
Myjka ultradźwiękowa 
Model JP-360ST i JP-300ST 

Instalacja – Obsługa – Użytkowanie 

 

Dziękujemy za zakup ultradźwiękowej myjki Skymen. Prosimy zachować środki 

ostrożności podczas instalacji oraz użytkowania urządzenia. Instrukcję należy 

dokładnie przeczytać i zachować. Przed uruchomieniem urządzenia proszę 

upewnić się, że zasilanie jest prawidłowo podłączone. Należy także uważać, aby 

centrala (panel sterowania) nie była narażona na działanie roztworów 

organicznych, silnych kwasów lub substancji mogących spowodować 

zniszczenie i korozję materiału myjki. 

1. Warunki pracy 

Nie używaj myjki w następujących warunkach: 
 duża wilgotność 

 wahania temperatury 

 ryzyko silnych wstrząsów i wibracji 

 obecność cieczy i gazów mogących spowodować korozję stali 

 na powierzchni wilgotnej, na której znajduje się woda, olej lub substancje 

chemiczne 

 w miejscu narażonym na wybuch 

Dane techniczne urządzenia: 

 Napięcie: AC380V, -10 ～ + 10% 

 Moc ultradźwięków: 1800Wmax (360ST) 

 Temperatura w pomieszczeniu: -10℃～40℃ 

 Wilgotność pomieszczenia: 35～85% 

2. Ogólne 

Jednozbiornikowa myjka ultradźwiękowa Skymen JP to klasyczny model myjek 

używanych w dziedzinie przemysłowej, wykonana z wysokiej jakości stali 



nierdzewnej SUS, odpornej na korozję i cechującej się długą żywnością, z 

zastosowaniem oryginalnych przetworników ultradźwiękowych produkcji 

Koreańskiej, zaawansowaną technologią klejącą, wysoką sprawnością konwersji 

elektroakustycznej oraz dużą mocą ultradźwięków. 

Myjka ultradźwiękowa Skymen to urządzenie szeroko stosowane w branży 

medycznej, motoryzacyjnej, jubilerskiej, malarskiej, kosmetycznej itd., służące 

do czyszczenia, mycia i odświeżania m.in.: elementów mechanicznych (gaźniki, 

wtryski, wahacze itd.), filtrów, zegarków, kardridży do drukarek, szkła, metali, 

biżuterii, narzędzi medycznych i starych monet. 

3. Opis urządzenia 

Myjka ultradźwiękowa: częstotliwość wyjściowa 40KHz, wysoka częstotliwość 

wyjściowa, funkcja niwelująca zakłócenia pracy. 

Przetwornik konwertuje energię elektryczną w mechaniczną – w drgania Hi-Fi o 

szerokim paśmie częstotliwości. 

System grzewczy: automatyczny system grzewczy, składający się panelu 

grzewczego, termostatu i przełącznika cyfrowego. 

Timer: timer może być dowolnie ustawiony – od 1 godziny do 99 godzin 

Temperatura: temperatura może być dowolnie ustalona – od  20 do 80 stopni 

Celsjusza 

Ultradźwięki: 

- Zbiornik ultradźwiękowy: wyposażony w przetworniki 40kHz 36-72pcs 

- Zbiornik ultradźwiękowy: wyposażony w rurę grzewczą 4,5KW / 6KW / 9KW / 

12KW 

4. Konstrukcja urządzenia 

Przód generatora: 

1. Wyświetlacz pokazujący 

obecną moc generatora 

2. Regulacja mocy 

3. Włącznik/Wyłącznik 

 



Tył generatora: 

1. Kontrola zdalna 

2. Tabliczka znamionowa 

3. Bezpiecznik 

4. Gniazdko zasilania 220V 

5. Wyjście generatora 

6. Wentylator 

Panel sterowania: 

Pokrętło ustawiania temperatury: Ustaw odpowiednią temperaturę kręcąc 

pokrętłem zgodnie z ruchem wskazówek zegara, bądź odwrotnie. 

Informacja o grzejniku: Gdy system grzewczy jest włączony, wskaźnik świeci się 

na czerwono. 

Odpowiednia temperatura: Wskaźnik zmienia kolor na zielony, gdy zostanie 

osiągnięta ustawiona temperatura. 

Wyświetlacz timera: Pokazuje czas pracy myjki ultradźwiękowej. Maksymalny 

czas pracy urządzenia to 99 godzin. Można ustawić odpowiedni czas pracy. 

ON/OFF: Włącz lub wyłącz urządzenie. 

 

 

 



5. Czyszczenie myjki ultradźwiękowej 

Myjka ultradźwiękowa wykorzystuje przetworniki do generowania fal 

dźwiękowych o częstotliwości od 28KHz do 40KHz. Kiedy fale dźwiękowe 

przemieszczają się przez ciecz, miliony maleńkich bąbelków nieustannie tworzą 

się i pękają. Ten proces nazywa się procesem "kawitacji". Nierówne 

powierzchnie i trudniejsze obszary z zakamarkami, takie jak wiertła, pilniki 

endodontyczne, rękojeści z ząbkowanymi częściami i instrumenty na zawiasach, 

czyści się znacznie skuteczniej. Kawitacja jest podstawą ultradźwięków. 

