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Przed użyciem zapoznaj się z dokładnie z instrukcją obsługi
urządzenia. Zachowaj instrukcję na przyszłość.



MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA

ZASADA DZIAŁANIA MYJKI ULTRADŹWIĘKOWEJ
Myjka Heckermann wykorzystuję energię ultradźwiękową (40kHz) w postaci fal dźwiękowych do 
tworzenia w płynie czyszczącym milionów mikro pęcherzyków. W efekcie powstają tysiące niewiel-
kich ognisk mikro pęcherzyków, które następnie implodują w wyniku działania fal ultradźwiękowych 
(kawitacja). Implozja mikro pęcherzyków powoduje lokalne, szybkie zmiany ciśnienia odrywające 
cząsteczki brudu- tłuszczu, i innych zanieczyszczeń od powierzchni przedmiotu.

UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA
1. Przed podłączeniem urządzenia, sprawdź sieć elektryczna jest zgodna ze specyfikacją urządze-
nia. Uwaga! Panel sterowania może zostać zniszczony przez kontakt z roztworami organicznymi , 
silnymi kwasami i zasadami.
2．Upewnij się, że przewód zasilający jest odpowiednio podłączony.
3．Przed podłączeniem kabla zasilającego przełącznik zasilania należy ustawić na "0"
4．Nie używaj urządzenia jeśli zbiornik jest pusty (grozi uszkodzeniem generatora fal ultradźwięko-
wych. Przy używaniu funkcji grzania zbiornik Poziom płynu czyszczącego musi być na minimum 
2/3 zbiornika.
6．Użyj pokrywy, aby zredukować hałas. Zachowaj ostrożność podczas odkrywania, aby uniknąć 
poparzenia przez parę.
7．Nie przenoś urządzenia z płynem w zbiorniku, aby uniknąć zalania.
9．Należy używać dedykowanych płynów rozpuszczalnych w wodzie. Mocny kwas i inne środki 
łatwopalne są zabronione. Używanie podgrzewania przy użyciu do czyszczenia płynów łatwo-
palnych takich jak alkohol lub benzyna jest zabronione. Długie działanie ultradźwięków 
doprowadza do drgań cząsteczek płynu i jego nagrzanie. Grozi pożarem!
10．Nie używaj urządzenia w miejscach:
Gdzie temperatura gwałtownie się zmienia; Gdzie jest wysoka wilgotność powietrza;
Gdzie występują silne wibracje i uderzenia; Gdzie występuje żrący lub łatwopalny gaz lub płyn
Gdzie urządzenie byłoby narażone na bezpośredni kontakt z chemikaliami.
11. Skróć dzienny czas pracy. Sugerujemy, aby zatrzymać pracę urządzenia na kilka minut po
każdym ukończonym 30 minutowym czasie pracy.
12. Ten produkt może powodować zakłócenia niektórych urządzeń elektromagnetycznych takich
jak telefony komórkowe czy urządzenia wykorzystujące połączenie bluetooth



MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA

BUDOWA URZĄDZENIA I PANEL STEROWANIA
JP-020S | JP-040S | JP-100S
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MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA

BUDOWA URZĄDZENIA I PANEL STEROWANIA
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MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA

OBSŁUGA URZĄDZENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przed uruchomieniem urządzenia należy:

Rozpoczęcie pracy urządzenia

Grzanie

Aby rozpocząć pracę urządzenia, należy ustawić czas pracy ultradźwięków. 
Naciśnij raz przycisk "Czas+",  aby zwiększyć czas pracy o 1 minutę oraz "Czas-" 
aby zmniejszyć czas o 1 minutę. Po ustawieniu żądanego czasu użyj przycisku 
włącz/wyłącz - myjka rozpocznie działanie i zakończy pracę po upływie 
ustawionego czasu.

Aby włączyć funkcję grzania, należy ustawić żądaną temperaturę Naciśnij raz 
przycisk "Temp+" aby zwiększyć temperaturę  o 1st C oraz "Temp-" aby 
zmniejszyć żądaną temperaturę o 1 st C. Po ustawieniu  żądanej temperatury 
użyj przycisku włącz/wyłącz. Grzałka rozpocznie działanie i wyłączy się po 
osiągnięciu zadanej temperatury

1. Wlej płyn czyszczący do zbiornika
Wlej odpowiednią ilość płynu czyszczącego do zbiornika (w zależności 
od czyszczonego przedmiotu). W przypadku czyszczenia z włączonym
grzaniem wewnętrzny zbiornik musi być napełniony na minimum 2/3
wysokości. Przy użyciu łatwopalnych płynów czyszczących takich
jak alkohol czy benzyna zabrania się używania funkcji grzania.
Wibracje i wysoka temperatura może wywołać pożar!

2. Podłącz urządzenia do zasilania
Podłącz urządzenia do uziemionego gniazdka. Następnie włącz
przełącznik zasilania znajdujący się z tyłu urządzenia.

