
CYFROWA MYJKA ULTRAD ŹWIĘKOWA 
 

 

VGT-1200/VGT-1200H 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 

 
 

ZASTOSOWANIA: Laboratoria, warsztaty elektroniczne, sklepy ze szkłem, sklepy 
jubilerskie, sklepy z zegarami i zegarkami, serwisy telefonów komórkowych, stomatologia 
szpitalna, biura, domy itd. 

 

 

• PROSZĘ PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ ZE ZROZUMIENIEM PRZED ROZPOCZĘCIEM 
KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA 

• PROSZĘ ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ DO PÓŹNIEJSZEGO WGLĄDU 



WYGLĄD I OPIS URZĄDZENIA 

 

POKRYWKA OKNO ZBIORNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ LAMPKA 
SYGNALIZACYJNA WYŚWIETLACZ CYFROWY WŁĄCZNIK PRZYCISK „SET” 

WYŁĄCZNIK WTYCZKA I KABEL  SYMBOL „MAX”  SYMBOL „MIN”  PRZYCISK 
GRZANIA (JEŚLI DOSTĘPNE) 

 

SPECYFIKACJE: 

NAZWA MYJKA 
ULTRADŹWIĘKOWA 

ZASILANIE 
AC100 ~120V / 60Hz 
AC220 ~ 240V / 50HZ 

SYMBOL VGT-1200/VGT-
1200H 

MOC 60W 

WYMIARY 228x183x158mm 

CZAS MYCIA 

5 CYKLI PRACY Z 
WYŚWIETLACZEM 

CYFROWYM 

 
 

POJEMNOŚĆ 
ZBIORNIKA 1300ml 

CZĘSTOTLIWOŚĆ 40kHz MASA 2.15kg 

 

 

 

 

 

 

 



ZASTOSOWANIA 
 

Biżuteria Okulary i zegarki Przedmioty codziennego 
użytku 

   

Naszyjniki, pierścionki, 
kolczyki, bransoletki itp. 

Okulary, okulary słoneczne, 
bransolety zegarków, zegarki 

wodoodporne itp. 

Głowice elektrycznych 
maszynek do golenia, ostrza, 

protezy, grzebienie, 
szczoteczki do zębów itp. 

Artykuły pi śmienne Przedmioty metalowe Metalowe sztu ćce 

   

Stalówki piór, głowice 
drukarek, tusze do drukarek 
atramentowych, pieczątki itp. 

Części zegarów, stare 
monety, odznaki, dysze 

maszynowe itp. 
Widelce, noże, łyżki itp. 

 

PROCES CZYSZCZENIA DZIĘKI TECHNOLOGII 
ULTRADŹWIĘKOWEJ 

 

 
  

Fala ultradźwiękowa 
przechodząca przez roztwór 

w zbiorniku powoduje 
powstawanie naprzemiennie 

wysokiego i niskiego 
ciśnienia w roztworze. 

W fazie niskiego ciśnienia 
formują się i wzrastają 
mikroskopijne bąbelki. 

Proces ten nazywany jest 
„KAWITACJĄ”. 

W fazie wysokiego ciśnienia, 
bąbelki implodują, 

wyzwalając ogromne ilości 
energii. Energia ta działa w 
każdym kierunku, uderzając 
w powierzchnie i wnikając 
we wszelkie zakamarki i 

otwory. 

 



TRZY SPOSOBY CZYSZCZENIA 
 

 

CZYSZCZENIE OGÓLNE 

Do tego rodzaju czyszczenia używaj zwykłej wody. Czyszczony 
przedmiot powinien być zanurzony w wodzie, której poziom nie 
powinien przekraczać oznaczenia „MAX” i nie powinien być niższy niż 
oznaczenie „MIN”. 

 

SILNE CZYSZCZENIE 

 

 

CZYSZCZENIE CZĘŚCIOWE 

W przypadku dużych przedmiotów można czyścić je po kawałku, jak 
pokazano na ilustracji. 

 

OBSŁUGA URZĄDZENIA 
 

 

Otwórz pokrywę i napełnij zbiornik wodą 

 

 

Umieść przedmiot w wodzie. 

Czyszczony przedmiot powinien być zanurzony w wodzie, której 
poziom nie może przekraczać oznaczenia „MAX” i być niższy niż 
oznaczenie „MIN”. 

 

Podłącz myjkę do gniazda sieciowego. 

Uwaga: 

W przypadku bardzo silnego zabrudzenia przedmiotu, dodaj około 
5-10ml detergentu do wody, żeby wzmocnić siłę czyszczenia. 
Możesz też nacisnąć przycisk grzania (jeśli dostępny), żeby 
podnieść temperaturę roztworu i wzmocnić siłę czyszczenia. 

Włączenie urządzenia bez wody może spowodować jego 
uszkodzenie! 



 

Naciśnij przycisk „SET”, żeby wybrać cykl pracy. Po podłączeniu 
zasilania myjki, na wyświetlaczu automatycznie pojawia się 180s, 
ponieważ jest to najczęściej stosowany cykl pracy. Każdorazowe 
naciśnięcie przycisku „SET” spowoduje wybór kolejnego z 5 
dostępnych cykli pracy. 

