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MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA SS-803F

Instrukcja obsługi

 

Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie  się
do  zaleceń zawartych  w  instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika

oraz uszkodzenie  urządzenia.
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ZAWARTO  ŚĆ OPAKOWANIA  
● myjka ultradźwiękowa SS-803F
● kosz na myte przedmioty z dyskiem i plastikową podstawką
● instrukcja obsługi

ZASADY BEZPIECZNEJ OBS  ŁUGI  
Ten symbol oznacza ważne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi urządzenia i bezpieczeństwa
użytkownika.

Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Po 
przeczytaniu instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania.

Dzieci

To urządzenie nie jest zabawką! Dzieci pod żadnym pozorem nie mogą użytkować urządzeń elektrycznych bez
nadzoru,  ponieważ  nie  zdają  sobie  sprawy  z  potencjalnych  zagrożeń.  Należy  pamiętać,  aby  urządzenia
elektryczne przechowywane były w bezpiecznym miejscu. 
Dziecko  może  udławić  się  w  wyniku  połknięcia  elementów  opakowania  lub  udusić  opakowaniem
foliowym.

Bezpieczeństwo elektryczne

●Wtyczka  kabla  przyłączeniowego  urządzenia  musi  pasować  do  gniazdka  elektrycznego  230V.  Nigdy nie
modyfikuj wtyczki kabla przyłączeniowego urządzenia.
●Przed podłączeniem zasilania sprawdź stan przewodu zasilającego. Jeśli przewód zasilający nosi jakiekolwiek
znamiona uszkodzenia nie może być używany.
●Nie używaj urządzenia podczas kąpieli. Nigdy nie zanurzaj urządzenia i przewodu zasilającego w wodzie i
innych płynach.
●Nie  używaj  urządzenia  w  miejscach  wilgotnych  lub  mokrych.  Myjka  przeznaczona  jest  do  pracy  tylko
wewnątrz pomieszczeń.
●Nie dotykaj przewodu mokrymi rękami, szczególnie podczas wsadzania i wyciągania wtyczki zasilającej z
gniazdka 230V. Nigdy nie wyjmuj przewodu z gniazdka chwytając za kabel.
●Podłącz przewód zasilający do urządzenia i do gniazdka 230V dopiero po napełnieniu zbiornika na wodę
odpowiednią ilością płynu.
●W przypadku jakiejkolwiek awarii urządzenia natychmiast odłączyć przewód zasilający od gniazdka 230V.
●Pod żadnym pozorem nie polewaj urządzenia wodą lub innym płynem.
●Utrzymuj  przewód  przyłączeniowy  z  dala  od  ostrych  lub  gorących  przedmiotów,  smarów,  olejów  oraz
poruszających  się  przedmiotów.  Pamiętaj,  że  uszkodzenie  przewodu  przyłączeniowego  zwiększa  ryzyko
wystąpienia porażenia prądem.
●Odłączać przewód zasilający od gniazdka 230V przed przystąpieniem do czyszczeniem urządzenia, a także w
przypadku dłuższego nieużywania.

Bezpieczeństwo osobiste

●Osoba pracująca z myjką powinna być wypoczęta i świadoma podejmowanych działań. Niedopuszczalna jest
praca pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Moment nierozwagi może doprowadzić do bardzo
poważnych konsekwencji włączając to także obrażenia lub zranienia.
●Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
●Stosuj tylko fabryczne akcesoria.
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●Wszelkie naprawy może wykonywać tylko wykwalifikowany personel.
●Niedopuszczalne są jakiekolwiek modyfikacje urządzenia.
●Nigdy nie zakrywaj otworów wentylacyjnych. Regularnie oczyszczaj otwory wentylacyjne z ewentualnych
zabrudzeń (włosy, skrawki materiałów, itp.)
●Umieszczaj urządzenie tylko na płaskiej i twardej powierzchni. Nie umieszczaj urządzenia na materiałach,
które mogą zasłonić otwory wentylacyjne.
●Używaj  urządzenie  tylko  po  wypełnieniu  zbiornika  na  wodę  odpowiednią  ilością  płynu.  Uruchomienie
urządzenia z suchym zbiornikiem grozi awarią.
●Urządzenie nie nadaje się do celów medycznych.