Myjka JP może być używana wraz z roztworem wodnym, jednak mimo 

wszystko zaleca się używanie zwykłej, neutralnej cieczy. 

6. Obsługa 

1. Wszystkie przełączniki ustaw na „OFF”. 

2. Uzupełnij wodę w zbiorniku. Nigdy nie uruchamiaj urządzenia bez wody w 

zbiorniku! 

3. Nie pozwól, by woda zachlapała elementy sterowania lub inne elementy 

elektroniki. 

4. Uruchom czyszczenie ultradźwiękami dopiero po uzyskaniu ustawionej 

wcześniej temperatury. 

5. Nie włączaj systemu grzewczego, jeśli w zbiorniku nie ma wody lub jej 

poziom jest zbyt niski. 

6. Trzymaj urządzenie z dala od kurzu, brudu i wilgotnych powierzchni. 

7. Podczas pracy urządzenia, zasilacz może wydawać dźwięk buczenia. Jest to 

całkowicie normalne. 

8. Po wykryciu zanieczyszczeń, usuń je za pomocą wilgotnej szmatki, zanim 

przystąpisz do korzystania z urządzenia. 

9. Nie przestawiaj urządzenia, jeśli w środku znajduje się woda, aby uniknąć 

zachlapania elementów elektronicznych. 

10. Gniazdko, do której zostanie podłączony zasilacz, musi mieć uziemienie. 

7. Parametry techniczne 

 

 



Model Wielkość zbiornika Moc Moc 
grzewcza 

Częstotliwość 
Ultradźwięków 

Pojemność Zasilanie 

JP-
360ST 

600x500x450mm 1800W 4500W 40kHz 135L AC220V/50Hz 

JP-
480ST 

700x500x500mm 2400W 6000W 40kHz 175L AC220V/50Hz 

JP-
600ST 

800x600x550mm 3000W 9000W 40kHz 264L AC380V 3-
fazowy 

JP-
720ST 

1000x600x600mm 3600W 12000W 40kHz 360L AC380V 3-
fazowy 

 

8. Korzystanie z urządzenia 

 Trzymaj myjkę na płaskiej powierzchni i korzystaj wyłącznie z gniazdek z 

uziemieniem. 

 Podłącz prawidłowo przewód zasilający. 

 Podłącz rurę spustową. 

 Wlej płyn do zbiornika. 

 Ustaw odpowiednią temperaturę i uruchom urządzenie. 

 Ustaw moc ultradźwięków na minimum, a następnie, po uruchomieniu 

urządzenia, odpowiednio ją dostosuj. 

Konserwacja: 

 Używaj sprzężonego powietrza do czyszczenia urządzenia z kurzu na 

panelu. 

 Czyść zbiornik co najmniej raz w tygodniu. 

9. Rozwiązywanie problemów 

 Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie Uwagi 

 
 
 

1 

Brak ultradźwięków - zasilacz nie jest 
podłączony 

- bezpiecznik jest 
zepsuty 

- zwarcie kabla 
- zwarcie 

przetwornika 
- inne powody 

- sprawdź zasilacz 
- sprawdź podłączony 

bezpiecznik 
- podłącz kabel lub go 

wymień 
- skontaktuj się z 

pracownikiem serwisu, 
bądź producentem 

 

2 Niewystarczające 
czyszczenie myjką 

- wada urządzenia 
- zbyt wysoki/zbyt 
niski poziom cieczy 

- sprawdź poziom cieczy 
- sprawdź temperaturę 
- uruchom ponownie 

Sugerowana 
temp. 50-

60℃  



- zbyt wysoka/zbyt 
niska temperatura 
- niewłaściwa ciecz 

- inne powody 

- wymień ciecz 
-  skontaktuj się z 

pracownikiem serwisu, 
bądź producentem 

3 Urządzenie nie 
grzeje 

- przełącznik mocy 
grzewczej jest 

uszkodzony 
- bezpiecznik jest 

uszkodzony 
- inne powody 

- sprawdź wtyczkę i 
połączenie do prądu 

- sprawdź rurę wylotową 
-  wymień bezpiecznik 

- skontaktuj się z 
pracownikiem serwisu, 

bądź producentem 

Sugerowana 
temp. 50-

60℃ 

4 Niewłaściwe 
wyświetlanie 
temperatury 

- źle podłączony 
termostat 

- uszkodzony 
termostat 

- inne powody 

- sprawdź połączenie 
termostatu 

- wymień termostat 
- skontaktuj się z 

pracownikiem serwisu, 
bądź producentem 

 

5 Nieprawidłowe 
działanie regulatora 

czasowego 

- timer nie działa 
-wyłącznik czasowy 

nie działa 
- inne powody 

- poluzuj lub dokręć 
śruby 

- wymień timer lub panel 
cyfrowy 

- skontaktuj się z 
pracownikiem serwisu, 

bądź producentem 

 

6 Wyciek - niewłaściwie 
uziemienie 

- maszyna jest 
zepsuta 

- wyłącz urządzenie i 
sprawdź uziemienie 

- skontaktuj się z 
pracownikiem serwisu, 

bądź producentem 

 

7 Inne problemy  skontaktuj się z 
pracownikiem serwisu, 

bądź producentem 

 

 



 

 



 

 