Wyłączanie urządzenia
Naciśnij przycisk „włącz/wyłącz”, aby zatrzymać pracę urządzenia, a następnie odłącz je od 
zasilania. Opróżnij płyn, wyczyść zbiornik i obudowę.
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MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA

KONSERWACJA

Uwagi

Konserwacja
Regularnie używań sprężonego powietrza do oczyszczenia elektroniki z kurzu.
Regularnie czyść zbiornik urzadzenia (minimum 1 raz w tygodniu)

Rozwiązywanie problemów

No Problem

Brak 
ultradźwię
ków

Błąd kontroli
czasu

A.Awaria czasomierza
B.Inne powody

Upływ
elektryczny

Złom

A.Źle uziemiona sieć elektryczna 
B.Urządzenie nieuziemione

A.Zapewnij uziemienie
B.Sprawdź, czy przewód nie jest luźny

Nie wyrzucaj urządzenia do śmieci. Zutylizuj je 
zgodnie z obowiązującym prawem.Usterka nie do naprawy

A.Wymień czasomierz lub panel cyfrowy 
B.Skontaktuj się z serwisem

Niedokładne 
czyszczenie

A.Zbyt mały lub zbyt duży poziom 
płynu czyszczącego.

B.Zbyt wysoka lub zbyt niska 
temperatura 

C.Nieodpowiedni płyn czyszczący
D.Inny powód

A.Dostosuj płyn do optymalnego poziomu
B.Dostosuj temperaturę
C.Odłącz urządzenie od zasilania, a następnie 
wymieć płyn na odpowiedni
D.Skontaktuj się z serwisem

Awaria
regulacji
temperatury

A.Poluzowany termostat
B.Przerwa w rurce termostatu 
C.Wyświetlacz cyfrowy uszkodzony
D.inny powód

A.Przymocuj głowicę termostatu
B.Wymień termostat 
C.Napraw lub wymień uszkodzoną część
D.Skontaktuj się z serwisem

Brak
grzania

Sugestia
50-60°C

Sugestia
50-60°C

A.Nieprawidłowe połączenie 
przełącznika zasilania 
podgrzewacza
B.Zepsuty bezpiecznik
C.Przepalona podkładka
D.Uszkodzony cyfrowy 
wyświetlacz
E.Inne powody

A.Sprawdź wtyczkę grzejną i podłącz ją dobrze, 
sprawdź linię wylotową multimetrem: jeśli OK i 
wartość rezystancji wynosi kilkaset OHM.
B.Wymień bezpiecznik na nowy o tej samej 
specyfikacji
C.Wymień część na nową
D.Napraw lub wymień uszkodzoną część
E.Skontaktuj się z serwisem

A.Niepodłączony kabel zasilania
B.Zepsuty bezpiecznik
C.Zwarcie kabla
D.Zwarcie przetwornika
E.Uszkodzona płytka PCB
F.Inne powody

A. Podłącz kabel i włącz przełącznik zasilania
B. Wymień bezpiecznik na nowy o tej samej 
specyfikacji
C. Wymień kabel na nowy.
D. Skontaktuj się z serwisem
E. Skontaktuj się z serwisem
F. Skontaktuj się z serwisem
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jeśli zbiornik jest pusty

Nie używaj łatwopalnych 
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do śmieci

Użyj przewodu 
uziemiającego prawidłowo

UWAGA

Inne



MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA

ZASADA DZIAŁANIA MYJKI ULTRADŹWIĘKOWEJ
Branża Mechaniczna

•Czyszczenie igieł ze smarów
•Konserwacja łożysk, maszyn i innych elementów
•Oczyszczanie elektrod
•Mycie aparatury wysokoprężnej, elektrozaworów wtrysku benzyny, gaźników
•Usuwanie nalotu ze styków mosiężnych
•Mycie tworzyw sztucznych
•Czyszczenie przyrządów pomiarowych i narzędzi precyzyjnych
•Usuwanie zanieczyszczeń z form wulkanizacyjnych
•Usuwanie osadów i zanieczyszczeń z dysz i sit 

Jubilerstwo

•Mycie biżuterii z pasty polerskiej
•Mycie odlewów
•Czyszczenia kamieni szlifierskich
•Numizmatyka
•Czyszczenie eksponatów z pasty polerskiej
•Usuwanie nalotów 

Elektronika

•Mycie części elektronicznych
•Czyszczenie płytek drukowanych (bez demontażu elementów)
•Mycie precyzyjnych układów mechanicznych i elektronicznych w serwisie
•Mycie odlewów
•Mycie kartridży drukarek Optyka
•Mycie szkła po polerowaniu lub szlifowaniu
•Mycie szkła optycznego
•Usuwanie zanieczyszczeń powstałych po frezowaniu opraw okularów 

Designed in Poland
Made in P.R.C.

Importer: 
Big5 Krzysztof Czurczak
ul. Wysockiego 41/6
42-218 Częstochowa
NIP: 6861576041
www.heckermann.pl

Producent:
Shenzhen Kingwise Technology Co., 
Ltd.  
Room 3D,No.8 East Area,Shangxue 
Industrial Zone, Jihua Rd, Long Gang 
,Shenzhen City,China 