WROWADZENIE
Mycie  z  wykorzystaniem fali  ultradźwiękowej  to  nowoczesna  i  niezwykle  skuteczna  metoda oczyszczanie
przedmiotów z  różnorodnych  zabrudzeń.  Istota  tego procesu  polega  na  wytworzeniu,  dzięki  działaniu  fali
ultradźwiękowej, wibracji  prowadzących do powstania w całej  objętości cieczy olbrzymiej ilości malutkich
bąbli powietrza. W cieczy poddanej działaniu fali ultradźwiękowej pojawiają się, w wyniku powstania zjawiska
kawitacji, obszary zwiększonego i obniżonego ciśnienia, które pomagają usunąć przylegające do zanurzonych
przedmiotów zabrudzenia i osady.
Dla zapewnienia właściwego efektu mycia nie jest konieczne stosowanie wody oczyszczonej lub destylowanej,
w zupełności wystarcza zwykła woda bieżąca.

PRZEZNACZENIE
●sklepy i warsztaty jubilerskie (naszyjniki, pierścionki, kolczyki, itp.)
●optycy (okulary)
●laboratoria chemiczne i biologiczne (różnorodne naczynia laboratoryjne)
●warsztaty elektroniczne (części elektroniczne, kartridże)
●sklepy i warsztaty samochodowe (drobne części i akcesoria)
●warsztaty zegarmistrzowskie i mechaniczne (bransolety, zegarki podwodne, elementy metalowe)
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B  UDOWA  

Myjka:

1 Włącznik zasilania – ON
2 Wyświetlacz LCD
3 Przycisk SET
4 Wyłącznik zasilania OFF
5 Wskaźnik LED
6 Okienko w pokrywie
7 Zbiornik ze stali nierdzewnej
8 Obudowa
9 Przewód zasilający

Akcesoria:
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OBS  ŁUGA  
➊ Podnieś pokrywę zbiornika, umieść w koszu oczyszczane przedmioty i wlej wodę do zbiornika tak, by poziom
znajdował się poniżej napisu MAX na wewnętrznej ściance zbiornika oraz tak, by przedmioty w koszu były całkowicie
zanurzone w wodzie.

Pamiętaj, aby włączać urządzenie tylko po zalaniu wodą zbiornika na wodę. W wyniku włączenia
myjki  z  suchym zbiornikiem energia  fal  ultradźwiękowych nie  jest  absorbowana i  urządzenie
może ulec awarii

❷ Podłącz przewód zasilający do gniazdka sieci zasilającej 230V  i zamknij pokrywę. Na wyświetlaczu
pojawi się wskazanie 180, co oznacza, że proces mycia będzie trwał 3 minuty. W przypadku potrzeby zmiany
nastawy czasu użyj przycisku SET. Każde przyciśnięcie zmienia nastawę wg następującej sekwencji:
180 → 300 → 480 → 90 → 600sekund
W większości przypadków wystarczający czas mycia to 180 sekund. W przypadku mocniejszych zabrudzeń
należy wydłużyć czas do 300 lub 480 sekund.
Dla bardzo lekkich zabrudzeń lub kiedy niezbędne jest dwukrotne mycie możesz użyć nastawy 90 sekund.
Maksymalna nastawa czasu mycia to 600 sekund – taki czas można używać w przypadku bardzo intensywnych
zabrudzeń.

❸ Przyciśnij przycisk ON w celu włączenia procesu mycia. Zegar zacznie odmierzać czas pozostały do
zakończenia. Kiedy na wyświetlaczu pojawi się wskazanie 00:00 mycie jest zakończone. Rozpoczęcie procesu
mycia potwierdza zapalenie się niebieskiej diody LED w pokrywie zbiornika.

➎ W razie potrzeby możesz zakończyć mycie w dowolnym momencie poprzez wciśniecie przycisku OFF.