 

Naciśnij włącznik, żeby rozpocząć czyszczenie. Zaświeci się niebieska 
lampka sygnalizacyjna. 

 

 

Jeśli chcesz podnieść temperaturę roztworu, naciśnij przycisk grzania 
znajdujący się z tyłu myjki. Maksymalna temperatura, do jakiej 
zostanie podgrzany roztwór wynosi 60°C. Nie obawiaj się, że wysoka 
temperatura roztworu spowoduje uszkodzenie myjki. Po zakończeniu 
czyszczenia naciśnij ponownie przycisk grzania. 

 

Czyszczenie zostanie automatycznie zatrzymane po upływie 
zadanego czasu (czasomierz pokaże „000” i zgaśnie niebieska 
lampka). Jeśli chcesz wyczyścić kolejny przedmiot, powtórz powyższe 
kroki. Jeśli chcesz zatrzymać czyszczenie przed końcem cyklu, 
naciśnij wyłącznik. Kolejne naciśnięcie włącznika spowoduje włączenie 
urządzenia i ponowne uruchomienie poprzedniego programu 
czyszczenia. Możesz nacisnąć przycisk „SET”, żeby ponownie 
uruchomić cykl czyszczenia. 

 

Po zakończeniu czyszczenia odłącz zasilanie urządzenia i otwórz 
pokrywę, a następnie wyjmij czyszczony przedmiot. Na koniec wylej 
wodę ze zbiornika i wytrzyj go. 

 

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA 

 

 
OSTRZEŻENIE: Żeby zmniejszyć ryzyko oparzeń, porażenia prądem, pożaru i 
obrażeń ciała: 

 

 

Jeśli nie jesteś 
wykwalifikowanym 
serwisantem, nie 
rozmontowuj  

Nie wlewaj do zbiornika 
substancji żrących lub 
chemikaliów 
powodujących korozję. 

Podczas czyszczenia słyszalny będzie odgłos brzęczenia. Oznacza 
to, że myjka działa prawidłowo. 



urządzenia. 

 

Odłącz zasilanie 
urządzenia przed 
napełnieniem zbiornika. 
Nie przekraczaj 
oznaczenia „MAX”  

Nie zanurzaj urządzenia 
w wodzie, żeby 
zminimalizować ryzyko 
porażenia prądem. 

 

Nie dotykaj gniazda 
sieciowego mokrymi 
rękami, żeby 
zminimalizować ryzyko 
porażenia prądem.  

Nie używaj myjki 
podczas snu lub jeśli 
jesteś senny. 

 

Używaj myjki w sposób 
opisany w instrukcji 
obsługi. Nie używaj 
akcesoriów 
dodatkowych 
niezalecanych przez 
producenta. 

 

Nigdy nie uruchamiaj 
myjki, jeśli kabel 
sieciowy lub wtyczka jest 
uszkodzona. Jeśli myjka 
nie pracuje poprawnie, 
jest uszkodzona lub 
została zamoczona w 
wodzie, oddaj ją do 
serwisu do sprawdzenia 
i naprawy. 

 

 

Wszelkie niesolidnie zamocowane elementy mogą zostać poluzowane. 

Przedmioty łatwo odbarwiające się nie powinny być czyszczone w myjce 
ultradźwiękowej (np. materiały, wyroby skórzane, elementy drewniane itp.). 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA: PRZECZYTAJ WSZYSTKIE 

INFORMACJE PRZED ROZPOCZĘCIEM 
KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA 

 

 
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Żeby zminimalizować ryzyko porażenia prądem: 

 

 

Odłącz zasilanie myjki 
od razu po zakończeniu 
czyszczenia. 

 

Utrzymuj myjkę z dala 
od źródeł ciepła i 
przechowuj ją w 
suchym miejscu, na 



płaskiej powierzchni. 

 

Przechowuj myjkę w 
bezpiecznym miejscu, 
żeby uniknąć jej 
wpadnięcia do wody czy 
innego płynu.  

Nigdy nie należy 
pozostawiać myjki bez 
dozoru, gdy jest 
włączone zasilanie. 

 

Nie używaj myjki 
podczas kąpieli. 

 

Nie należy zanurzać 
myjki w wodzie czy 
innym płynie. 

 

Nie sięgaj po myjkę, która wpadła do wody. Natychmiast odłącz 
zasilanie myjki. 

 

 

Nie umieszczaj w wodzie telefonów komórkowych lub zegarków, które nie są 
wodoodporne. Nie umieszczaj w wodzie oprawek okularów lub wyrobów ręcznych z 
masy perłowej lub skorupy żółwia. 

 

KONSERWACJA 
 

 

Odłącz zasilanie myjki i opróżnij zbiornik po zakończeniu pracy. 

 

 

Wytrzyj zbiornik i obudowę za pomocą suchego ręcznika. 

 

 

Przechowuj myjkę w chłodnym i suchym miejscu. 

Nie pozostawiaj wody w zbiorniku na dłuższy okres czasu. 

Nie myj urządzenia wodą, żeby uniknąć porażenia prądem. 



 

 

 

 

 

 

 


