. Zodra de temperatuur 
lager is als de ingestelde, dan start de verwarming ook weer automatisch. Hierdoor 
wordt bereikt dat de vloeistof in de tank steeds de gewenste temperatuur heeft. De 
verwarmingsfunctie kan ook langer als de ingestelde reinigingstijd werken. Het is 
belangrijk dat er steeds genoeg water in de tank aanwezig is. 
 
5) Instellen van de reinigingsduur: is het apparaat ingeschakeld, draai de tijdregelaar op 
de gewenste reinigingsduur in. Het LCD Display geeft nu de ingestelde tijd aan. Het 
apparaat start met de reiniging zodra u de Start-knop indrukt. Nu wordt in het display 
de resttijd aangegeven. Indien de reinigingstijd is afgelopen, schakelt het apparaat uit en 
de display geeft nu de laatst ingestelde tijd aan. Deze tijd blijft opgeslagen, todat u na 
een beeindigde tijdinstelling steeds weer de Start-knop indrukt. Dit is de zgn. 
“Gegeugen-functie´´ 
 
6) “Pauze”-functie: Nadat u de Start-/Stop-knop indrukt, pauseert de reinigingscyclus. 
Door het opnieuw indrukken van deze knop laat u het apparaat weer verder werken. 
 
7) Gebruikt u de Degas-functie: druk de DEGAS-knop om de reinigingscyclus te starten.  
De Degas-functie start en de Degas-lampjes lichten op. Laat u de Degas-cyclus ca. 2 
minuten lopen. Door het opnieuw indrukken van deze knop wordt de Degas-functie 
weer uitgeschakeld, de Degas-lampjes doven. 
 
8) Gebruikt u de  “Sweep”-Functie: druk op de SWEEP-knop tijdens de reinigingscyclus.  
De Sweep-functie start en de Sweep-lampjes lichten op. Door het opnieuw indrukken 
van deze knop wordt de Sweep-functie weer uitgeschakeld. De Sweep-lampjes doven. 
 
9) Gebruikt u de  “Pulse”-functie: druk op de PULSE-knop tijdens de reinigingscyclus. De 
reinigingsintensiteit verhoogd zich nu tot 120% en de “Pulse”-lampjes lichten op. Door 
het opnieuw indrukken van deze knop stopt de Pulse-functie. De Pulse-lampjes doven 
en de reinigingsintensiteit gaat terug naar het normale niveau. 
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10) Instellen van de reinigeingintensiteit: na het inschakelen  van het appraat is de 
reinigingintensiteit op 40% vooringesteld. U kunt de intensiteit op 40%, 70% of 100% 
instellen, door de POWER-knop in te drukken. De instelling verschijnt dan in het display. 

8. Verschillende reinigingsmogelijkheden 

 
1) Normaal reinigen: gebruik schoon, warm leidingwater  (ca. 50°C) 
 
2) Versterkt reinigen: giet enige druppels van een in de handel gebruikelijk spoelmiddel 
in het warme water (ca. 50°C). 
 
3) Intensief reinigen: om dofheid, roet en roest van ongecoate metalen te verwijderen 
adviseren wij het gebruik van een speciale reinigingsoplossing, b.v. Sea Clean of Sea 
Clean 2 (watertemperatuur > 50°C).  
 
Waarschuwing: sterk bijtende of alkalische reinigingsoplossingen veroorzaken corrosie, 
roest of zelfs het doordringen van de tank of de behuizing. Gebruikt u alstublieft milde 
schoonmaakmiddelen. 

9. Woordenlijst 

Degas: reingingsoplossingen kunnen sich onder andere moeizaam in water oplossen.  
Vers nagevuld water vormt luchtbellen op de tankwanden, waardoor het 
reinigingseffect in de beginfase van de ultrasoonreiniging beinvloed wordt. De Degas-
functie laat de luchtbellen verdwijnen en de reinigingsoplossing beter met het water 
verbinden (normaliter binnen twee minuten) en verbetert daardoor de 
reinigingsefficientie. 
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Nuttige informatie bij een garantie situatie of reparatie 
 
 

 

Modelnummer  

 

Koopdatum  

 

Rekeningnummer  

 

Verkoper,  adres en 

contactgegevens van de 
handelaar 

 

Serienummer  

 

Opmerkingen    

 

Graag dienovereenkomend invullen. 

10. Technische Specificaties 

11. Garantie 

 
 

Modell 
 

3D 
 

4D 
 

6D 
 

3MX 
 

4.5MX 
 

6MX 

 
Tankvolume in L 3 4 6 3 4.5 6 

 
Ibinnenafmetingen 
Tank in mm 

 
234 x 134 x 
100 

 
295 x 145 x 
100 

 
295 x 114 x 
150 

 
234 x 134 x 
100 

 
234 x 134 x 
150 

 
295 x 114 x 
150 

Frequentie in kHz 40 40 40 37 37 37 

Ultrasoon-capaciteit in 
W 

120 120 180 160 160 240 

Afvoerkraan   
  

 
 x 

   
 x 

Degas  
 x 

 
 x 

 
 x 

 
 x 

 
 x 

 
 x 
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Uw Ultrasoonreiniger werd uit zorgvuldig geselecteerde hoogwaardige componenten 
gefabriceerd. We bieden een 24-maanden Garantie vanaf koopdatum op gebreken en  
materialen. 
In het geval van een defect wordt het apparaat tijdens de garantieperiode kostenloos 
gerepareerd of vervangen*, in zoverre u deze ons gratis aan onder genoemd adres stuurt. Deze 
Garantie is niet van toepassing bij vernietiging, transportschade of onjuist gebruik. In alle 
gevallen heeft u recht op uw wettelijke rechten.  
Bel of mail ons vooraf, voor reparaties tijdens en na de Garantieperiode, voor een RMA-
Nummer of een RMA-document en stuurt u dan alstublieft het apparaat in de originele 
verpakking op uw kosten aan: 
 
JPL Europe GmbH  
Dieselstrasse 34 
D-84056 Rottenburg a. d. Laaber 
 
Tel.: +49 (0)8781-201413-0 
Mail: info@jpl-europe.eu 
 
Iindien u ons het apparaat toestuurt, stelt u zich a.u.b. zeker, dat een kopie van het 
aankoopbewijs en een korte storingsbeschrijving bijgevoegd is.  
Voor een reparatie op garantie is het aankoopbewijs voorwaarde. 
 
Gelieve te beachten, dat uit technische gronden alleen complete & uit hygienische redenen 
alleen gereinigde apparaten getest en gerepareerd kunnen worden. Anders zullen standaard 
reinigingskosten worden berekend. Graag NIET de originele verpakking vastlijmen. Gelieve te 
beachten, dat ´ongefrankeerde´ gestuurde pakketten uit logistieke redenen niet aangenomen 
kunnen worden. Hartelijk dank voor uw begrip.  
 
* Reparatie  of vervanging wordt beslist door de fabrikant. 
 
JPL Europe GmbH behoudt zich het recht,  veranderingen van design, kleuren en capaciteit zonder verdere voor aankondiging 
toe te passen. Vervolgschaden en incidentele schaden  vallen niet onder de verantwoording van JPL Europe GmbH en zijn, in 
zoverre  rechterlijk toegestaan, uitgesloten. 
 
© 2015  JPL Europe GmbH 
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