➏ Jeśli  chcesz  powtórzyć  mycie  wciśnij  przycisk  ON (możesz  także  ustawić  przyciskiem SET nową
nastawę czasu)

Zaleca się po trzykrotnym powtórzeniu procesu mycia (temperatura płynu w zbiorniku może w
tym momencie osiągnąć około 60°C) co najmniej  10 minut przerwy, aby zapewnić prawidłowe
schładzanie urządzenia. Zapewni to dłuższy czas bezawaryjnej pracy myjki.

❼ Po zakończeniu procesu mycia odłącz przewód zasilający od gniazdka sieci 230V, podnieś pokrywę
zbiornika i wyciągnij myte przedmioty z kosza. Wylej wodę ze zbiornika.
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STOSOWANIE DODATKOWYCH AKCESORIÓW

Zaleca  się  umieszczanie  mytych  przedmiotów  w  koszu.  Jednakże  w  przypadku
większych przedmiotów możliwe jest umieszczanie ich bezpośrednio w zbiorniku.

Podstawa pod bransolety zegarków umożliwia takie umieszczanie zegarka, by główny
mechanizm znajdował się  powyżej  poziomu wody w zbiorniku.  Należy pamiętać,  że
większość zegarków (poza wodoodpornymi) jest wrażliwa na działanie płynów.

Płyty CD i DVD należy umieszczać na dysku podtrzymującym. Dysk umożliwia mycie
jednocześnie dwóch płyt. Poziom płynu w zbiorniku powinien znajdować się  powyżej
krawędzi płyt.
Płyty należy myć  maksymalnie  przez  90  sekund.  Dłuższe  mycie  może spowodować
uszkodzenie płyt

ZALECENIA
●nie wszystkie przedmioty mogą być myte z wykorzystaniem fali ultradźwiękowej; nie zaleca się tej metody
mycia w przypadku:

– pereł, kości słoniowej, agatu, itp.
– elementów spawanych lub klejonych
– zegarków (z wyjątkiem zegarków wodoodpornych)
– szkła i ceramiki z występującymi pęknięciami

●w większości wypadków w procesie mycia używa się tylko wody bieżącej

●kosz redukuje energię fal ultradźwiękowych o około 30%,  dlatego w przypadku bardzo silnych zabrudzeń
można myte przedmioty umieścić bezpośrednio w zbiorniku, choć nie jest to zalecane

●jeśli po zakończeniu procesu mycia woda w zbiorniku zrobiła się mętna, powinna zostać wymieniona

●w przypadku  silnych,  tłustych  i  trudnych  do  usunięcia  zabrudzeń  dodać  do  wody w zbiorniku  około  1
łyżeczkę (około 20ml) delikatnego detergentu (np. płynu do mycia naczyń); po zakończeniu procesu mycia z
detergentem wylać brudną wodę ze zbiornika, nalać czystą bez detergentu i uruchomić ponownie proces mycia
w celu usunięcia resztek zabrudzeń i pozostałości detergentu
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OCHRONA I KONSERWACJA

Unikać uruchamiania myjki przez dłuższy czas
Po każdych 3 cyklach mycia  zalecana jest przerwa około  10 minut. Zapewni to
dłuższą bezawaryjną pracę myjki.

Nie przetrzymywać wody w zbiorniku przez dłuższy czas
Jeśli mycie zostało zakończone i przewód zasilający został odłączony od gniazdka
230V wylej wodę ze zbiornika.

Nie polewaj i nie spryskuj urządzenia żadnymi płynami
W celu konserwacji wystarczy przetrzeć obudowę delikatną ściereczką.

Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
Przechowuj urządzenie w miejscu suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie 220~240V AC / 50Hz

Pobór mocy 50W

Pojemność zbiornika 700ml

Maksymalny poziom wody 600ml

Nastawy zegara 180, 300, 480, 90, 600 sekund

Częstotliwość fali ultradźwiękowej 46000Hz

Waga netto / brutto 1kg / 1,4kg

7



Myjka ultradźwiękowa SS-8  03F   Proskit                                                                         Instrukcja obsługi  

Prawid  łowe usuwanie urządzenia  
Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się  do niego tekstach wskazuje,  że
produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z
gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie
ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego
typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów
materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu
użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni  skontaktować się  z  punktem sprzedaży detalicznej,  w
którym dokonali zakupu lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu.
Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
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